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Körmendi Híradó
Sikeres időszakot zárt a Babati húsüzem
Hazai és nemzetközi kitüntetéseket kapott Babati Zoltán tulajdonos		

10. oldal

Tartalmunkból:

Házban, hazában,
színben, alkotásban
A magyar kultúra napja, vagyis
az a 193 évvel ezelőtti január 22e, amikor Kölcsey Ferenc poéta,
reformer és magaskultúra-hordozó szellemi atya megírta a
Himnuszt, szóval ez a nap minden magyar napja.  n 3. oldal

Sejtelmes világ
a gimnázium falain
Több helyszínen vonzották az
érdeklődőket a kultúra napi
események január 21-én Körmenden. A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban a hagyományokhoz
hűen, a különböző programok
mellett, idén is nyitottak művén 7. oldal
szeti kiállítást. 

A doni áttörésre
emlékezünk
Hetvenhárom évvel ezelőtt,
1943. január 12-én indult meg
a doni áttörés, a II. világháborúnak a magyarok számára egyik
legtöbb áldozatot követelő csatája, amely a 2. magyar hadsereg
szinte teljes megsemmisülését
n 11. oldal
eredményezte. 

Molnár Ferenc lett az
év íjásza
Fantasztikus évet zárt 2015ben Molnár Ferenc. Országos,
Európa- és világbajnoki aranyérmeket szerzett íjászatban. Ez
év elején aztán a 3 dimenziós
szakágban az Év Íjásza címet is
elhódította. A szövetség neki
ítélte az Év Íjásza címet is, amely
a legnagyobb kitüntetés, hiszen
az összes szakág legjobbjait
utasította maga mögé. Molnár
Ferenc így emlékezik a sikereiről,
n 14. oldal
munkájáról.

Címlapunkon:
A fiatalokról szólt az idei kultúra
napja a városban  Fotó: Jámbori Tamás

2 | 2016. január 29. |

aktuális

rövid hírek

Nívós elismerést kapott
a Kulturális Központ
A Körmendi Kulturális Központ vezetője, H. Vörös Márta a
magyar kultúra napján vette át
a Minősített Közművelődési Intézmény címet. A Pesti Vigadóban tartott díjátadón a körmendi intézmény rendezvényeit és
kiállításait is méltatták, amelyek nemcsak helyi szinten, hanem nemzetközileg is ismertek,
elismertek. Az elismerést a rendezvények és a kiállítások megvalósítása terén végzett kiemelkedő tevékenységével vívta ki
magának az intézmény, amelyek európai és a hazai minőségbiztosítási rendszereknek is
megfelelnek. Hoppál Péter államtitkár adta át az elismerést a
körmendieknek. Az ünnepségen részt vett Bebes István polgármester, akinek kiemelkedő
kultúrapártoló tevékenységéért
külön is gratulált az államtitkár.

AlteRába – teret
a fiataloknak
Az idén is lesz Alterába fesztivál, mégpedig július 12. és 16.
között. Az immár 7. Rába-parti
alterock ünnep most még több
lehetőséget nyújt a feltörekvő zenekarok számára, hiszen a kisebb vagy induló együtteseknek
is lehetőséget ad a bemutatkozásra.

Jótékonykodó
gyülekezet a városban
Az év végi ünnepek idején tartott ruhaosztást a körmendi Hit
Gyülekezete Szeretetszolgálata,
a HISZ. A program keretében
több mint 1,5 tonna ruházatot
ingyenesen szétosztottak a rászorultak között. A gyülekezet
eddig is támogatta a városban,
illetve térségben élő rászoruló
családokat, személyeket, nagyrészt élelmiszer-adományokkal.
Most első alkalommal ilyen formában is kivették részüket a jószolgálati munkákból.

Körmendi Híradó

A polgármester köszöntötte az újságírókat a lapindítón

A helyi média fontos a város számára
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A magyar kultúra napja nemzeti értéktárunk

Házban, hazában, színben, alkotásban
A magyar kultúra napja, vagyis az a 193 évvel ezelőtti január
22-e, amikor Kölcsey Ferenc poéta, reformer és magaskultúrahordozó szellemi atya megírta a Himnuszt, szóval ez a nap
minden magyar napja. Azé is, aki sem a verset, sem Kölcseyt
nem ismeri és azé is, aki továbbvisz mindent, ami e hazában
értékes.

A Körmendi Híradó stábja: balról Molnár Dániel, Jámbori Tamás, Vilics Tamás, Markó Petra, Kékesi István, Kozma Gábor, Bebes
István, Takács Marietta, Rózsa Melinda, Tóth Judit. Hiányzik a képről Csihar Tamás kollégánk

A több mint 12 ezer lakosú városban mindig is fontos szerep
jutott a helyi médiumoknak. A legismertebb kétségkívül a
Rábavidék című lap, amely nagy hagyományokkal rendelkezik.
A Rába-parti településen hosszú évek óta jelen van a televízió
és a rádió is, önálló műsorkészítéssel. Az önkormányzat pedig
ingyenes városi újságot, a Körmendi Híradót jelenteti meg,
egy ideje a Pannon Lapok Társasága kiadásában. Ezenkívül
még számos rangos kiadvány színesíti a kínálatot, közte az
időszakosan megjelenő Kulturális Műhely. Bebes István polgármester nemrég lapindító munkaebédre látta vendégül a Körmendi Híradó munkatársait. A városvezető kiemelte: a másfél
évvel ezelőtti arculatváltás sikeresnek bizonyult.
– Elmondhatom, hogy az itt élő emberek megkedvelték a lapot. Jó az
együttműködés a városháza és a
szerkesztőség között, mindez tükröződik a színes és változatos tartalomban. A helyi média számunkra
kiemelten fontos, ezért azon gondolkodunk, miként lehetne még magasabb szintre emelni a helyi sajtómunkát. Részletek ismertetése nélkül elmondhatom, hogy felmerült
egy sajtószoba, illetve egy ilyen jellegű helyiség kialakítása, amely egyszerre szolgálna technikai-infrastrukturális háttérként a különböző

médiumok munkatársai számára.
Emellett találkozási, közösségi helyként is szolgálhatna. Azt is szeretnénk, ha a fiatalok megismerhetnék
a sajtómunkát, betekinthetnének a
lapcsinálás rejtelmeibe. Annyi bizonyos, a helyi médiának, legyen az
írott vagy elektronikus, van jövője –
szögezte le a polgármester.
A rendezvényen felszólalt Kozma
Gábor, a Körmendi Híradó felelős
szerkesztője is, aki röviden ismertette a lap elmúlt évi tevékenységét.
Egyúttal köszönetét fejezte ki a minőségi újságírás támogatásáért

mind a tulajdonosnak, mind a kiadónak. Elmondta, hogy a szerkesztőség az elmúlt másfél évben igazi
közösséggé kovácsolódott, elmélyült olvasásra alkalmas cikkek
sora jelent és jelenik meg a lapban.
Ez a munka néha nem könnyű, hiszen sokrétű feladatról van szó.
Alapvető cél a hiteles tájékoztatás,
a város fejlődésének, működésének
bemutatása. Megemlítette, az itt
élők értékelik a Körmendi Híradónál folyó munkát, és ezért köszönet
jár minden olvasónak. Szavaival
élve: nem nagyon látni kidobott példányokat, viszont többen is keresnek visszamenőleg lapszámokat a
szerkesztőségben. Visszajelzések
szerint külön is népszerű a Panoráma rovat, amelyben sokszor a városból elszármazott, a világ számos
más pontján sikeressé lett körmendiek kapnak teret. De átfogó kép
kialakítására törekedik a lap a
sport, a kultúra, a helytörténet és
hagyományok terén is. A lapindítón
Bebes István hosszasan elbeszélgetett az újságírókkal, majd azt kívánta: továbbra is tájékoztassanak hitelesen és átfogóan Körmend hétköznapjairól, fejlődéséről. Ugyanígy a hagyományokról, a Batthyány
szellemiségről.

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 Kiadja: Show Plus Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit ügyvezetők
Nyomdai előkészítés: Ginagrafika Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12.
A lap alapítója: Körmend város Önkormányzata • Megjelenik 5 000 példányban kéthetente. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.

A körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnázium, amely idén ünnepli
fennállásának 70. évfordulóját,
évtizedek óta méltóan, más szóval igényesen emlékezik a kultúra napjára. Volt, hog y jókedvvel,
bőséggel, s volt, hog y szűkösségben, kissé szorong va. Az idei ünnep nem volt hivalkodó vag y túltengő, de megadta azt, ami a dolgok lényege: az értékmentő emlékezést.
A művelődési ház nag ytermében, miután délelőtt lezajlottak a
műveltségi, szellemi vetélkedők,
Laczó Tamás gimnáziumi igazgató köszöntötte a vendégeket. Köztük Szabó Ferenc alpolgármestert, Gombásné Nardai Ibolyát,
a Körmendi Járási Hivatal vezetőjét, Farkas Tiborné tankerületi
igazgatót. – Áll egy intézmény az
Őrség kapujában, s azt mondja
róla tanár, diák: szükség van rá –
idézte tavalyi önmagát az igazgató, azzal a kiegészítéssel, hogy ez
a helyzet azóta sem változott.
Vagyis szükség van a Kölcseyre, a
térség meghatározó középiskolájára. Kiemelte az intézmény és a
Körmendi Kulturális Központ kiváló eg yüttműködését, valamit
azt, hog y a város vezetése, élen
Bebes István polgármesterrel, sokat tett és tesz a gimnáziumért.
Ebbe a sorba illeszthető a legutóbbi felújítás, amely nemcsak az
épületet korszerűsítette, de a jövőre nézve is reményt adott.
A köszöntő után Farkas Tiborné, a KLIK Körmendi Tankerület
igazgatója emelkedett szólásra.
Kitért a Himnusz születésének
körülményeire és arra, hog y a
kultúra nemzetformáló tényező.
Idézett eg y korai minisztert, miszerint a mag yar nemzet jövője
tisztán kulturális kérdésként kezelhető. – A kultúra napjának igazi hősei a pedagógusok. A kultúra
közvetítői, átadói ők. Rajtuk múlik javarészt, hog y az utánunk
jövő generációk milyen minőséget
sajátítanak el. Mennyire tartják
majd fontosnak a nemzeti értéke-

ket, azok megőrzését és továbbvitelét. Vannak kedvezőtlen jelek is.
Az értékteremtésnek és -mentésnek nem kedvez a silány tömegkultúra, a celebvilág. Nem kedveznek a digitális kor hozta életmódbeli változások sem. Az új
eszközök, közte a legelterjedtebbnek tekinthető okostelefonok,
minteg y átírták a közgondolkodást, legtöbbször az értékek rovására. Mert állandó használatuk
okán nem marad idő olvasásra,
jóízű beszélgetésre, barátságra,
elmélyülésre vag y alkotásra. Rohanás van. felszínes létezés és
igényszint, ez pedig nem vezet
jóra. De éppen a lelkiismeretes
pedagógusok révén bízhatunk abban, hog y eg yre több fiatal döbben rá: a nemzeti értékek, a nemzeti kultúra ápolása nélkül nem
lesz mag yar jövő – fogalmazott az
igazgató asszony. Aki eg y szép
hasonlattal világította meg a kultúra lényegét: – Ott van hitben,
épületben, hazában, mintában,
színben és alkotásban. Ott van tehát hag yományainkban, amelyek
mindezt őrzik. Ott van a népme-

sékben, az égigérő fában, amelyre felmászik a szegénylegény és
leg yőzi a lehetetlent. Igen, hinnünk kell abban, hog y a mi életünk nem felszín csupán, hanem
eg y olyan keret, amelyet mi mag unk tölthetünk meg tartalommal, kultúrával, értékkel.
A szónoklat után Kelemen Zoltán színművész és Völgyi Attila
gitárművész ünnepi műsora következett, amelyet a javarészt fiatalokból álló közönség nag y tapssal jutalmazott. Ezt követően a
résztvevők átvonultak a gimnázium udvarára, ahol a hag yomá-

Fotók: Jámbori Tamás

nyoknak megfelelően megkoszorúzták Kölcsey Ferenc szobrát. A
felemelő pillanatok után Városbújócska címmel nyílt fotókiállítás
az aulában. Trifusz Péter kőszegi grafikus, fotóművész alkotásait szemlélhették meg az érdeklődők. A képeket Kozma Gábor közíró, a Körmendi Híradó főszerkesztője ajánlotta a nag yérdemű
fig yelmébe, Budai Janka és Fülöp János diákok közreműködésében. Az események zárásaként
a városi köny v tár igazgatója,
Mecsériné Doktor Rozália mondott pohárköszöntőt. Abból az alkalomból, hog y a kultúra napja
eg yben a közg yűjteményi és közművelődési dolgozók napja is. Ők
szintén a kultúra elkötelezett
munkásai, hatásos közvetítői. Rájuk, emelte ki az igazgatónő, talán nem esik akkora fény és fig yelem, mint a pedagóg usokra, de
munkájuk legalább annyira fontos és meghatározó. A köny vtáros, a népművelő, a levéltáros
vag y a kutató, a különféle kulturális eg yesületeket vezető, a muzeológus, a néptáncos mind-mind
részese a mag yar kultúrának.
Művelőként, közvetítőként felhasználóként és értékmentőként
eg yaránt – húzta alá Mecsériné
Doktor Rozália. A nap folyamán a
gimnáziumban átadták a vetélkedők nyerteseinek az elismeréseket, megismerkedve a képzőművészeti és irodalmi pályázatok
eredményeivel, a frissen született
alkotásokkal. n kor
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Dr. Szita István előadása szülővárosában

Néhány év, és robotok vezetik az autókat
A Körmendi Kulturális Műhely Kaszinóestjeinek legutóbbi
rendezvényén dr. Szita Istvánnal Szabó Ferenc alpolgármester beszélgetett. A fiatal matematikus jelenleg a Google
munkatársaként Svájcban él.
Szabó Ferenc a hag yományos
kaszinóestek legutóbbi rendezvényén először arra kérte dr. Szita
Istvánt a Körmendi Kulturális
Központban, hog y mondja el, mi
történt vele, miután leérettségizett a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. (Dr. Szita István még gimnazistaként megnyerte kémiából
az országos középiskolai tanulmányi versenyt, akkor még e sorok írója készített vele interjút
sikeréről a Rábavidék számára.)
A fiatal tudós elmondta, hog y a
g imnázium után elvégezte az
ELTE matematika szakát, tag ja
volt az Eöt vös Colleg iumnak,
megszerezte a doktorátust, íg y az
informatika tudományok doktora
lett, és ösztöndíjat kapott az
Eg yesült Államokba és Hollandiába. Aztán állást kapott Kanadában az Alberta Eg yetemen, ahol a
mesterséges intelligencia (MI)
témakörében a megerősítéses tanulással foglalkozott. Nég y évvel
ezelőtt a Google ajánlott neki állást, azóta Svájcban él feleségével. Mint mondta, kanyargósan
indult a pályája, hiszen annak ellenére, hog y korábban a kémia
érdekelte legjobban, később a matematika felé fordult, most pedig
prog ra mozá ssa l fog la l koz i k .
Nag y hatással volt rá eg yetemista
évei alatt, amikor elolvasta Mérő
László Észjárások című könyvét,
és a matematika szak végén bekapcsolódhatott eg y kutatásba,
amely a MI-vel foglalkozott. Ő a
megerősítéses tanulást kutatta,
aminek az a célja nag yon leeg yszerűsítve, hog y például ha valaki nem jó sakkozó, hog yan tud
olyan sakkprogramot írni, amel�lyel a számítógép aztán képes
meg verni a világ legjobb sakkozóit. Ehhez eg y tanuló algoritmus
kell, a számítógép több millió
játszmát lejátszik, és a programnak megadható az az információ,
hog y mikor nyert, illetve vesztett,
és ezt aztán arra használja, hog y
elfogadható pontossággal megbecsülje az adott állásban a nyerés
valószínűségét. Bizonyos értelemben a megerősítéses tanulás
az egész MI-problémát átfogja.

Dr. Szita István doktori dis�szertációja épp arról szólt, hog y
ezt a tanuló algoritmust hog yan
kell elkészíteni. A sakk az emberi
intelligencia eg yik csúcsa, erről
taszította le az embert a számítógép. Eg yelőre a gépek nem kezdenek el maguktól programokat futtatni, de g yorsan számolnak és
tekintenek vég ig lehetőségeket,
és ebből tudnak általánosítani.
MI-ről beszélhetünk, mesterséges
tudatról (MT) viszont nem, ezért
nem kell félni attól, hog y a gépek
átveszik majd a hatalmat az emberiség fölött. Az ember sokáig
vág yott a repülésre, de Leonardo
nem tudta, hog y nem az a probléma megoldása, hog y a madarak
repülését utánozzák, a hiányzó
láncszemek felfedezéséhez évszázadok kellettek. A MT meg valósításához még rengeteg lépés
hiányzik. Arra a felvetésre, hog y
az okostelefonok fejlődését, és általában a technika ug rásszerű
átalakulását esetleg idegen civilizációktól kapott tudás teszi-e lehetővé, azt válaszolta, hog y ez
biztos, hog y nem íg y van, a technikai fejlődés minden lépése dokumentált és visszakövethető, a
nag y cégek pedig hiába konkurensei eg ymásnak, kutatási területeiket a nyíltság hatja át, az erről szóló tanulmányokat közzéteszik tudományos folyóiratokban,
és a konferenciákon is nag yon
komoly tudományos eszmecsere

folyik. Érdekesség, hog y a hollywoodi filmek hiába foglalkoztak a
jövővel, okostelefonok például sohasem szerepeltek bennük, tehát
rengeteg elképzelésünk lehet a
jövőről, de valószínű, hog y teljesen más lesz majd, mint most azt
elgondoljuk. Ha létrejönnek a tudatos gépek, azok nag yon mások
lesznek, mint ahog y ma elképzeljük őket, nem kell félni a Terminátortól. Az emberi érzelmek nem
vihetők át gépekre, a robotoknak
nincsenek érzelmeik, de az embereken felismerhetik ezeket. Jelenleg nag yon aktív kutatási terület,
hog y az amputált végtagokat pótló mesterséges vég tagokat miképp lehet irányítani. Az Alberta
Eg yetemen sikerült meg valósítani, hog y a mellizom mesterséges
kart irányítson. Az MI eg yébként
nag yon jó üzletté kezd válni.

A Google önvezető autóiról szólva dr. Szita István elmondta, hogy
már több millió kilométert tettek
meg Kaliforniában, és sohasem
okoztak balestet, viszont a velük
eg yütt közlekedő autók sofőrjei
sokszor karamboloztak ezekkel,
mert az önvezető autók betartották
a közlekedési szabályokat, az emberek pedig nem. A Tesla máshogy
gondolkodik az önvezető autókról,
ők azt mondják, hogy az ember, ha
szeret vezetni és épp kedve van
hozzá, hadd vezessen, és ő döntse
el, hogy esetleg csak az autópályán
irányítsa magát önállóan az autó.
A Google elképzelése egy nagyon
leegyszerűsített példával illusztrálva az, hogy valaki Körmenden
megiszik három sört, beül az önvezető autójába, beírja a budapesti
úti cél adatait, és pár óra múlva
megérkezik, miután út közben kialudta magát. Ez a közeli jövő része
lesz. Dr. Szita István jelenlegi munkájának szűk szakterülete a
Google-nál a hazánkban még nem
elérhető Google Shopping rendszerének kialakítása. Ha valaki például kamerát szeretne venni, ezt
beüti a keresőbe, és a Google vásárlói vélemények és egyéb algoritmusok alapján rendezi a termékhirdetéseket, így a Shopping egyszerre felajánlja a legjobb lehetőséget a vásárlónak. Fontos, hogy többek között szűrjék a tisztességtelen kereskedők megjelenését, vagy
hogy ne lehessen dohányt árulni,
az etikai elvárásokat minden kereskedő tartsa be. n csihar tamás


Fotók: Jámbori Tamás
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Kilátások, tervek az új esztendő elején
Az új év új reményt, lehetőségeket is jelent. Van, aki elégedett, és nem vágyik különösebben nagy dolgokra, van, aki
szívesen megváltaná a világot. Kocsis Andrea, a Kölcsey Ferenc Gimnázium testnevelő tanára abban bízik, hogy ez az
év is legalább olyan jó lesz, mint az előző. Szeretne munkahelyén is jól teljesíteni, emellett az értelmileg akadályozott
tornászok sikere is meghatározó pont az életében.
Golomán György kosárlabdázó
szintén a siker, az eredményesség jegyében képzeli el ezt az évet. Remélhetőleg sokat hallunk majd a fiatal játékosról, aki az amerikai egyetemi bajnokságban már letette a névjegyét. A gimnáziumi tanárnőben és a fiatal játékosban az a közös, hogy Los Angeles mindkettőjük életében szerepet játszott tavaly, Andiéban igaz csak rövidebb ideig.
Kocsis Andrea a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban testnevelő tanár.
Néhány éve a Testnevelési Egyetemen
végzett, ezzel teljesült az első nagy
álma. A diploma megszerzése után viszont azzal kellett szembesülnie, hogy
az egyetemi papírral együtt munkahelyet nem biztosítanak, szóval álláskeresgélés következett. Viszonylag rövid
idő után Iváncon, a Vas Megyei Szakosított Otthonban lett mozgásterapeuta,
ahol rengeteg új dolgot tanult a gyógypedagógiáról és saját magáról is. – Csodás éveket töltöttem el ott, de ennek vége
szakadt. Ezután a csákánydoroszlói
Fogyatékosok Otthonában folytattam a
pályafutásomat. Két év után aztán valóra vált a második álmom, lehetőséget
kaptam arra, hogy testnevelőként dolgozhassak a körmendi gimiben. Így
most nagyon boldog vagyok, hiszen
imádom ezt a munkát. Kollektívánk remek, nagy tudású, remek pedagógusokból áll. A gimnáziumi munka mellett
azonban az értelmileg akadályozott
emberek, sportolók iránti szeretetem is
megmaradt és hála Istennek el sem szakadtam tőlük. A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség torna szakágának a
vezetőhelyettese vagyok, így szinte napi
kapcsolatban vagyunk egymással –
mondta a tanárnő, akinek életét meghatározza a mozgás. Így volt ez tavaly is, és
reményei szerint így lesz ez 2016-ban is.
Andi azt mondja, hogy mióta tanárként dolgozik, neki az év nem január 1.
és december 31. között van, hanem
szeptembertől szeptemberig számolja.
Így amikor azt kérdezem, hogy milyen
volt a tavalyi éve, egyszerre az ugrik be
neki, hogy már vége az első félévnek.
A gimnáziumi tanárnő kiemelte,
hogy az elmúlt év igencsak mozgalmas
volt. A sikerek kapcsán legelőször a

testnevelésből leérettségizett diákjairól beszélt, akik sokat dolgoztak, tanultak. Ők voltak az első tanulói, akik a
keze alatt tették le a testnevelés érettségit. Andi emellett arra is nagyon
büszke, hogy a gimis diákok nagy sikereket érnek el a különböző tanulmányi
és diákolimpiai versenyeken, néhány
nappal ezelőtt például a fiú kosarasok
megnyerték Veszprémben a diákolimpiát. A tavalyi esztendő egy másik
szempontból is meghatározó volt. Tornaedzőként a nyári szünetben a Los
Angeles-i nyári speciális olimpiai játékokra utazott. Óriási élmény volt, Amerika igazán különleges, ráadásul a
magyar csapat remekül szerepelt, 14
sportágban összesen 31 aranyéremmel
tértünk haza. Mi, tornászok 4 aranyat
nyertünk. Ez elképesztő siker volt, lubickoltunk az elismerésekben. Ráadásul az ivánci intézetből 2 fiú kosárlabdázó is képviselte a környéket, akik
szintén aranyérmet hoztak haza. A
2015-ös évben kudarcokat hála istennek nem éltem meg, remélem, a jövőben
is elkerülnek.
Az idei év is elég jól indult Andi számára. Néhány napja az Év sportolója
gálán a speciális olimpián aranyérmet
nyert kosárlabdacsapat bizonyult az év
csapatának. Az ő edzőjük, Andi párja,
Galambos Zsolt lett az év edzője. Véleménye szerint ez óriási öröm és elismerés az egész speciális mozgalomnak.
A következő hónapok az érettségire
és továbbtanulásra való felkészüléssel
telnek. Remélem, hogy diákjaink sikerrel veszik az akadályokat. Testnevelésből idén is vannak közép és emelt szintre jelentkező végzősök, biztos vagyok
benne, hogy elérik a kitűzött céljaikat.
A nyári szünetben az Erzsébet programnak köszönhetően a speciális sportolókkal idén is kétszer szeretnénk táborozni. Ezek edzőtáborok, ahol csak
az edzésekre és a sportra koncentrálunk, hogy még többet fejlődjenek, gyakoroljanak a résztvevők.
Igazából nagyra törő terveim, vágyaim nincsenek, csak annyi, hogy egészségben és szeretetben és sok munkával
éljünk, és szeressük azt, amit csinálunk. Én ezt kívánom mindenkinek.

Golomán György annak idején Körmenden kezdte kosaras pályfutását,
most már viszont csaknem három éve
annak, hogy Amerikában bizonyít.
Gyuri jelenleg Los Angelesben, az
egyik nagy múltú egyetemen, a UCLA-n
tanul pszichológiát és ott is kosárlabdázik. A kezdeti nehézségek után
nagyszerűen beilleszkedett, és szerencsére a sikerek sem kerülték el. Bár az
elmúlt esztendőben egy balesetet is ki
kellett hevernie, sok jó dolog történt
vele. Így a jövőre is bizakodva tekint a
fiatal játékos.
– Véleményem szerint összességében egy jó évet zártam 2015-ben. Már
kilencedikes korom óta minden évem
végén megfogadtam, hogy a rákövetkező esztendő életem legjobbja lesz. Eddig ezt hellyel-közzel sikeresen véghez
is tudtam vinni, már persze ami a saját
nézőpontomat és céljaimat illeti. Nem
igazán tűztem ki soha egy konkrét célt,
amit mindenképpen meg akartam valósítani, inkább mindig az iskolát, a
családot, a kosárlabdát és a barátokat
szem előtt tartva próbáltam a lehető
legjobb döntéseket meghozni. Így 2015re sem voltak kitűzött céljaim. Persze
az iskolai teljesítményemet és a kosárpályán való fejlődést mindig fejben tartottam. A 2014/15-ös szezonunkat jól
zártuk a UCLA-vel, hiszen a legjobb
16-ig jutottunk a bajnokságban. Ez az
eredmény persze nem hangzik túl jól
azoknak, akik nem tudnak sokat az
amerikai egyetemi kosárlabda-bajnokságról, de errefelé nagyon jónak számít. Elsőévesként még nem jutottam
sok szerephez, így a nyáron keményen
dolgoztam, és izgatottan vártam, hogy
októberben újra pályára léphessek.
Sajnos ahhoz, hogy ezt véghez tudjam
vinni, le kellett mondanom a magyar
válogatott meghívását. Ez nem volt egyszerű, hiszen kilencedikes koromban
azt is megfogadtam, hogy soha nem fogom lemondani a válogatott szereplést.

De edzőimmel arra jutottunk, hogy a
csapatom és a saját karrierem szempontjából is jobb lesz, ha itt maradok, és
az itteni együttessel dolgozom. Ezek
után októberben egy edzés folyamán
fáradásos törést szenvedtem, ami három hónapos kihagyást követelt. Természetesen ez eléggé megrázó hír volt,
és visszagondolva az összes munkára
és időre, amit belefektettem az idei szezonba, nehéz volt feldolgozni. Sok választásom nem volt, rá kellett jönnöm,
hogy ez egy olyan dolog, ami nem az én
irányításom alatt áll. Én megtettem,
amit kellett, de sérülések sajnos történnek, főleg egy olyan sportban, mint a
kosárlabda. El kellett fogadnom, hogy
valószínűleg több mint a szezon felét ki
fogom hagyni. Tehát kosárlabda szempontjából a sok jó mellett sajnos pár
nehézségen is át kellett mennem.
Gyuri azt mondja, ennek ellenére
sok kellemes élményt is őriz az elmúlt
esztendőből. Több olyan dolgot is csinált, amit soha nem fog elfelejteni. Csapatával elutazhatott Hawaii-ra, igaz, a
sérülése miatt nem játszhatott, mégis
örök élmény marad számára. Boldog
volt, hogy a családja el tudott utazni
Los Angelesbe látogatóba, és kétszer
alkalma volt hazajönni Magyarországra. Azt mondja, amikor elköltözött
innen, akkor jött rá igazán, hogy azok
a dolgok, amelyekhez otthon hozzá volt
szokva, nagyon tudnak hiányozni, beleértve a családot, a barátokat és például a piaci lángost vagy a magyar
bort. Mindig hálás vagyok, ha haza tudok utazni. Emellett persze meghatározza az életemet az, hogy adódott egy
lehetőségem itt Amerikában. Az egyik
legjobb egyetemen tanulhatok, barátságokat építhetek, ami nem sok embernek adatik meg. Nem volt rossz a tavalyi év sem igazából, de azért remélem,
az idei még jobb lesz, és akkor megint
teljesíteni tudom az évekkel ezelőtt tett
fogadalmamat. n tóth judit
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Adventi hangulat, emlékezetes pillanatok a főtéren
Már lassan vége a januárnak is, mégis jó egy kicsit vis�szagondolni az adventi hetekre. A Kulturális Központ
jóvoltából igencsak színes programoknak örülhettünk a
karácsonyt megelőző időszakban.
Az advent mindig kiemelt időszak
kulturális szempontból, tavaly sem
volt ez másként. Sőt. Az óvodás és iskolás fellépők mellett a város több civil
csoportja is bemutatkozott, nem is beszélve a különböző zenekarokról és a
sztárvendégekről, akikből minden
hétvégére jutott legalább egy, de volt
olyan is, amikor egymást váltották a
hírességek a szabadtéri színpadon. Itt
volt például Pál Dénes, Vikidál Gyu-

la, Hevesi Tamás, Szűcs Judith, Dávid Roland, ByAlex és Oláh Gergő.
Utóbbi a Coca-Cola Karavánnal érkezett Körmendre, a program most is
ezreket csábított a Szabadság térre.
Az óriási adventi kalendárium a
gyerekeknek okozott örömet nap
mint nap. A város adventi koszorúján
minden hétvégén meggyújtottak egy
gyertyát, volt templomi kórusmuzsika, kézműves foglalkozás, hagyo-

mányőrző programok. Megteltek a
téren az árusító bódék, a közönségnek pedig a hidegebb idő sem szegte
kedvét. Hétről hétre több százan kísérték figyelemmel az adventi eseményeket.
Bizony volt is minden, amit az ember kívánhat. Nemcsak a városlakók,
hanem a környékbeliek is ellátogattak a változatos programsorozat valamelyik eseményére. Kétségtelen,
hogy a megye egyik legszínvonalasabb rendezvénye volt a körmendi,
ezt bizonyítja, hogy még a környező
megyeszékhelyekről, városokból is
voltak érdeklődők.
Jó volt együtt készülni az év legszebb ünnepére, találkozni, beszél-

getni egy kicsit a város nagy közösségi terén.
A Kulturális Központ munkatársai
az év végi ünnepek után nem sok pihenőt hagytak, hiszen január 2-án
már a Városi Fúvószenekar újévi
hangversenyén szórakozhatott a közönség.
A munka megy tovább, immár minősített közművelődési intézményként.
Február 13-án Böllérverseny a piactéren, disznótoros kóstolással.
Aztán várjuk a folytatást, amelyre
minden bizonnyal az idén sem lesz
panasz. Kulturális szempontból legn t.j.
alábbis. 


Fotók: Jámbori Tamás
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Trifusz Péter fotói az ember lényegéről beszélnek

Sejtelmes, titokzatos világ a gimnázium falain
Több helyszínen vonzották az érdeklődőket a kultúra
napi események január 21-én Körmenden. A Kölcsey
Ferenc Gimnáziumban a hagyományokhoz hűen, a különböző programok mellett, idén is nyitottak művészeti
kiállítást.
Trifusz Péter kőszegi grafikus és
fotóművész városa varázslatos utcáit hozta el képeivel a gimnázium
galériájába. – Egy ígéretnek tett
eleget Péter a mostani kiállításával
– mondta a megnyitó előtt Laczó Tamás, a gimnázium igazgatója, aki
Kőszegen, Sodics László kiállításán találkozott a művésszel és kérte
fel a körmendi bemutatkozásra. Az
igazgató a népes közönség üdvözlése után átadta a szót Kozma Gábor
közírónak, lapunk főszerkesztőjének, hogy méltassa a tárlatot.
– Örülök, hogy ez a kiállítás itt
van és megtisztelő számomra a felkérés. Már annak okán is, miszerint
Trifusz Péter ezekkel a képekkel
olyan minőséget szimbolizál, ami
messze eltér attól, ami a mindennapokba beépül. Ma az egyik leggyakrabban használt mozdulat a világon
a kattintás, amivel egy fotó készül
– mondta Kozma Gábor, majd ennek
demonstrálására elővette telefonját
és lefotózta hallgatóságát. – Naponta mintegy 9 milliárd fotó készül

így. A tömegkultúra technikai szinten tehát magáévá tett bizonyos művészeti ágakat. Az itt látható képek
azonban nem ezt a vonalat követik.
Nem a technika ellen vagyok, mivel
jól tudom, hogy a digitális eszközöket integrálni kell a magasabb kultúra érdekében, de a hagyományok
mentése kiemelten fontos. Nem árt
ezt leszögezni, kiváltképp a magyar
kultúra napján. Meg kell tehát őriznünk azokat a minőségeket, amelyek a kultúrát nemcsak nemzeti,
hanem egyetemes kultúrává teszik.
A fotó is egy ilyen minőség: amen�nyire nemzeti, annyira egyetemes
is – mondta a szónok, majd így folytatta: - Az itt kiállított összes kép
Kőszegről beszél. Nekem azonban a
városról, mint olyanról. A Föld bármely városáról, ahol emberek élnek,
gondolkodnak, szeretnek, halnak
meg. Hangulatok, minőségek teremtődnek, rossz, illetve jó dolgok történnek – ezek a pillanatok jelennek
meg Trifusz Péter fotóin. S e dolgok
lenyomatként megmaradnak a há-

Trifusz Péter úgy szól Kőszegről, hogy
minden város benne van

A kiállításmegnyitóra a diákokon kívül eljöttek a barátok, hozzátartozók

Kozma Gábor okostelefonnal demonstrálta a fotózás korszakos változását
zakban, a térbútorokban, a játszótereken, az iskolákban, az élet minden színterén. Egy fotós – fényképész – pedig akkor igazán jó, ha
ezen hangulatokat képes megragadni. A fotós igazi feladata a pillanat megragadásától eredeztetve
annak a művészi különösnek a felmutatása, amelyben ott van az általános, ott az a civilizáció, ami az
embert emberré teszi. Ezért mondható el, hogy bár ezek a képek tár-

gyakról szólnak, mégis az ember
lényegéről beszélnek – hallottuk.
Ezt követően Kozma Gábor interaktív tárlatvezetésbe kezdett és
rávilágított a fotók szépségére: a
pocsolyában tükröződő lámpára, a
havas háztetőkre, a füstös városra,
a kátyús utakra. A rendhagyó bemutatóval elérte célját, közelebb
hozta a nézőket a képek, a kultúra
n Markó Petra
világához. 


Fotók: Jámbori Tamás
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Volt kastélyszárny, katonai szállás, művelődési központ, gazdasági épület, kosárlabdaterem

A hajdani lovardából Örökségközpont lett minőségi tartalommal
A közelmúltban átadott Batthyány Örökségközpont a belváros egyik ékessége. A kívül-belül megújult egykori lovarda épülete igazi ajándék a városlakóknak, hiszen amellett,
hogy impozáns látványt nyújt, a tervek szerint izgalmas
és minőségi tartalommal töltik majd meg a jövőben. Az
Örökségközpont turisztikai szempontból is jelentős, növeli
a város idegenforgalmi vonzerejét, és nem utolsósorban
méltó helyet biztosít a neves főúri família, a Batthyány család öröksége számára. Az épület mintegy 800 millió forintból újult meg, az Európai Fejlesztési Alap támogatásával.
Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a magyar kormány
kiemelten kezeli az épített örökséget, s a körmendi egyike
Magyarország öt legjelentősebb kastélyegyüttesének.
Az elmúlt időszakban felújított
hajdani lovarda épülete sok-sok
funkciót töltött be az évszázadok folyamán. Lovardának épült, de használták raktárként is, később pedig a
város színháza működött az épületben. A lovardát többször átépítették,
átalakították kisebb-nagyobb mértékben, a mostani megújulás viszont
igazán látványos, nemcsak külsőleg,
hanem a tartalmat tekintve is.
A Batthyány-kastélyhoz tartozó
korábbi lovarda története egyébként
régre nyúlik vissza. Azokra az időkre, amikor a 15. században épült körmendi várat újjáépítették, ez körülbelül az 1730-as, 1740-es évekre tehető. A várat ekkor barokk stílusban
alakították át, s a déli előudvar nyugati oldalán épült fel a „téli lovaglóház”, a lovarda. A háromszintes épület ma is őrzi egyszerű hasábos jellegét, a hosszú oldalak tetejét timpanon díszíti.
A lovardát a 19. század elején ismét átépítették, immár klasszicista
stílusban. A reformkor idején, 1844-

től gabona-, gyapjú- és deszkaraktárként használták. Néhány évtizedig így működött, de 1904-ben újra
visszakapta eredeti szerepét, és újra
lovardaként funkcionált. Az orosz
katonaság kiköltözése után, 1958ban a belső teret színpaddal ellátott
kultúrteremmé alakították át, 1975
és 1979 között pedig megépült a mai
színház. Ekkor az épület középső részein a klasszicista állapotot, a szélső épületrészeken pedig a barokk
képet rekonstruálták.
A hatvanas és hetvenes években
itt zajlott a kulturális élet legjava,
főként koncertek, bálok és politikai
rendezvények voltak az épületben,
és itt tartották a legendás Ötórai teákat hétvégente. Több országosan
ismert, legendás zenekar is színpadra lépett akkoriban itt, így például az
ősrégi Hungária együttes, az Illés
zenekar, az eredeti felállású Omega,
a hetvenes évek elején pedig koncertezett itt a Lokomotív GT is.
Az épület szolgált helyszínül az
április 4-ei ünnepségeknek és a no

vember 7-ei rendezvényeknek, ezeken az összejöveteleken akkoriban
jelen voltak a Magyarországon ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok
képviselői is. Természetesen a bálok
sem hiányoztak a kulturális és szórakoztató palettáról, népszerű volt
abban az időben a Katalin-bál, és
kedvelt programnak számított az
Agrárbál is. A már említett szombati
Ötórai teákat a legtöbbször itt tartották, csak néhányszor rendezték meg
a művelődési ház épületében. Az iskolai rendezvényeket – így a középiskolai szalagavatókat és a ballagási
bálokat – is itt tartották a színház
épületében.
Amikor az épület néhány évre bezárt, a kosarasok vették birtokba a
helyet, az NB II-ben szereplő kosárlabdacsapat itt vívta a meccseit. Itt
volt a legendás Palazzo del Gango,
ahol a csapat kiharcolta az NB I-es
szereplés jogát. Amikor a kosarasok
elhagyták az ideiglenes csarnokot,
megkezdődött az új színházterem
kialakítása, ami végül 1979-ban készült el. Az azt követő években igazi
programdömping volt, színházi előadások, koncertek, egyéb rendezvények váltogatták egymást. Sok igazán emlékezetes koncerten szórakozhatott a közönség, fellépett itt a
Fonográf, a Bizottság, Cseh Tamás,
az új Hungária, az R-Go, de koncerteztek itt a táncdalfesztiválok egykori nagyjai, például Soltész Rezső
vagy Koós János is. Olyan darabok
bemutatóit is láthatta itt a nagyérdemű, mint a Ruszt József rendezte neves darab, Az ember tragédiája, Gábor Miklóssal a főszerepben. Hosszú
évtizedekig igazi nagyrendezvényként tartották számon a tavaszi Kórusfesztivált vagy az évente megren-

dezett májusfa-kitáncoláshoz köthető néptáncminősítőt is.
Az épület udvarán a szokásos májusfa-kitáncolás mellett rockfeszti
válokat is rendeztek, a legjelentősebb talán a Fekete Bárány Fesztivál
volt a Beatrice, a P. Mobil és a Hobo
Blues Band szereplésével.
Hosszan lehetne tehát sorolni az
itt fellépő zenekarokat, előadókat. A
pezsgő kulturális élet meghatározta
a város mindennapjait. Nincs ez
másként napjainkban sem, és a Batthyány Örökségközpontot illetően
sem. A tervek szerint ugyanis több-

féle szolgáltatás is elérhető majd az
épületben a közeljövőben. Amellett,
hogy interaktív információs pontként működik majd az Örökségközpont, tervezik egy helyi termékeket
felvonultató Liktárium nyitását is,
ahol mindenféle gasztronómiai különlegesség kapható majd: így például növényekből, gyümölcsökből, termésekből készült ehető, iható finomságok. A 100 %-os gyümölcslevek
mellett a kínálatban lesznek majd
klasszikus és különleges ízű lekvárok, amelyek mézzel, nyírfacukorral
készülnek. A hagyományos, például
sárgabarack, szilva ízek mellett
kapható majd chilis, levendulás,
gyümölcsös-csokis, mentás, fahéjas
vagy vaníliás lekvár is. Nagy lesz a
választék a szörpöket és mézeket illetően is. Utóbbiak szintén hozzák az
alapkínálatot, de exkluzív mézeket
is lehet majd vásárolni, például erdei
harmatmézet, fenyőrügyes mézet,
levendulás és erdei gombás krémmézet vagy éppenséggel magvas mézeket.
Ha már igazi, minőségi gasztronómiáról van szó, nem hiányozhatnak
a kínálatból a különféle ételízesítők,
fűszerek sem. A zöldségkrémek széles palettája kapható majd, így a vásárlók megkóstolhatják a padlizsánkrémet, a babkrémet és a paprika-

krémet is, a fűszerek közül pedig
igazi különlegességet vonultatnak
fel, így például levendulás virágsót,
szurokfüvet vagy bazsalikomot. Az
olajok közül a liktáriumban megtalálható majd a népszerű tökmagolaj,
a szőlőmagolaj, a dióolaj, a mogyoróolaj vagy a kevésbé ismert mária
tövismagolaj. A polcokon kínálnak
majd különféle mustárokat, többféle
ízesítésben, de lesznek minőségi
teák, válogatott csokoládék, pralinék is, s természetesen a környékről
származó borok és pálinkák is megtalálhatók majd a kínálatban.
A gasztronómiai különlegességek
mellett textíliákat is árulnak majd,
így a látogatók levendulás és mentás
illatzsákokat, edényfogó kesztyűket,
szalvétákat, kötényeket is vehetnek
majd. De lesznek itt nemezből készült tárgyak, mézeskalácsok, kézzel festett selyemkendők, ékszerek,
képek, hűtőmágnesek, falinaptárak,
amelyek egytől-egyig a környékhez
köthetők.
A felsorolt ízkavalkádot, minőségi
élelmiszereket, kézműves tárgyakat
kizárólag a közeli térségből szerzik
majd be, Körmend ötven kilométeres
körzetéből.
A Batthyány Örökségközpont egy
igazán sokfunkciós épület lesz majd
a jövőben. Az ide látogatók turiszti-

kai információkat kaphatnak a város és a környék nevezetességeiről,
jegyet válthatnak a kastély különböző részeibe, az igényes állandó és
időszaki kiállításokra. Emellett kiadványok vásárlására is lehetőség
nyílik, nem is beszélve az említett
Liktárium széles kínálatáról. A cél
az, hogy az érdeklődő, a turista hazavigyen egy szeletet, egy cseppnyi
hangulatot a városból, a térségből.
Az információszolgáltatás és a
g asztronóm ia i „él mény- és
ízkínálat” mellett természetesen a
rendezvények, bemutatók sem maradnak el a jövőben a megújult épületben.
A félemeleten egy új kiállítótermet
alakítottak ki, ahol olyan kiállításokat szeretnének bemutatni, amelyek
témája illeszkedik az Örökségközpont által képviselt értékekhez.
Az aula, illetve Örökségközpont
alkalmas hely lehet ismeretterjesztő
előadásoknak, klubösszejöveteleknek, kamara-előadásoknak, koncerteknek és jóízű baráti beszélgetéseknek.
A Szabadság tér és a kastélyegyüttes között az Örökségközpont
mintegy zsilipként működik majd, ide

tér be először a látogató, itt kapja meg
a számára szükséges információkat, itt válthatja meg a belépőjegyét a múzeumba. Az érdeklődőknek séta-, kirándulási, túraútvonalakat ajánlanak majd az itt dolgozó
szakemberek, amelyekkel felfedezhetik Körmend, a térség és az egykor volt Batthyány uradalom szépségeit. Mindezt színes és sokoldalú
kiadványok és interaktív felületek
segítik.
A Batthyány Örökségközpont
egy komplex és modern tartalommal megtöltött épület, ami ugyanakkor őrzi a múlt értékeit, a magyar hagyományokat, ízeket. Az
egykori lovardaépület a hosszú évszázadok alatt több átalakításon,
átépítésen ment keresztül, de úgy
tűnik most érte el igazi fénypontját. Ez nemcsak a külső és belső
felújításra, hanem a tartalomra is
értendő, ami feltehetőleg nemcsak
a városlakókat szolgálja, és ad nekik számos kulturális lehetőséget,
hanem az ide látogató utazókat, turistákat is, akik még nagyobb alapossággal ismerhetik meg a környéket és annak látnivalóit, érden tóth judit
kességeit. 
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Hazai és nemzetközi kitüntetéseket kapott Babati Zoltán

Sikeres időszakot zárt a Babati húsüzem
A közelmúltban hazai és nemzetközi elismerést is kapott
Babati Zoltán, a Körmenden működő húsipari vállalkozás
tulajdonosa, ügyvezetője. Előbb az „Év Vállalkozója” Prima
Primissima Díjat vehette át Budapesten, majd az Európai
Üzleti Társulat „Legjobb Vállalkozás” elnevezésű elismerését
is elnyerte a cég, őt pedig az „Év Legjobb Menedzsere”
medállal tüntették ki. A Babati és Társa Kft. ügyvezetőjét a
siker hátteréről faggattuk.
– Jelenleg 150 embert foglalkoztatunk, közülük 12-en felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, hatvan
százalékuk jól képzett szakmunkás,
a többiek betanított munkát végeznek. Dolgozóink maximálisan helytállnak a munkaterületeiken, a nálunk gyakorlaton lévő tanulók többsége szakmunkásként is itt folytatja
pályafutást. Naponta háromszáz
sertés levágására és feldolgozására
képes az üzem. Jelenleg nem dolgozunk teljes vágási kapacitással,
évente 35–36 ezer állatot dolgozunk
fel. Fontos feladatunknak tekintjük
a folyamatos oktatást és továbbképzést. Az üzem biztonságos működése mindenek felett áll. Ennek megfelelően a legkorszerűbb ISO szabvány
alapján létrehozott minőségirányítási és környezetbiztonsági rendszer
szerint végezzük munkánkat. Megszereztük a Vidékfejlesztési Minisz-

térium által 2013-ban bevezetett Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy használati jogát. Saját mosodánk és szennyvíztisztító telepünk
van. Berendezéseink többsége számítógép-vezérléssel működik –
mondta a cég tulajdonosa.
Babati Zoltántól megtudtuk azt is,
hogy az úgynevezett vietnami projekt is jó ütemben halad. Kilencezer
négyzetméteres, napi ezer sertés feldolgozására alkalmas üzem építése
kezdődött el a távoli országban. 2015
óta működik a Babati és Bien Dong
Kft., amely egy nagykereskedelmi
cég, körmendi székhellyel. Az ügyvezető elsődleges feladata az épülő
húsüzem technológiai tervezése és a
gyártási folyamatok racionalizálása. A tervek szerint innét is szállíthatnak majd húsárut Vietnamba és a
délkelet-ázsiai piacra. Az ügyvezetőnek meggyőződése: nyitott szem-

mel kell járni a világban, észre kell
venni az új, korszerű technológiákat.
Létezik már egy olyan csomagolási
eljárás, amely 6000 bar nyomással
gyakorlatilag tartósítja a húst és a
különböző húskészítményeket. A termékek ennek az eljárásnak köszönhetően háromszor hosszabb ideig

őrzik meg a szavatosságukat. Pályázat segítségével a 170 millió forintos
gép beszerzése már folyamatban
van. Megtudtuk azt is, hogy az ily
módon csomagolt, magas nyomással
tartósított árut a legszigorúbb előírásokkal rendelkező országokban
is elfogadják. A vállalatnál azonban
nemcsak korszerűsítéssel és az új
piacok feltérképezésével, hanem kutatásfejlesztéssel is foglalkoznak.
Termékfejlesztéseik során antioxidánsokat juttatnak be a különböző
húskészítményekbe, amellyel az
egészségesebb termékek előállítását
célozzák.
Babati Zoltán évtizedek óta aktívan részt vesz a város közéletében
is. Lehetőségeihez mérten támogatja az előre vivő kezdeményezéseket,
a civil szervezeteket és a rászoruló,
beteg vagy nehéz helyzetbe került
embereket. Tagja és elnöke volt a
Vállalkozó Húsiparosok és Húskereskedők Szövetségének, 2010 óta
alelnöke a Vágóállat Hústermék Tanácsnak, 2013 óta a Vas Megyei Agrárkamara alelnöke. A körmendi
Lions Club tagjaként 2012-ben az
országos zóna elnöki tisztét is betöltötte. A Babati és Társa Kft. az ország legkorszerűbb üzemeinek
egyike, saját bolthálózatot működtet, tizenegy üzletükben várják a
vásárlóikat friss, ízletes termékeikkel.

Rövid ideg tartott a hó, mégis volt téli hangulat

Fotók: Jámbori Tamás
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Sok ezer magyar katona értelmetlen halála

A doni áttörés évfordulójára emlékezünk
Hetvenhárom évvel ezelőtt, 1943. január 12-én indult meg
a doni áttörés, a II. világháborúnak a magyarok számára egyik legtöbb áldozatot követelő csatája, amely a 2.
magyar hadsereg szinte teljes megsemmisülését eredményezte. Sok ezren vesztek oda, ma már pontosan tudjuk:
teljesen értelmetlenül – hiszen mi közük volt ezeknek a
besorozott magyar fiúknak a két szemben álló nagyhatalom háborúskodásához, mi köze volt a körmendi zászlóaljnak az innen 2500 kilométerre zajló eseményekhez...
„Kint kegyetlen hideg van. Hőmérőnk nincs, így pontosan nem tudjuk,
hány fok lehet, de úgy összehasonlítva
a hideget az otthoni legnagyobb hideggel, biztosan felül van harmincon.
Maga talán a hideg nem is lenne olyan
borzasztó s elviselhetetlen, de azzá teszi a fütyülő-sivító szél. Orosz szél!
Fogalma sem lehet erről senkinek, aki
legalább egyszer nem érezte a bőrén.
Csíp, mar, harap, rág, s úgy érzi az ember, hogy tűket permetez bőre alá.
Szélmentes nap alig akad. Nap nap
után kiszabadulnak odúikból ezek a
szelek, s mint valami szilaj csikók, végigvágtatják a nagy orosz pusztaságot. Útjukban kegyetlen dühvel esnek
neki mindennek, élőnek, tárgynak
egyaránt. Felöltözhetik az ember
akárhogy, nem nagyon tud védekezni
ellenük. Áthatolnak a legvastagabb
ruhán is, s csontokig hasogatják az
ember testét. Csak a fedett helyiségek
nyújtanak velük szemben némi menedéket. Persze erre nem mindig adódik
itt kint alkalom, hogy hajlékba bújhassunk a szél elől...“
Kuntár Lajos írja mindezt A véres
Donban, és miközben bemásolom,
arra gondolok, hogy most kint nagyjából nulla fok van, hétágra süt a nap,
mégsem akarózik kimozdulni a lakásból. A mai ember elolvashat száz meg
száz visszaemlékezést, akkor sem
fogja sem átérezni, sem igazán megérteni, mi történt azon a télen a Don-kanyarnál.
A 2. magyar hadsereg a Magyar
Királyi Honvédségnek az 1941/1942ben érvényes hadrendben nem szereplő alakulata volt, amelyet 1942ben állítottak fel, és a keleti hadszíntérre küldték harcolni. A '43
januárjában Sztálingrád körzetében vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei
közé tartoznak: a megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek és

vesztek oda a mínusz 40 fokos
orosz télben.
A doni hadműveleti területen
Sztorozsevoje faluban és annak közvetlen környékén haltak legtöbben
hősi halált – 1039 fő. De eddigre már
ennek sokszorosa volt a 2. magyar
hadsereg vesztesége: 1942-ben már
közel 34 000 fő, s mindent egybevetve a
csaknem egyéves keleti hadszíntéri
tevékenység során elesett, megsebesült vagy fogságba esett honvédek és
munkaszolgálatosok száma hozzávetőlegesen 130 ezerre tehető.
A tulajdonképpeni Don-kanyar az
egymástól mintegy 10 kilométerre fekvő Sztorozsevoje és Uriv falvak, illetve
a folyó által határolt terület. Az urivsztorozsevojei hídfő volt a legnagyobb
szovjet hídfő, amely a magyar 2. honvéd hadsereg arcvonalába ékelődött.
A völgyes-dombos terep kiválóan alkalmas volt a védelemre.
A 2. honvéd hadsereg alárendeltjei
közül a 7. könnyű hadosztály alakulatai érték el először Sztorozsevoje falut.
Az első veszteségeket körmendi 11.
zászlóalj szenvedte el, még 1942. július

10. és 16. között. 1942 nyarán és őszén
három hídfőcsata zajlott le a térségben
(július 18., augusztus 6–10., szeptember 9–16.), de a szovjet beékelődést
nem sikerült fölszámolni, ezalatt
Sztorozsevoje négyszer „cserélt gazdát” és a falu romhalmazzá vált.
Télen bajok voltak az élelmezéssel
is. A magyarokat a németeknek kellett
volna ellátniuk élelemmel, de a magyar honvédeknek szokatlan volt a
német étel. Emiatt még a hírhedt parancsnok, Jány Gusztáv is Hermann
von Witzleben német összekötőtiszt
tudomására hozta, hogy ilyen ételek
mellett a magyar hadsereg még a tél
beállta előtt le fog gyengülni. Amint
befagyott a Don, a szovjetek ott kelhettek át rajta, ahol csak akartak.
1943 januárjának első napjaiban
még nem sejtették a magyar honvédek, hogy mi vár rájuk. Január 12-én
Urivnál megmozdult a Vörös Hadsereg. A 2. magyar hadsereggel szemben
a szovjet voronyezsi front csapatai álltak, akiknek célja a sikeres áttörés
után a mihamarabbi előrenyomulás
volt, hogy a magyar és az olasz hadsereget bekeríthessék. A támadás időpontja egyre tolódott, mert a szovjet
csapatok egy része csak késve tudott a
hadműveleti területre érni. A Vörös
Hadsereg ügyelt rá, hogy a támadás
előkészítése titokban maradjon. A ködös időjárás és a rossz német felderítés miatt ez sikerült is. Amikor a hídfőnél megindult a támadás, a védők azt
hitték, hogy csak egy helyi áttörési kísérletről van szó.
Az 1943. január 12-ei szovjet áttörést követően az egri 14. gyalogezred
katonái jól kiépített állásaikban még

két napig tartották Sztorozsevojét és
több tömegtámadást vertek vissza,
csak akkor hagyták el állásaikat és
ürítették ki a falut, amikor a teljes bekerítés fenyegette őket.
Január 14-én megindult a támadás
Scsucsjénél is. A szovjetek T-34eseket vetettek be, amelyek előbb legyőzték a segítségül küldött 700. páncélos köteléket, majd a Dubovoj községnél kialakított körkörös védelmet
kezdték támadni. A támadás első rohamát még sikerült visszaverni, de
amikor megjelentek a harctéren a
páncélosok, az olaszok megfutamodtak, magukra hagyva a magyar katonákat.
Január 15-én a magyar védvonal
már több ponton át volt szakítva. A 7.
és a 12. könnyű hadosztály szinte teljesen megsemmisült vagy fogságba
esett, és a többi hadosztály is jelentős veszteségeket könyvelt el. Hitler
ekkor hajlandó volt a magyarok rendelkezésére bocsátani a 168.
gyalogoshadosztáyt, de ez sem változtathatott a csata kimenetelén,
amely napokon át tartott.
Január 16-ára a szovjet erők már
több mint félszáz kilométert nyomultak előre, a magyarok helyzete kilátástalanná vált. Bár január 17-én
megérkezett a parancs a visszavonulásra, ekkor már késő volt: a csapatok már nem tudtak egységesen mozogni, fejetlenség uralkodott. 18-án
már csak egy hadtest, a III. tartotta
magát. A visszavonulók az Oszkol
folyócska völgyében gyülekeztek.
Január 24-én a 2. magyar hadsereg
megszűnt fronthadsereg lenni.
 n Rózsa Melinda

Fotók: Jámbori Tamás

Körmenden is megemlékeztek a világháborús hősökről, a Városházán a Perenyei Férfi Népdalkör katonadalokat adott elő
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Évek óta sikeresek a műveltségi próbák

A szövetség soraiban a körmendi hajósok

Lépésről-lépésre a Rábán

Pályázatok és vetélkedők a gimnáziumban
A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium a magyar kultúra napja alkalmából egész napos rendezvénysorozattal
ünnepelt. Több évtizedes hagyományához híven idén
is többféle pályázatra és vetélkedőre invitálta az általános és középiskolásokat.
A témát a nyelvújítás kezdetének
205. évfordulója és a helyesírási
szabályzat 2015-ös megújítása szolgáltatta. Az irodalmi pályázatra
Kölcsey Parainesisének szellemében a mai diákok körében népszerű
netnyelven megfogalmazott intelmekkel kellett ellátni a diákoknak
kortársaikat. A magyar munkaközösség bírálata szerint az általános
iskolások között 3. helyezést ért el
Honfi Áron (Kölcsey), 2. helyezett
lett Anek Janka (Somogyi), a legjobb pályamunkát Dolgos Kata
(Kölcsey) készítette. A középiskolai
kategóriában a tartalmi és formai
elvárásoknak egyaránt eleget tevő
pályamunka nem született, ezért
két második és egy harmadik helyezést osztott ki a zsűri. 3. lett:
Nagy Regina (KKFG), a megosztott 2. helyezést Szájer Dominik

(KKFG) és Szenkovits Buda
(KKFG) tanuló kapta. Az ügyes
kezű és kreatív diákok a képzőművészeti pályázatra A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának
borítótervét vagy Kazinczy portréját készíthették el tetszőleges technikával. A könyvborítók közül 3.
helyezést elért Németh Kinga (Somogyi), 2. helyezett lett Vilics Petra
(Somogyi), az 1. helyezést Tornyos
Petra (Kölcsey) munkája nyerte. A
Kazinczy-portrék közül a középiskolások kategóriájában megosztott
3. helyezést ért el Molnár Vivien
(KKFG) és Tornyos Ádám (KKFG),
2. helyezett lett Benedek Ágnes
(KKFG), 1. helyezett pedig Boldizsár Eszter (KKFG). Az általános
iskolások közül 3. helyezést kapott
Horváth Lili (Somogyi). 2. helyezést Málics Lilla (Olcsai). Megosz-

tott 1. helyet ért el Dolgos Kata
(Kölcsey) és Szánthó Dóra
(csákánydoroszlói Csaba József
Ált. Isk.). A zsűri különdíját Panta
Imola (Kölcsey) vihette haza. Az
előadói verseny résztvevőinek egy
anyanyelvi konferenciára vitaindítót vagy hozzászólást kellett fogalmazniuk és előadniuk a netnyelv
használata mellett vagy ellen. 3.
helyezett lett Bódi Máté (Gépipari),
2. helyezett Temesvári Gergely Péter (Gépipari), a győztes pedig Molnár Sára (KKFG). A KOR-TÁRSAS-

JÁTÉK elnevezésű műveltségi vetélkedő témája az 1810–1848 közötti nyelvújítás, politika, kultúra Magyarországon. Az írásbeli és szóbeli fordulón megmérkőző 7 csapat
közül az első helyet szerezte meg:
Affiah Udime Godwin, Faragó
Zsombor, Oroszi Viktor. (KKFG) A
második helyezett csapat tagjai:
Oroszlán Tamás, Szenkovits
Buda és Takács Dorottya (KKFG),
a harmadikok pedig Pataki Kristóf, Szájer Dominik és Tornyos
n Ács Etta
Ádám (KKFG). 

A keresztények egységéért az ökumenikus imahéten
Zsúfolásig megtelt január 20-án
este a református templom, ahol a
nyitó istentisztelettel kezdetét vette
Körmenden is az ökumenikus imahét. Másnap a római katolikus, majd
harmadnap az evangélikus templomban folytatódott a rendezvénysorozat.
Az ökumenikus imahét városunkban január 20-án 18 órakor kezdődött a református templomban, ahol
először Szabadi István református
lelkész köszöntötte a történelmi egyházak papjait és a különböző gyülekezetek tagjait. Elmondta, hogy a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2016. január 17. és 24. között imahetet hirdetett a Krisztus-hívők egységéért,
ami vasárnaptól vasárnapig tart, de
ez Körmenden hagyományosan egy
háromnapos rendezvény a három
templomban. Az imaheti programot
az idén lettországi katolikus, evangélikus és ortodox keresztények dolgozták ki, amelynek mottója: „Arra
hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit
hirdessük!” (1 Pt 2,9). Arról is be-

szélt, hogy először 1740-ben egy skóciai pünkösdista gyülekezetben
imádkoztak más keresztyén egyházakkal minden keresztény egységéért. Hazánkban először a budapesti
Kálvin téri református templom
adott otthont ennek a kezdeményezésnek.
A bevezető után Óra Krisztián római katolikus káplán olvasott fel a
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Szentírásból, majd Benedek János
evangélikus lelkész imádkozott a keresztény egységért. Ezután Németh
Zoltán római katolikus plébános
ment fel a szószékre, és az imahét
mottóját alapul véve hirdette az igét.
Nemcsak a papok feladata az Úr tetteinek hirdetése, hanem minden keresztényé is, hiszen a keresztények
Isten szeretete által választott nép

tagjai. Van, aki azt kérdezi a sok
szenvedés, rossz történés kapcsán,
hogy Isten miért játszik velünk, miért nincs mindig paradicsomi állapot? Valójában az emberek játszanak Istennel, és sokan úgy gondolják, hogy mindent megengedhetnek
maguknak, csak hogy boldogok legyenek, és Isten majd statisztál
mindehhez. Az ember önmagát képzeli teremtőjének, és ebből az a gondolkodás fakad, hogy nem tartozunk
senkinek semmivel, csak önmagunknak. Pedig ez így nem jó, minden baj, probléma innen származik.
Befejezésül egy cseh bíboros ezzel
kapcsolatos gondolatait idézte. Az
istentisztelet végén Nagy Gábor római katolikus plébános imáját követően Szabadi István mondott áldást,
és a Himnusz eléneklése következett. A szertartás után „ökumenikusan” készült pogácsával kínálták a
templom kijáratánál a híveket. Másnap a katolikus, majd harmadik este
az evangélikus templom adott otthont a rendezvénysorozatnak.
 n Cs.T.


Foto: Jámbori Tamás

„Közösen tartjuk mozgásban a Világot“ – hangzik a Schaeffler csoport mottója. Vállalatcsoportunkat három közismert márkanév, az
LuK, az INA és az FAG fémjelzi. Cégünk, a szombathelyi LuK Savaria Kft.
1997-ben kezdte meg a termelést. Az azóta eltelt 18 évben, 85 millió
darab kuplungtárcsát, 75 millió darab kuplungot és 28 millió darab
kéttömegű lendkereket gyártottunk. A világon minden tizenegyedik
új autó az LuK Savaria által gyártott kuplunggal kerül felszerelésre.
A 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):

• Elektromos karbantartó
• Forgácsoló
• Gépkezelő
• Szerelő
• Teamvezető
Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatáscsomagot (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
Motivációs levelében, ill. önéletrajzában kérjük tüntesse fel
a megpályázott munkakört a referenciakóddal együtt.
www.schaeffler.com

A napokban a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség tagszervezete lett a körmendi Bereki Bárkás Egylet Egyesület. A
felvételről Schmidt Gábor, a szövetség
főtitkára és Csabai Edvin szakmai
igazgató, korábbi kiváló kenu
maratonista, örökös bajnok tájékoztatta a körmendi vízi csapat tagjait.
A Bereki Bárkás Egylet Egyesület a
közeljövőben kajak-kenu szakosztályt
hoz létre a szövetség támogatásával,
így a körmendi és a térségben élő gyerekeknek és fiataloknak lehetőségük lesz
arra, hogy kipróbálják, sőt versenyszerűen űzzék a kajak és kenu sportágat,
amelyek Magyarország sikersportjainak tekinthetők. Az egyesület a ver-

senysport alapjainak megteremtése
érdekében lépésről-lépésre fejleszt és
bővít, továbbra is aktívan részt vesz a
környék vízi turizmusában, környezetvédelmi, természetvédelmi akcióiban –
mondta Varga Gábor István, az egyesület senior elnöke.
n kéki

Helyesbítés
Leg utóbbi számun kban
meg jelent „Crossf ite sek
szilvesztere” című írás szerzője helyesen: Csihar Tamás.

+36-30-9696-726 Képviselő: Mezei Ferenc ME-VILL 2000 Bt.
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.

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

Nézzen be hozzánk, megéri!

Bemutatótermünkben

állandó akció!
Kínálatunkból:
Ülő és funkciós
garnitúrák
(bőr, szövet huzattal),
minőségi matracok
és ágybetétek széles
választéka
kiváló minőségű
szövetek akciós áron
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Nem sikerül rangadót nyerni Fehérváron
A tavaszi szezont meggyőző arányú győzelemmel
kezdte az Egis Körmend férfi kosárlabdacsapata a
Naturtex-SZTE-Szedeák ellen (91:65). Csapatunkban
többen betegséggel, sérüléssel bajlódtak. Dickerson, aki
mind lepattanószerzésben, mind pedig támadásban is
meghatározó játékosunk, a következő, Székesfehérvár
elleni rangadót is kihagyta.
Magabiztos győzelemmel, hazai
bemutatkozással kezdte tavaszi fordulóját az Egis Körmend férfi kosárlabdacsapata. Ősszel Szegeden nehezen sikerült nyerni, s az előjelek
most sem voltak biztatóak.
Dickerson továbbra is sérült, de többen sem voltak 100%-os állapotban.
Az első negyed szoros eredményt
hozott, jól tartotta magát a NaturtexSZTE-Szedeák (21:18). A második
negyedben Farkas több fontos lepattanót szerzett, míg Tóth Norbert
már 8 pontnál járt. Tízpontos előnyhöz jutottunk, de a Tisza-partiak
feljöttek öt pontra (34:29). Katura jó
védekezése és néhány hárompontos
találatunk a félidőre 45:31-et ered-

ményezett. A harmadik negyed
72:42 lett, sőt 30 pont előny fölött is
jártunk. Szépen megosztoztak a
pontszerzésben a játékosok, heten(!) értek el 10 vagy ennél több
pontot. Ez azt jelenti, hogy a csapatjátékunk jól működött. Ez pedig biztató lehet a jövőre nézve. Az új légiós, McKinney-Johns eleinte gyengén büntetőzött, de aztán rálelt a
játékritmusára, s 15 pontig jutott. A
végjátékban csak magyar játékosok
voltak a pályán. Ez tetszett a közönségnek: zúgott a „Ria, ria, Hungária!”. 26 pontos győzelemmel zártuk
a meccset (91:65).
Az Alba Fehérvár sokat erősödött a bajnokság kezdete óta, egyre

jobban beépülnek az új igazolásaik.
A vendéglátók szerezték az első
pontokat, gyors volt a játék, érezhetően agresszív védekezést mutattak
be a felek. Alacsony szerkezettel
próbálkozott Teo Csizmics, remélve, hogy partnerek tudunk lenni a
rohanásban. Eleinte a mieink közül
egyedül Tóth Norbert bírt betalálni
a gyűrűbe (16:7). A félidő 48:29 lett.
Félő volt, hogy egy súlyos vereségbe
szaladunk bele. A második játékrész elején Channels meg villant
(50:34), de ezzel el is lőtte puskaporát. Kínlódott a vendégcsapat, szinte képtelenek voltuk a pontszerzésre. A harmadik negyed 66:49. A 34.
percben sikerült eljutnunk az 50.
pontig (!). A hárompontos kísérletek
rendre elhaltak, a belső játék az
alacsony szerkezettel nem bírt működni. Lóránt Péterék érezték,
megvan számukra a mérkőzés, kicsit kiengedtek, ezért McKinneyJohns és Lakosa tudott kozmetikázni az eredményen (82:64). A hazaiak védekezése szinte egész
meccsen bénítóan hatott a körmendiek játékára. Magassági és erőfölé-

nyük tudatában a hazai pálya minden előnyét kihasználták a pocsékul dobó Egis ellen. A szurkolóinkra
nem lehet panasz, jó 150-en kísérték
el és bőszen buzdították csapatunkat, de ezen az estén esélyünk sem
volt nyerni. A folytatás szintén iden kéki
genben, Kecskeméten.

Tóth Norbert játékára nem lehet panasz

Molnár Ferenc az év íjásza
Fantasztikus évet zárt 2015-ben
Molnár Ferenc. Országos, Európa- és
világbajnoki aranyérmeket szerzett
íjászatban. Ez év elején aztán a 3 dimenziós szakágban az Év Íjásza címet is elhódította. A szövetség neki
ítélte az Év Íjásza címet is, amely a
legnagyobb kitüntetés, hiszen az ös�szes szakág legjobbjait utasította
maga mögé. Molnár Ferenc így emlékezik a sikereiről, munkájáról:
– Nagyon nehezen indult az elmúlt
év. Makacs betegségek, ideálisnak
nem nevezhető felkészülési körülmények hátráltattak. Háromműszakos
munkarendben dolgozom az Egisben
Körmenden, nős, családos emberként
sikerült a világ tetejére jutnom! Júniusban Borsodnádasdon 154 nevezővel zajlott az országos bajnokság,
ahol vadászreflexíj kategóriában
aranyérmet, országos bajnoki címet
szereztem. Júliusban a HDH-IAA Európa-bajnokságon a horvátországi
Pakracban 9 ország 160 versenyzője
küzdött. Itt is vadászreflexíj kategóriában aranyérmes, Európa-bajnok lettem. Augusztusban az IFAA vadászíjász világbajnokságon, Gödöllőn 32
ország 1314 nevezője versenyzett.
Vadászreflexíj kategóriában, egyéni
és csapat ezüstéremmel zártam.

Szeptemberben a World Archery világbajnokságon az olaszországi
Terniben 25 ország, 249 versenyzője
vett részt. Vadászreflex kategóriában
aranyérmes, világbajnok lettem! Meg
kell említenem, hogy például a gödöllői vb előtti napon sikerült az új íjamat
behangolni. Köszönet a gyenesdiási
Szalóky Istvánnak, íjam építőjének,
akivel a folyamatos pontosítások után
az utolsó pillanatban sikerült az íjat
versenyképessé összerakni. Életem
delén túl jutottam a csúcsra. Az elmúlt években már különböző szakágakban sok egyéni, országos, Európa-bajnoki címet, dobogós helyezéseket értem el. Most is beleborzongok,
amikor felidézem, hogy a nemzeti
Himnuszunkat nekem játszották a
dobogó legfelső fokán! Köszönettel
tartozom támogatóimnak, családomnak, mindenkinek, akik erkölcsileg
és anyagilag segítettek, nélkülük sikersorozatom nem valósulhatott volna meg. Hogyan tovább? Igazság szerint a csúcson kellene abbahagyni.
Én még az idén biztosan fogok versenyezni. Nádasdon, a Hétdombi Íjász
Egyesületben pedig várnak a tanítványaim. Az elért sikerek köteleznek a
tudás átadására, az utánpótlás kinevelésére – mondta a bajnok.  n kéki

Iniciál Cégcsoport

szombathelyi (Vásártér u. 3.)
márkakereskedése
megnövekedett feladatai ellátására autós
ismeretekkel rendelkező

MUNKAFELVEVŐ
munkatársat keres teljesítményarányos, kiemelt
bérezéssel. Fényképpel ellátott önéletrajzokat a
marketing@inicial.hu e-mail címre várjuk.

www.inicial.hu • www.opelszombathely.hu
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Elindult a dartsmozgalom a Rába-parti kisvárosban is

A körmendiek nyilaitól ments meg Uram minket
Új taggal bővült a Magyar Darts Szövetség. Felvette
ugyanis tagjai közé a Körmendi Darts Klubot az országos liga. Ennek apropóján kerestük fel Bíró Gyulát, a
körmendi dartsmozgalom egyik elindítóját.
Eg y év vel ezelőtt eg y baráti
dartsesten pattant ki a fejekből az
ötlet, hogy szervezzünk egy városi
bajnokságot Körmenden – meséli
az egyesület elnöke. Aztán 2015
márciusában meg is valósítottuk
ezt 18 résztvevővel. Premier League
jelleggel, a csoportküzdelmek eredményeiből kialakult a legjobb nyolcas. Nekik szerveztünk június 13án a Nádaljai Pinka Poharazóban
egy döntőt. Nagy volt az érdeklődés,
ezért nem meglepő, hogy már igény
volt egy második dartsbajnokságra
is. Ennek az időpontját december
elejére tűztük ki. A Mikulás-napi
dartsestre 24-en neveztek. A résztvevők átélhették az igazi PDC hangulatot. A Körmendi Kulturális
Központban ehhez kivetítők, bevonuló zene és speakerek adták meg
az alapot. A rendezvény után olyan

visszajelzést kaptam, hogy a körmendihez hasonló színvonalas verseny még nem volt az országban.
Ezen felbuzdulva azonnal beadtam
a papírokat a Magyar Darts Szövetséghez, hogy klubunk hozzájuk tartozzon.
A körmendi szervezet a Körmendi Darts Klub Sport és Kulturális
Egyesület nevet kapta. Azért ezt,
mert a jövőben komplexebb rendezvényeket szeretnének szervezni,
nem csak dartsversenyt. A tervek
szerint az iskolákkal is együttműködnének, a fiatalokkal megismertetnék a darts matekot, amit Székely „Penge” Pál fejlesztett ki és a
matematikai készségeket fejleszti.
A klubnak jelenleg 24 tagja van, de
a tagsági díj befizetése után bárki
csatlakozhat hozzájuk, aki ambíciót érez magában. Lesz tagtoborzó

és háziverseny is, így akinek kedve
van komolyabban dobálni, tárt karokkal várják.
A környéken a legrégebbi darts
klub eg yébként Szombathelyen
van, ahol már 5–6 éves múltja van a
sportnak. Zalaegerszegen is két
éve megalakult már a helyi darts–
klub. A körmendiek pedig mindkét
megyeszékhely csapataival baráti
viszonyt ápolnak és folyamatosan
járnak egymás versenyeire. Mivel
az utazási költségek nem olcsók és
korábban egy pár órás verseny miatt is több száz kilométert kellett
utazni, ezért közösen kezdeményezték az MDSZ-nél a Nyugat-dunántúli régió újbóli felosztását. Így
most Szombathely, Nagykanizsa,
Keszthely, Zalaegerszeg és Körmend rendezhet a térségben ligafordulókat. Ezáltal nemcsak az
utazási költségek csökkentek, hanem összeszedettebb lett ez a régió. Az első forduló Keszthelyen
volt január 14-én, innentől kezdve
pedig minden héten lehet versenyezni. Körmenden az első hivatalos ligafordulót január 28-án, csü-

törtökön rendezik meg. Ezen bárki
indulhat, aki kiváltja a versenyengedélyt. Szóval, hajrá Körmend!
 n Markó Petra

Bíró Gyula, a dartsmozgalom elindítója

OPEL SZOMBATHELY AUTÓI
KÉSZLETRŐL, AZONNAL
Opel Corsa E Enjoy 1,4 2015. 11. Metál, el.ablak, kp.zár, Digit
(tesztautó)68 km
90Le, M5

KÖRMEND, Sport utca 2.

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

FA R S A N G I A K C I Ó ! ! ! !

Sertés láb
299,Sertés máj
299,Sertés fehércsont
5,Csülök hátsó
739,Apróhús 70%
825,Sertés oldalas
959,Sertés dagadó
969,Karaj csont nélkül
1319,---------------------------------------------------Csirke farhát
152,Csirke egészben
663,Csirke szárny
564,Csirke comb
663,Pulyka szárny
725,---------------------------------------------------EXTRA TOP ÁR
399,Zsír 1 kg
/02.01-02.28-ig/
EXTRA TOP ÁR 699,Lecsókolbász
EXTRA TOP ÁR 699,Műbeles virsli

Virsli emészthető
999,Véres-Májas Hurka
999,Parasztmájas
999,Disznósajt
1249,Nyári Turista
1499,Gazda, Farmer
1499,Parasztkolbász
1549,Körmendi Extra sonka
1699,Körmendi vastagkolbász paprikás 1699,Kocsonya 3dl/db
599 Ft/db
---------------------------------------------------Füstölt kolozsvári szalonna EXTRA TOP ÁR
1599,Füstölt comb
1699,Füst.kenyérszalonna
989,Főtt erdélyi szalonna vcs.
1249,Főtt csécsi szalonna vcs.
1249,-

ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT
ELFOGADUNK!!!

Érvényes: 2016. Február 01-Február 14-ig.
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak AZ ÁFA-t tartalmazzák, az árak forintban értendők!

Opel Astra J
Sedan

Enjoy 1,4T 2015.07. Metál, Kp.zár, el.ablak, el.
140Le, M6 3 750 km tükör, szervó, klíma, CD, MP3,
USB, kormányvezérlés,
tempomat, könyöklő,stb.

Business
Edition
1,4
100Le, M5
Opel Antara Enjoy
2.2 D
2 WD
163 LE,
start/stop
Opel Insignia Drive
2.0 D
5 ajtós
142 LE,
start/stop

Opel Astra J
5 ajtós

Opel Zaﬁra
Tourer
7 személyes

klíma, parkszenzor, téli
csomag, led nappali fény,
bőrkormány, tempomat,
Rádió Intellilink, Ködl, stb.

0 km

0 km

4 449 000 Ft

Metál, szervó, kp.zár,
el.ablak, el.tükör, 2 zónás
automata klíma, 6 légzsák,
Cd, MP3, Bluetooth, Ködl, stb.

4 149 000 Ft

aut.klíma, cd-rádió BT
kihangosító, ködlámpa,
bőrkormány, metálfény,
alufelni, ülésfűtés, stb.

5 790 000 Ft

aut.klíma, Bi-Xenon, BOSE
0 km
2015.12 Navi csomag, Adaptív
forg.hely. tempomat, ködlámpa,

0 km
Cosmo
1.6 CDTI új autó
136 LE,
start/stop
M6

3 490 000 Ft

bőrkormány, metálfény,
alufelni, ülésfűtés,
sávelhagyás
ﬁgyelmeztetés, stb.

metál, 7ülés, aut.klíma,
szervó, el.ablak,
el.befordíható tük, Navi,
Xenon, Led nappali fény,
parkszenzor, ülés+kormány
fűt,riasztó, alufelni, stb.

*részletek márkakereskedésünkben

Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: 20/214-1109

ﬂotta ár*

7 300 000 Ft
készletkisöprő
akcióban

6 990 000 Ft
egyedi ár*

