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Biztosítottuk a város nyugodt működését
2–3. oldal

Bebes István tájékoztatott a migránsügy legújabb fejleményeiről

Tartalmunkból:

Helytállás, tisztesség
került a batyuba
Több százan gyülekeztek a hivatalos nevén Szombathelyi Műszaki SZC Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola, a helyieknek csak
rázsós szakközép tágas udvarán.

n 4. oldal

Magyart támogat az
angol önkormányzat
André, azaz Horváth András Körmend nagy barátja, a hetvenes
években számos koncertet adott
a városban (Húr-Labor), sok barátra szert téve.
n 7. oldal

Táncoltak és énekeltek
pünkösdkor is
A pünkösdi hosszú hétvége bővelkedett programokban. Megyeszerte színes és változatos
volt a kínálat. 
n 8. oldal

Sógorék megvédték
az uhudlert
A környékbeli borok kedvelőinek
számára május első hétvégéje immár öt éve egyet jelent a Bortavasszal. 
n 10. oldal

Elődöntős
a kosárcsapat,
a Szolnok következik
Megszerezte harmadik győzelmét az Egis Körmend férfi kosárlabdacsapata, így már akár éremért is küzdhet a továbbiakban.
A kosárlabda rájátszás negyeddöntőjének első felvonásán, hazai pályán nyertünk 88:78-ra.


n 14. oldal

Címlapunkon:
Pünkösdölő táncosok a Szent
Erzsébet templom előtt


Fotó: Jámbori Tamás
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Felújítják 155 millióból
a Vadászlakot
Jó hír minden körmendinek,
hogy sikerült egy pályázat nyomán
155 millió forintot nyerni az erősen
leromlott, várkerti Vadászlak felújítására. Az épület az elmúlt években, az őrzések ellenére is, gyakorlatilag tönkrement, kifosztották,
minden mozdíthatót elvittek a helyiségekből. A városvezetés kereste
a módját a tarthatatlan helyzet
megszüntetésének, ezért is pályázott a Norvég Alaphoz. Ez járt most
eredménnyel, az épület teljesen
megújulhat. Benne kiállítótereket
nyithatnak, de kisebb rendezvényeket is tarthatnak. Bár az épület
fizikailag nem szerves része a
Batthyány-kastélye gyüttesnek,
mivel a Várkertnek a kastéllyal ellentétes végén található, valójában
egységes egészt képeznek. A gyerekkönyvtár és a Lovarda felújítása
után most ez a a harmadik nagyobb nyertes elem az átfogó rekonstrukciós programban.

Pályázatok
a városfejlesztésre,
150 ezer eurós tétellel
Újabb pályázatok benyújtását
hagyta jóvá a képviselő-testület
Bebes István polgármester javaslatára és beterjesztése alapján. Ennek
nyomán pályáznak a keleti városrész csapadékvíz-elvezetési rendszerének kiépítésére, az iparterület
infrastrukturális fejlesztésére, a termelői piac további korszerűsítésére, a Batthyány-kastély több elemének felújítására és az Európa a Polgárokért programban való részvételre, illetve támogatásra. Ez utóbbiban a pályázatot benyújtó cseh
testvérváros, Roznov mellett részt
vesz a lengyelországi Srem, a szlovákiai Povaska Bystrica és a németországi Bergen városa. Körmend a
vállalás keretében egy olyan rendezvény megszervezését és lebonyolítását vállalja, amely a projekthez kapcsolható. A kidolgozott
projekt alapján 150 ezer eurós támogatás érhető el. A pályázat megvalósítása idén június 1. és 2017.
december 31. között esedékes.
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Az önkormányzat nem bírálhatta felül a kormány döntését

Elmentünk a falig, biztosítottuk a város nyugodt működését
Az elmúlt hetekben alaposan felbolydult a Rába-parti város
élete. Előzetesen regisztrált menekültek számára megnyitották a rendészeti szakközépiskola területén található sátortábort. Mindez heves vitákat, politikai jellegű megmozdulásokat váltott ki. Az említett időszak történéseiről, a várható
kilátásokról adott interjút lapunknak Bebes István, Körmend
város polgármestere.
– Április 28-án dr. Dukai Miklós, a
Belügyminisztérium helyettes államtitkára sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy az országban található illegális bevándorlókat elszállásoló táborok telítettsége
miatt szükségessé vált a körmendi
ideiglenes befogadó állomás megnyitása. Május 2-án aztán megérkeztek az első migránsok is a táborba. Ezzel egyidejűleg néhányan azzal vádolták meg a város vezetését,
hogy nem tettek meg mindent a tábor megnyitásának megakadályozásáért. Mi a véleménye ezekről a
hangokról?

– Először is engedje meg, hogy röviden, néhány mondatban ismételten vázoljam azokat a történéseket,
amik a jelenlegi helyzethez vezettek. Világosan látható, hogy a magyar kormány által tavaly meghozott jogszabályi, fizikális és élőerős
intézkedések hatásosak voltak, hiszen jelentősen lecsökkent az ország területére illegálisan belépők
száma. Így is van azonban nagyjából napi száz ember, aki valamilyen
módon átjut a magyar határon, elsősorban Szerbia felől. Ezeknél az embereknél megkezdődik a menekültügyi eljárás és az ország több pontján létrehozott befogadó állomások
eg yikébe kerülnek. Márciusban
ezek a táborok 220 százalékos telítettséggel működtek, így a Belügyminisztérium tartalék helyszínként
ismételten felállította Körmenden a
tavalyi év végén egyszer már elbontott sátortábort. Amint erről tudomást szereztem, azonnal felvettem
a kapcsolatot a kormány illetékes
tagjaival, akiknél tiltakoztam a tábor Körmendre telepítése ellen.
Hangsúlyozom, hogy ekkor még
csupán tartaléktáborról volt szó. A
Belügyminisztérium azonban egy-

értelművé tette, hogy amennyiben a
szükség úgy hozza, megnyitásra
kerül a körmendi befogadó állomás
is. Miután pedig a kormánynak ehhez megvan a jogszabályi lehetősége, illetve a tábor is belügyi területen lett létrehozva, ezért nekünk ezt
– hiába nem tetszik – tudomásul
kellett vennünk. Negyedik ciklusomat taposom, mint polgármester,
mind a négyszer esküt tettem arra,
hogy Magyarország törvényeit mindig, minden körülmények között
megtartom. A törvény pedig egyértelmű, az önkormányzat nem bírálhatja felül a kormány döntését, nem
bírálhatja felül a jogszabályokat.
Mindent összevetve, elmentünk a
falig. Akik most azt állítják rólam
és a képviselőtársaimról, hogy nem
tettünk meg mindent a jogszabályi
keretek között mozog va a tábor
megnyitása ellen, azok nem ismerik
a valóságot.

– Habár megakadályozni nem
tudták a tábor megnyitását, az önkormányzat több olyan intézkedést
is megtett, amelyek a közbiztonság
erősítését szolgálják. Melyek voltak
ezek közül a legfontosabbak?

– Amint nyilvánvalóvá vált, hogy
ismét megnyitásra kerülhet az ideiglenes befogadó állomás, elkezdtünk dolgozni azon, hogy minél jobban megerősítsük a közbiztonságot
a városban. Határozottan kértem a
kormánytól, hogy biztosítsák a fokozott rendőri jelenlétet a város területén. A rendőrségen keresztül
kérvényeztem a Magyar Honvédség
kontingensének Körmendre telepítését, illetve kezdeményeztem, hogy
bővítsék ki és egységesítsék a város
térfigyelő rendszerét. Ezen intézkedések mind-mind a közbiztonság
szintjének erősítését és a város za-

probléma, hiszen ez mindannyiunk
érdeke. A jelenlegi helyzet nem jó
az országnak, nem jó a városnak és
nem jó az ide érkező migránsoknak
sem.

– Az első pár napban teljes nyugalom uralkodott a városban, aztán bombaként robbant a hír, hogy
menekültek zaklatták a kézilabdaedzésen lévő lányokat, betörtek egy
ablakot, a csarnokban lévőket pedig úgy kellett kimenekíteni. Gyakorlatilag országos botrány kerekedett a történetből. Azóta a megyei
rendőrkapitány többször is cáfolta,
hogy bármilyen erőszakos cselekmény történt volna, ami a táborlakókhoz köthető. Lehet-e már tudni,
hogy mi is történt pontosan?

vartalan működését hívatottak biztosítani. A kéréseink megértő fülekre találtak. Mindenki láthatja, hogy
milyen jelentős erőkkel van jelen a
rendőrség és a honvédség a településen. A térfigyelő rendszer kibővítéséhez pedig 24 millió forintot különített el a kormány. A munkálatok
már megkezdődtek, így hamarosan
olyan helyekre is felszerelésre kerülnek a kamerák, amik eddig kívül
estek a lefedettségen. Megerősítettük továbbá a polgárőrséget, akik
helyismeretükkel segítik a hivatalos szervek munkáját. A meghozott
intézkedéseknek köszönhetően a
város közbiztonsága nem romlott és
mindent elkövetünk azért, hogy ez a
jövőben is így maradjon.

– Mit lehet tudni az ide érkező
migránsok nemzetiségi hátteréről?
Hányan vannak jelenleg a táborban?

– Erről pontos információt a tábort működtető Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tud adni.
Jelenleg egyébként nagyjából 200
fő van a körmendi táborban, többségük afgán és szír nemzetiségű.
Mindegyikük regisztrált menedékkérő, akiknél folyik a menekültügyi

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: Kázmér Judit és Kinde Kálmán ügyvezető igazgatók
Ingyenes lapok operatív vezető: Porubek Tamás 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.

eljárás és átestek a különböző
egészségügyi és orvosi vizsgálatokon.

– Meddig maradnak a körmendi
táborban az ide szállított bevándorlók?

– Egyértelmű, hogy ezek az emberek nem Magyarországon és nem
Körmenden akarnak letelepedni.
Ők Nyugat-Európába, elsősorban
Németországba, Franciaországba
és Angliába kívánnak eljutni. Nyilván a menekültügyi eljárás eredményétől függően majd továbbindulnak valamerre. Valaki nyugat
felé, valaki pedig vissza oda, ahonnan érkezett. Reméljük, hogy minél
hamarabb rendeződik ez a globális

– Az ilyen jellegű esetek feltárása, kivizsgálása a rendőrség feladata. A hír kirobbanásának napján gyakorlatilag egymással ellentétes hírek keringtek a sajtóban,
így a következő napra sajtótájékoztatót hívtam össze, ahol felszólítottam a rendőrséget, hogy vizsgálja
meg, történt-e bűncselekmény vagy
szabálysértés az ügyben, amennyiben pedig szükséges, vonja felelősségre a tettest vagy tetteseket.
Mostanra azonban világosan kiderült, hogy az események jelentősen
elferdítve, hazugságokkal fűszerezve jelentek meg több országos
sajtótermékben. Ami biztos, az az,
hogy egy ablak betörött, az, hogy
ezt ki törte be és hogy volt-e benne
szándékosság, az továbbra is rejtély. Ami viszont egyértelmű, hogy
semmiféle pánik nem volt, senkit
nem kellett kimenekíteni az edzésről és senkit nem molesztáltak a
migránsok. Éppen ezért felszólítot-

tam a rendőrséget, hogy vizsgálják
meg azt is, hogy kiknek állhatott az
érdekében, hogy az eseményeket
jelentősen elferdítve és valótlanságokat állítva pánikhangulatot keltsenek a város lakóinak körében,
besározva ezzel Körmend jó hírét.
Budapesten egyébként feljelentést
tettek rémhírterjesztés bűncselekményének megvalósítása miatt, így
a hatóságok ki fogják vizsgálni,
hogy kik állnak az álhírek terjesztése mögött. Reméljük, hogy kiderül az igazság!

– Mit szól ahhoz, hogy az egyik
internetes hírportál szerint az egyik
helyi civil szervezet önkormányzati
képviselőjének köze lehet a téves és
félrevezető információk elterjedéséhez?

– Ezt én nem kívánom kommentálni. A rendőrség majd megvizsgálja az esetet és feltárja az esetleges összefüggéseket. Az mindenesetre érdekes, hogy a nevezett
képviselő már a sokadik verziót
adja elő arra a kérdésre, hogy mit is
keresett a tett helyszínén. 1990 óta
egyébként ő az első és egyetlen
olyan képviselő Körmenden, aki
megengedte magának azt, hogy különböző hírműsorokon és internetes portálokon keresztül lejárassa
és besározza azt a várost, amelyre
képviselőként felesküdött. Ezzel pedig óriási károkat okozott nemcsak
Körmendnek, de minden itt élőnek
is. Ez elfogadhatatlan és méltatlan
egy önkormányzati képviselőtől.

– Az ügy kirobbanásának másnapján az egyik párt tüntetést szervezett, ahol követelték a tábor bezárását. A megmozduláson nagyjából 300-an vettek részt, közülük
nagyjából 50-en megpróbáltak bejutni a tábor területére, a rendőrök
azonban megakadályozták őket
ebben. Mi a véleménye az esetről?

3

– Egy demokráciában teljesen normális, hogy az emberek tiltakozásukkal fejezzék ki a nemtetszésüket
bizonyos kérdésekben. Jelen helyzetben viszont csak olaj volt a tűzre a
megmozdulás és az ott történtek.
A helyszínen készített felvételek és
beszámolók szerint egyébként legalább a résztvevők fele nem is körmendi volt. Többen érkeztek Sopronból, Zalaegerszegről, Szombathelyről és Szentgotthárdról. Sajnálatos,
hogy egy párt helyi szervezete más
városokból importálja ide a feszültséget és a hangulatkeltést. Ez nem segíti a körmendi lakosokat, ez nem segíti a város munkáját. Ez az esemény
semmi másra nem volt jó, mint hogy
pánikot és félelmet keltsen a város
lakosságának körében. Amennyiben
valóban tenni akarnának a város és
a lakosok biztonságáért, akkor eljöttek volna az általunk meghirdetett
megbeszélésre, ahol konstruktív vita
keretében átbeszélhettük volna az
önhibánkon kívül kialakult helyzetet. Ezt azonban nem tették meg, helyette a feszültség- és a gyűlöletkeltés politikáját választották.

– A táborhoz kapcsolódó feladatok
mellett mennyi ideje marad a város
egyéb ügyeinek intézésére?

– Nyilvánvalóan bizonyos mértékig át kellett strukturálnunk a napi
munkavégzésünket, de azért igyekszünk minden fronton helytállni.
A tábor napi működésért a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
felel, a közbiztonság szintjét pedig a
rendőrség és a honvédség garantálja.
Folyamatosan egyeztetünk természetesen az illetékes szervekkel és
hatóságokkal, így minden friss információt meg tudunk osztani a körmendi lakosokkal. Nem állt meg az
élet nálunk, folyamatosan dolgozunk
azon, hogy a várost továbbra is azon
a fejlődési pályán tartsuk, mint ami
korábban is jellemezte. Ennek egyik
bizonyítéka, hogy újabb lépést tettünk a Batthyány kastélyegyüttes
megújítása felé. A Várkertben található, rossz állapotban lévő Vadászlak külső és belső megújítására benyújtott pályázatunkat ugyanis támogatásra érdemesnek találta a
Norvég Alap. Ennek értelmében 155
millió forintból újulhat meg az épület,
amelyben többek között funkcionális
és kiállítóterek kerülnek kialakításra. Folytatódhat továbbá a színház
épületének megújítása, hiszen a kormány 500 millió forintot különített el
a színházi funkció megvalósítására.
Ebből az összegből modern színháztechnológiát építenek, valamint megújulnak az öltözők és a különböző
kiszolgáló helyiségek is.
n POME
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Elballagtak a rázsós diákok, emlékezve a suliban töltött pillanatokra

Helytállás, tisztesség került a batyuba
Több százan gyülekeztek a hivatalos nevén Szombathelyi
Műszaki SZC Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola, a
helyieknek csak rázsós szakközép tágas udvarán. Ünneplőbe
öltözött szülők, rokonok, ismerősök és barátok, no meg barátnők várták a láthatóan megilletődött végzősöket. A ragyogó napsütés mintha azt üzente volna: valami új kezdődik, de
nem kell félni tőle, ez a dolgok rendje.
A valami új pedig a nagybetűs
Élet: ebbe csöppentek bele a szép tavaszi napon a ballagók, mégpedig a
12.A, 3/11/1 és a 3/11/2 osztályok
hallgatói. A felsorakozott tanulók
előtt foglalt helyet a tanári kar, illetve a meghívott vendégek. Bebes Ist
ván polgármester mellett Gombás
né Nardai Ibolya járási hivatalvezető, a KLIK részéről pedig Bősze
Zoltán tisztelte meg a nagy eseményt. Amelyen felolvasták a megyei közgyűlés elnökének, Majthé
nyi Lászlónak üdvözlő levelét. Az
ünnepélyes hangulatot fokozta a
ballagók kezében lévő kis lufi, amely
nemcsak színes dekoráció, hanem
találó jelkép is volt. Amikor elengedték, a sok is léggolyó meredeken vágódott a magasba, hogy ott aztán
eltérő pályákra álljon. Még feljebb
törve, vagy éppen lassulva, ereszkedve – az emberi sorsok.
Ahogy az szokás, a diákok elbúcsúztak az intézménytől. mindattól,
ami ide kötötte őket. Horváth Ádám
a diákönkormányzat nevében találóan fogalmazott. Szerinte a pillanat
sorsa ismert, s bár jó lenne, ha sokáig kitolhatnánk a szép pillanatokat
az időben, de nem lehet. És éppen ez,
a mulandóság adja meg értéküket,
azt, hogy örök emlékké váljanak.
Csendes Valentin a ballagók nevé-

ben szólt az ezen a napon egyetlen
nagy családdá vált ünneplőkhöz.
Mint mondta, amikor beléptek a suli
kapuján, egy új világ tárult fel előttük. Nem ismerték egymást, voltak
szorongások, félelmek is. Aztán az
ismeretlenből jó barát, osztálytárs
lett, s az évek múlásával elfogadóbbá, befogadóbbá váltak.
– Megtanultunk alkalmazkodni,
és megértettük azt is, hogy lehetnek közös céljaink. Hogy ne egymás ellen, hanem egymásért dolgozzunk. Ugyanakkor még meg kell
tanulnunk hinni magunkban, és
egyik nemes célunk az lehet, hogy
értékteremtő polgárokká váljunk.
Az ehhez vezető úton sokat segítettek tanáraink és leginkább szüleink, akik rengeteg áldozatot hoztak
azért, hogy most itt állhassunk, az
érettségi előtt – fogalmazott a diák.
Szavait nem kevesen meghatottan
hallgatták. Ezt követően Varga
Zoltánné intézményvezető kritikától sem mentes mondandójában értékelte a végzősök munkáját és kívánt sok sikert számukra a továbbiakban.
– A ballagás vissza-visszatérő
momentum, de mégis mindig egyedi, mert a főszereplők változnak –
kezdte. – Pedagógus és szülő azért
dolgozott éveken át keményen, hogy

megszerezzék azt a tudást a gyerekeknek, diákoknak, amellyel eljuthatnak az érettségi kapujába. Bár
tény, hogy az itt megszerezhető
szakmáknak van keletjük a kinti világban, de emberileg is helyt kell
állni a siker érdekében. Egy biztos,
az itteni évekre emlékezni fogtok,
ez kitörölhetetlen lesz emlékeitekből – fordult a végzősök felé. Majd
részletesen szólt az egyes osztályok
teljesítményéről. A többi között kifejtette, hogy néhányan, elsősorban
lány diákok, nem illeszkedtek kellően az osztályközösséghez és ez gyakorta szült konfliktusokat. Ezzel
hátráltatták a még erdményesebb
szakmai munkát és nem mindig
öregbítették a Rázsó jó hírét.
– Néhányatoknál hiányzott a kellő
önkritika, remélem, ez az elkövetkezendő időkben majd helyreáll.
Akad olyan végzős, aki a többéves
tanulás után sem tudott eljutni az
érettségiig és van, vannak, akik

olyan jól szerepeltek a tanulmányi
versenyeken, hogy az szakmunkásvizsgát ér számukra. Előbbieknek
nehezebb, utóbbiaknak könnyebb
lesz a holnap, a kezdés. Ugyanakkor az innen vitt batyuban mindenkinek ott a lehetőség arra, hogy bizonyítson: igenis, képes vagyok
helytállni, céljaimat tisztességgel
elérni – mondta az igazgató. Beszéde végén engedték el a ballagók azt
a bizonyos lufit, majd a hivatalos
rész után az udvart elözönlötték az
ünneplők. Ezernyi fotó, szelfi készült, alacsonyan szálltak a tab
letek, pazar trópusi virágok illata
bódított, majd a hagyományos ballagási ebédhez készülődtek a családok. A suliban pedig egyre nagyobb
csend honolt. A tantermekben még
ott voltak a ballagás nyomai, de a
tábláról már letörölték a búcsúztató
mondatokat. Az új világ ezennel eln Kozma Gábor
kezdődött.
Fotó: Jámbori Tamás
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Szubjektív Európa a Szabadság téren
Van ebben valami jelképes: a körmendi Szabadság téren nyitják meg
az Európa-napokat, itt zajlanak
azok a programok, amelyek szórakoztatva-elgondolkodtatva az uniós közösségre, egymás fontosságára hívják fel a figyelmet. Igen, vannak hangok, nem is halkan, amelyek megkérdőjelezik tagságunk
értelmét. Igen, vannak is hibák,
akadályok és megnemértések az
unióban. De erről bárki elmondhatja: más szemében a szálkát, magadéban a gerendát... Szubjektív Európa: ha most egymást szétziláljuk,
akkor tényleg vége lehet annak a
kulturál is-etnikai-vallási-gazd a
sági közösségnek, amelyről ezt a
kontinenst elnevezték. Akkor tényleg kiürülünk mindannyian, és elgyengülünk véglegesen. Európának, ha valamikor, akkor most kell

észbe kapnia, talpa állnia. És ez
többszörösen is értelmet kap a körmendi Szabadság téren. Éppen a
szabadság, mint elsődleges és abszolút érték okán. Ez teszi lehetővé
a nyitottságot, az utazást, a külföldi
kapcsolatokat, a munkavállalást, a
sokszínűség cseréjét. Ezen az ünnepen sokan voltunk és sokfélék.
A Bikini nem egy dala szólt erről,
de mások is. Az osztrák művészek
bemutatkozása vagy akár a Te
szedd! akció sikere azt mutatja,
hogy van igény a közös munkára,
együtt dolgozásra. És a többi? A
sok színes pillanat? Az ukrán testvérváros táncosainak elbűvölő
megnyilvánulása? Ez már megérdemelt hab volt azon a tortán, amit
úgy hívunk: Európa-napok.
n KOR
Fotó: Jámbori Tamás
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Autógumik, PET-palackok, kerékpárok, monitorok tömege a vízben

Szemétszedő és takarító akció a Rábán
Az idén is több mint száz önkéntes vett részt a hagyományos
tavaszi Rába-takarításon. A szemétszedő akció elsődleges célja a folyó természeti kincseinek megóvása. Az előző évekhez
hasonlóan most is nagyon sok vízi egyesület képviseltette
magát az ország minden tájáról.
Az első Rába-takarítást több mint
tíz évvel ezelőtt szervezték meg.
A környezetvédelmi programot azóta is fontosnak tartják a szervezők:
egyrészt azért, hogy megtisztítsák
a folyómedret és a partot, másrészt
azért, mert ez a szolidaritási akció
kitűnő alkalom arra, hogy a vízi csapatok találkozzanak és megvitassák az aktuális programokat, túrákat, versenyeket.
Az idén a csákánydoroszlói Vízi
Vándor Alapítvány vezetője, Sásdi
László koordinálta a programot,
amelyre a környékbeliek mellett jöttek messzebbről, Leányfaluról, Dunavarsányból, Szentendréről és
Veszprémből is. Főleg olyanok, akik
évente többször is túráznak, versenyeznek a Rábán, így fontosnak
tartják a folyó tisztaságát, környezetének védelmét. Az önkéntesek

Alsószölnöktől Püspökmolnáriig takarították a folyót, mintegy 100 folyókilométeren. A Rábából főleg műanyag szemét került elő, zsákok,
PET-palackok, de a szemétszedők
találtak extrémebb tárgyakat is,
például autógumikat, monitort, kerékpárokat, kanapét és műanyag
kerti bútorokat. Összesen százötven
óriási zsák szemét gyűlt össze,
amelynek elszállítását a MüllexKörmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. segítette.
Körmendről a Bereki Bárkás Egylet Egyesület tagjai vettek részt a
Rába-takarításon, kiegészülve néhány lelkes magánszeméllyel. Itt a
szezon, így a következőkben egyre
többen teszik vízre kajakjaikat, kenuikat, a szemétszedésnek hála, immár megtisztult, megszépült körn TJ
nyezetben.

lamelyikét. Anikó azt mondja, hogy
irodájukban egyáltalán nem tapasztaltak visszaesést a külföldi utakat
illetően, sőt, meglehetősen nagy az
utazási kedv. A legtöbben hét éjszakát töltenek a kiválasztott szálláshelyen, népszerűek a szállodák reggelis, félpanziós és all inclusive szolgál-
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Váratlanul csap le a dagály – Gép az értelmetlen munkáról

Magyart támogat az angol önkormányzat
André, azaz Horváth András Körmend nagy barátja, a hetvenes években számos koncertet adott a városban (Húr-Labor),
sok barátra szert téve. Másrészt fotós-újságíró, akit megkapott
a Batthyány-kastélyegyüttes szépsége, s ezt eredeti látásmódjában meg is örökítette. Kilenc éve dolgozik Dél-Angliában, s most egy könyvet ír az ottani életről. Beszámol egy
igazi és tanulságos angol szenzációról, az Éden-projektről is.

Kedveltek a társas utazások, főleg külföldre
Még néhány nap, és belépünk a
nyár első hónapjába. Igaz, az időjárás még nem mutatja az évszaknak
megfelelő arcát, és híján vagyunk a
napsütésnek is. Sok a csapadék, fúj a
szél, hűvösek a reggelek és az esték,
mégis sokan tervezik, szervezik nyaralásukat, kiránduló programjaikat.
Az utazók általában jó előre megtervezik a legapróbb részleteket is, így
csak a rossz idő rondíthat bele a
programba. A különféle cafetéria
csomagoknak köszönhetően sokan
választják a belföldi utazásokat, de a
külföldi nyaralások sem szorultak
háttérbe, sőt.
Horváth Anikó, az egyik Vas megyei utazási iroda munkatársa elmondta, hogy ők főként külföldi utakkal foglalkoznak, csak körülbelül
egy-két százalékban értékesítenek
hazai utazásokat. Az utazásszervező szakember elmondta, hogy a külföldi úti célok közül a legnépszerűbb
Bulgáriában a Napospart, valamint
Görögország, ahová busszal és repülővel is szívesen utaznak az emberek. Kedvelt Spanyolország is, és közelsége miatt sokan választják a
horvát vagy olasz nyaralóhelyek va-
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tatással is. Vannak, akik inkább az
apartmanokat választják, főznek
maguknak, vagy éppenséggel arra
törekednek, hogy minél többet megízleljenek az adott országból, annak
étel- és italspecialitásaiból, és vendéglátóhelyeken étkeznek. Hogy ki
mennyit költ nyaralásra, az abszolút

pénztárcától függ: vannak, akik
százezerből hozzák ki a maximumot, és vannak, akik több havi fizetést áldoznak nyaralásra. Az idén a
társas és a buszos-nyaralós utak a
legkeresettebbek, a legtöbben olyan
helyekre utaznak, ahol fürdeni lehet,
n TJ
de van látnivaló is bőven.

Az európai helyzetet ma bizonytalan, nem kiszámítható folyamatok
uralják – foglalja össze mai közéleti
benyomásait André. Aki egy corn
walli szállodában dolgozik, immáron vezető beosztásban.
Aki szerint a kelet-európai munkavállalók megítélése továbbra is
kedvező. Aki szorgalmas, jól dolgozik, annak nincs mitől tartania, hamar befogadjak – persze, ha talál
magának munkát…
– Igazi kuriózum, hogy magyarként az angol történelmi környezetedről szándékozol angol könyvet
írni. Mi mozgat, mi a téma? – tettük
fel a kérdést.
– Odahaza újságíróként is dolgoztam, így érthető, hogy kíváncsiságom még erősebb volt az új és az idegen iránt, mintha csak mondjuk kazánkovács lennék – tisztelet a kivételnek... Ha valaki egy idegen országban kezd új életet, szerintem elengedhetetlen, hogy ne ismerje meg
az adott ország történelmét, ne kutasson különféle legendák után.
Munkám mellett fotózom, és ha
mondjuk lefényképezek egy 1365-ből
a mai napig épen maradt csodaszép
kastély-várat, persze, hogy utánanézek: ki, mikor építette, hogyan élték
meg a történelem viharait az itt élők,
ami itt, az Egyesült Királyságban
sem volt egyszerű. Mivel sokat utazom, utaztam, sok-sok érdekes várost, építményt, több ezer éves temetkezési helyet ismertem meg,
amelyet, úgy gondoltam, jó lenne
könyv alakban is megjelentetni…
Cornwallról elég sok könyv jelent
meg, az enyém talán abban különbözik majd a többitől, hogy a helyi értékek mellett nemcsak egy város, helység történelmére térek ki, hanem
bemutatom a megemlített hely fontos
vagy épp az eldugott látnivalóit, levéltári jegyzetekkel kiegészítve.
A könyv utolsó fejezetében pedig
szállodákat, éttermeket ajánlok az
olvasó figyelmébe. Könyvem kiadását az itteni megyei önkormányzat
jelentősen támogatja.

– Aki ismer, az tudja, hogy nagy
súlyt fektetsz a környezetvédelemre,
több fotósorozatod is erről szól. Újabban mintha a szigetország időjárása
is változna, több lett a komoly vihar,
orkán, esőzés. Másrészt tesznek is
ez ellen, vagyis a klíma védelméért.
Ennek egyre ismertebb, sokak szerint csodaszámba menő projektje az
Éden. Mit tudsz erről?
– Elsőként talán az itt örökös és
napi témáról, az időjárásról szólnék.
Akik Cornwallban élnek, azoknak
mindennapjai szorosan összefonódnak a természettel, a tengerrel, az
óceánnal, a széllel, a gyönyörű homokos vagy épp sziklás tengerpartokkal. Cornwall mélyen benyúlik az
óceánba, így sokkal jobban ki van
téve az időjárás viszontagságainak,
mint egy szárazföldi országrész. Állandóan mozgásban minden, ha éppen szép az idő, figyelni kell az árapályra is. És ha hozzá erős szél fúj
– még jobban. A tengerszint mozgása általában hat-hét méter. Előfordul
hogy egy közeledő vihar hatására,
amely 200 kilométerre van a partoktól, sokkal gyorsabban jön a dagály.
Sokszor előfordul, hogy már nincs
kiút a tengerparton sétálók számára, nem lehet jobban felkapaszkodni
a sziklákra. Ilyenkor már csak az
életmentők segíthetnek… Az utóbbi
időben amúgy erősödtek a viharok,
két hónapja 165 kilométeres erősségű szél fújt. Ami, mondjuk, kilenc évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Míg
régebben 120 kilométeres széllökéseknél adtak ki sárga, figyelmeztető
jelzést, manapság 130–140 kilométeres viharoknál…
Mielőtt csak átfutnánk ezen a ponton, sajnos ez nagyon is jelzésértékű!
Mindehhez hozzájön az, hogy a viharok, hurrikánok útvonala is megváltozott az utóbbi években. Néhány évvel ezelőtt ezért is sodorhatta el a vihar a Penzance–London vasútvonalat. Három hónapig nem volt vasúti
közlekedés Cornwall–Exeter–Bristol–London között. Környezetvédelmi szakemberek már jóval korábban

rájöttek és látták. hogy valami nincs
rendben. Hiszen az ember csak rombolja a természetet, amellyel helyrehozhatatlan károkat okoz a Föld
majdnem minden részén... Corn
wallban az évszázadok során jelentős bányakitermelést folytattak, üde
erdők, szép legelők váltak holdbeli
tájjá. Amikor a kitermelt törmelékhalmok már magasabbak voltak,
mint a környező hegyek, néhány környezetvédő a kilencvenes években
elhatározta, hogy ezen a lepusztult
tájon létrehozzák az Éden Kertet. Az
Éden Kertből az évek során hamarosan létrejött az Éden Projekt, a világ
legnagyobb botanikus kertje.
– Tegyünk benne egy sétát, vezetéseddel. Már csak azért is, mert bár
drága a beugró, de te már többször is
felkerested ezt az egyre híresebb
komplexumot. Sajnos, Dél-Anglia,
benne Cornwall a magyarok számára nehezen elérhető az árai miatt. Ne
kerteljünk: méregdrága.
– Valóban, ez a vidék Anglia Riviérája. Az elmúlt 9 év alatt csupán
egyetlen magyar turista házaspárral találkoztam... De nem is csoda,
hiszen egy átlagos, kétágyas szállodai szoba napi 100 ezer forint körül
van... Nos, a beígért séta: a szubtrópusi növényekkel, virágokkal teli
kertben már a bejáratnál egy fura
szobor hívja fel a figyelmet. A szobor
elektronikus hulladékokból készült,
így mikrohullámú sütőkből, számítógépekből, tv-ből. És még számos kidobott, általunk már nem használt
elektronikus tárgy adott fantáziát a
szobor elkészítéséhez. Amely tulajdonképpen egy felkiáltójel – óvjuk
környezetünket az elektronikus hulladékoktól is.
Nyolc hatalmas üvegkupola alatt
ismerhetjük meg Afrika, Ázsia
Észak- és Dél Amerika, Ausztrália
növényzetét, az itt élők szokásait.

A szervezők valóban ügyelnek a
részletekre: a trópusi hőmérséklethez trópusi páratartalmat hoznak
létre. Kis ösvényeken bejárhatjuk a
malajziai őserdőket, barangolhatunk szavannákon, az amerikai prériken, csodás japán kertekben. Aztán, ahogy a vándor kilép a botanikus álomvilágból, útja egy szokványosak mondható épülethez vezet.
Ide belépve fura szerkezetek, különféle masinák láthatók. Egy nagy kijelzőn a vándor láthatja, hogy az épület épp mennyi energiát fogyaszt,
amelyet napelemek révén állítanak
elő. Egy másik szerkezet üvegfolyosóin kis helikopterek szállnak fel és
alá, ezek a növények által megtermelt energiát hasznosítják…
Egy másik hatalmas gép az értelmetlen munkára hívja fel a figyelmet.
A szerkezet 3 méteres, különféle fogaskerekeket bonyolult áttételek,
láncok, szíjak hajtanak, ha az ember
rácsap egy kalapáccsal az indítógombot jelentő vastálcára.
Aztán a fura, figyelemfelkeltő épületből kilépve a látogató egy szupermarketszerű üzletbe jut. Ez azonban
csak a látvány szintjén emlékeztet a
szupermarketre, mert az üzletben a
növények kivételével minden újrahasznosítható alapanyagokból készült. Lehet kapni vízhajtású számológépet, helikoptert – az ember csak
kapkodja a fejét, mi mindent lehet a
szemétből előállítani! Aztán a szupermarketből kilépve egy londoni
taxi vár az újabb időutazásra. Amely
ezúttal már a valóságba repíti vissza
az Éden Kert vándorait… Természetesen a taxi is hulladékból készült,
mintegy utolsó felkiáltójelként a projekt szervezőitől. Óvjuk meg közvetlen és tágabb környezetünket, óvjuk
meg Földünket, amíg nem késő…
n Kozma Gábor
Fotó: Horváth André
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A Városi Vegyeskar az evangélikus templomban adott nagysikerű koncertet

Kulturális műsorokat adtak: táncoltak és énekeltek pünkösdkor is
A pünkösdi hosszú hétvége bővelkedett programokban.
Megyeszerte színes és változatos volt a kínálat. Gencsapátiban például többnapos kultúrprogram várta az érdeklődőket, az Őrségben, Szalafőn pedig az autentikus értékekre
helyezték a hangsúlyt, kiegészítve zenés-táncos, valamint
hagyományőrző produkciókkal. Körmenden a néptáncosok
és a vegyes kar tagjai kínáltak ünnepi műsort. Mindegyik
helyszínen szép számú érdeklődő kísérte figyelemmel a
kulturális programokat.
A körmendi művészeti csoportok
közül többen is felléptek a pünkösdi
hétvégén. A Béri Balogh Ádám Táncegyüttes tagjai hagyományos ünnepi műsorukat a Szent Erzsébet Plébániatemplom kertjében tartották
vasárnap. Pünkösdhétfőn is a néptáncé volt a főszerep. A piactéren
előbb a Rábavirág Táncegyüttes fiataljai táncoltak, majd a szeniorok
következtek, akik a tőlük megszokott lendületes műsorral szórakoztatták az összegyűlt érdeklődőket.
Pünkösd hétfőjén nemcsak tánc, hanem ének is szerepelt a programban,
mégpedig a Városi Vegyeskar jóvoltából. A körmendi énekkar az evangélikus templomban adott koncertet,
amelyen pünkösdi énekek csendültek fel a reneszánsztól napjainkig. A
vegyes kart Sabáli Lászlóné vezette, hangszeren közreműködött
Sabáli László. Az ünnepi műsorban
szerepeltek a Kölcsey utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai is Németh Zsuzsanna
vezetésével, valamint Tahin Zsolt
is, aki szavalattal lépett a közönség
elé. Az evangélikus templomban tartott ünnepi műsor után ökumenikus
piknikre hívták a híveket.

A pünkösdi hétvégén tehát kitettek magukért a körmendi művészeti
egyesületek, emelve ezzel az ünnep
fényét. A pünkösd egyébként az egyház számára az öröm ünnepét jelenti, így számos vigadozó népszokás is
fűződik hozzá. A magyar kultúrában
több olyan szokás is kötődik a pünkösdhöz, amelyek eredete a kereszténység előtti időkre nyúlik vissza.
Ezek a szokások Flórához, a virágok
istennőjéhez kapcsolhatók.
A régi ember pünkösdkor megállt
egy kicsit, a nagy nyári munkák előtt
imádkozott a jó időért, a bő termésért, a gyermekáldásért. Pünkösdkor, a húsvét utáni ötvenedik napon
a templomokat általában pünkösdi
rózsával díszítik fel, amely a lángnyelveket szimbolizálja, a Szentlélek
jelképeként pedig sok helyen fehér
galambot röptetnek a szabadban.
A lányok és asszonyok bíborvörös
ruhába öltöztek ilyenkor, befont
copfjukat a hagyomány szerint a bal
vállukra kanyarították. A férfiak is
felöltötték ünneplőjüket, és kezdődhetett a mulatság.
Néhány faluban még ma is élnek a
pünkösdi hagyományok, játékok. Az
Alföldön a pünkösdölés, a Dunántú-

lon a pünkösdi királynéjárás a szokás. A pünkösdi királyválasztás sajnos teljesen eltűnt, pedig a mai napig
él a szólás: Rövid, mint a pünkösdi
királyság. Kezdetben vitézi szokás
volt, a katonák maguk közül választottak egy évre királyt, ezt Balassi
Bálint több költeményében is felidézte. Amolyan legényvirtus volt, lovas
versennyel, tűzugrással, tekézéssel.
Aki a legderekabbnak bizonyult, egy
évig ingyen ihatott a falu kontójára
és minden mulatságra hivatalos volt.

A pünkösd az udvarlás, párválasztás ideje. Ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, a leányok bátran mutatkozhattak választottjukkal.
A pünkösdi királynéjáráskor a
legszebb kislányt választották meg
kiskirálynénak, ami nagy tisztesség
volt. Mise után házról házra jártak
jókívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal
szórták be a szobát.
A pünkösdi királynéjárás végén a
háziak megkérdezték a lányokat:

Hadd látom a királynétokat, édes-e
vagy savanyú? Fellebbentve a díszes kendőt, megcsiklandozták a
kislány állát. Ha a királyné mosolygott, de a fogát a világért sem villantotta ki, akkor megnyugodtak a háziak, mert jónak ígérkezett a termés.
Ekkor almát, tojást, kolbászt, pénzt
ajándékoztak a jókívánóknak.
Egy másik szokás a basázás.
Ilyenkor egy tizenéves gyereket bő
bugyogóba öltöztetnek, fejére turbánt kötnek. Égetnivaló kölyköt vá-

lasztanak erre a szerepre, aki
amúgy is rászolgált a verésre. Persze kitömik a ruháját szalmával,
hogy ne fájjanak az ütések. Aztán
összeláncolt kézzel vezetik végig a
falun. Énekelnek, a basa ugrándozik, a fiúk meg zöld gallyakkal csépelik boldogan. Házról házra kísérték, az udvarokon pálcákkal ütötték, hogy ugráljon. Pénzt és tojást
kaptak cserébe a házigazdáktól.
Pünkösdhöz kötődik a világszerte
ismert csíksomlyói búcsú és zarándoklat is. Hagyománya már a 15.
században is élt, erről több írásos
emlék is beszámol. Csíksomlyón található az egyik legfontosabb Mária-kegyhely, így évről évre százezrek zarándokolnak el ide. A katolikus hívek pünkösd szombatjára érkeznek meg a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd mise után felvonulnak a két Somlyó-hegy közé.
Mára a csíksomlyói búcsú a magyarság egyetemes találkozóhelyévé
vált. Az idén az élettér betöltésének
szükségességéről szólt az ünnepi
szónoklat, kiemelve továbbá azt,
hogy a csíksomlyói zarándoklatból
erőt kell meríteni, össze kell kapaszkodni a családdal, az egyházközösséggel és a néppel, hogy ne legyen
beszegezett ház, gyermek nélküli
iskola, fogyó népességű falu, város,
szülőföld és nemzet.
A húsvét utáni időszak legszebb
ünnepe a pünkösd, amikor az örömről, a reményről szólnak a beszédek.
Egy régi mondás úgy tartja, hogy
a májusi eső aranyat ér, de a pünkösdi eső ritkán hoz jót. Az idei pünkösdi hétvégére jutott eső bőven, reméljük, ezúttal nem lesz igaz a hien TÓTH JUDIT
delem.
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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Hegyen-völgyön át a jó borok nyomában

Sógorék megvédték az uhudlert
A környékbeli borok kedvelőinek számára május első
hétvégéje immár öt éve
egyet jelent a Bortavasszal.
A szomszédos Weinidylle
borvidéken idén is közel 70
borász összesen több mint
350-féle borral várta a jófajta
nedűk kedvelőit, hiszen pincészetenként ötfélét kóstolhattunk.
A dél-burgenlandi Bortavaszra
Körmendről (valamint Szombathelyről és Kőszegről) is közvetlen
buszjáratok szállították a magyar
vendégeket. Az időjárás szeszélyei
úgy hozták, hogy szombaton ragyogó napsütésben, „egy szál pólós” turistaként barangolhattunk a szőlőhegyeken, vasárnap viszont a többség neki se vágott a programnak,
zuhogott az eső egész nap.
Egy nap alatt pedig lehetetlenség
bejárni az egész területet, hiszen a
pincék Rohonctól (Rechnitz) Csejkén
(Eisenberg), Németlövőn (Deutsch
S c h ü t z e n),
Csatér-heg yen
(Csaterberg), a winteni hegyen
(Pinkatótfalu), Pinkakertesen
( G a a s) ,
Nag ysároslakon
(Moschendorf) át Ókörtvélyesig
(Eltendorf), egy 60 kilométer hos�szan húzódó területen találhatóak.
Jövőre is eljövünk, hallottuk több
helyen, magyarul, németül egyaránt. Sokan voltak idén is a visszatérők, egyre távolabbi helyekről is
érkeznek látogatók: budapesti tízfős
csapat is bevette idén a sógorék pincéit.
Az osztrák borok ezen a környéken jól passzolnak a magyar ízléshez is, a legnépszerűbb fajták az

olaszrizling és a kékfrankos – bár a
Vas-hegy túloldalán a más gyártási
technológiának köszönhetően nem
annyira testesek, savasak a vörösborok, mint az innensőn (ami talán
nem is baj…); illetve az uhudler, ami
a borvidék legdélebbi részének igazi
különlegessége.
Ahogy haladunk északról délre, a
tájjal együtt úgy változik a bor is.
A Weinidylle borászai összesen 500
hektár betelepített területen művelik szőlőskertjeiket és készítik változatos boraikat. A tájegység mikroklímája és ásványos talaja karakteres, csak erre a vidékre jellemző
borokat eredményeznek.
Rohonc (Rechnitz) a tipikus olaszrizling otthona. Németlövő – Csejke
(Deutsch Schützen – Eisenberg) borait magas mineralitás, fűszeres jelleg jellemzi, az igazi jó kékfrankosokat ezen a környéken találtuk meg.
A Csatér-hegy (Csaterberg) az a
hely, ahol bár csak három pincészet
szerepelt a kínálatban, mégis érdemes volt kitérőt tenni. A házigazdák
úgy fogalmaztak, itt talál egymásra
a bor és a kő. Míg itt szürcsölgettük
az ásványos vöröseket, a környék
természeti szépségeiben is volt alkalom gyönyörködni.
A Pinka völgye kulturális központjának számít már jó ideje Beled
(Bildein). A település, amely a „falu
határok nélkül” mottót használja, a
bor tekintetében is a határtalanságra törekszik, ennek megfelelően a
helyi vinotékában, a Borarchívumban (Weinarchiv) a winteni hegyközség termelőinek, illetve magyar
kollégáiknak (Garger, Mittl) borait
is kóstolhattuk. A következő helység
Monyorókerék (Eberau), ahol a „bor
és kulinárium” jegyében az egész
borvidék sokszínűsége köszönt vis�sza a falu közepén, ahogy a helyiek
hívják, „falupusztán“ felépített bor-

faluban, számos fajtát kínáltak, helyi ínyencségekkel körítve.
És elérkeztük a Bortavasz legdélebbi állomására, Nagysároslakra
(Moschendorf): a falu határában kialakított vincellérskanzenben a termőhely 60 legjobb bora és a 2015-ös
évjárat legjobb uhudlereiből készített válogatás (15–20-féle) várt kóstolásra. Ebben az évben a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektettek
az uhudlerhez kapcsolható kulináris különlegességekre.
Az uhudlert a Vas megyei közönség nek nem kell bemutatni.
Direkttermő szőlőfajta számtalan
van a világon, de itt, Dél-Burgenlandban sikerült az ezen fajtákból
készült borokat igazi kultitallá tenni. Számos egyedi termék (uhudler,
frizzante, lekvár, csokoládé stb.)
csak itt készül. Az Uhudler Egyesület védjegyét csak szigorú minőségi
feltételek teljesítése esetén használhatják a borászok.
Annál is inkább, mert épp
direkttermő volta miatt az uniós

szabályozás nagyon korlátozottan
engedélyezi mind a készítését, mind
a forgalmazását. Sőt, úgy volt, hogy
2030-ban le is kell állni vele. Amikor
ez tavaly bekerült a köztudatba, hatalmas kampány és aláírásgyűjtés
indult az uhudler megmentéséért,
ami sikeres volt: egyrészt laborvizsgálatokkal támasztották alá, hogy
az „uhu” igenis bor, másrészt ezt a
tényt törvénybe is foglalták. (Egykét fajtája pedig hivatalosan gyümölcsbor lett.)
Az uhudlert egyébként vagy nagyon szereti valaki, vagy csak egyszer kóstolja, és soha többé – a gyümölcsös, szinte harapható íz miatt
a hölgyek körében népszerűbbnek
tűnik, legalábbis, a Bortavaszon
hallott magyar vélemények alapján. Aki kipróbálná, annak mindenképp Dél-Burgenlandba kell mennie: hiába merült fel már több rendezvénnyel kapcsolatban is, hogy
Magyarországon is jó volna árusítani, a jogszabályok ezt nem teszik
n ROSE
lehetővé.

Rázsós siker a SzeMa – Szerethető Matematika versenyen
2016 tavaszán a Szerethető Matematika (SzeMa) megyei versenyen a
Rázsó szakiskolai 3 fős „Törtördögök” fantázianevű csapata az előkelő 1. helyezést érte el. A csapat tagjai Hóbor Péter, Szabó Dominik és
Szabó Péter 2/10/1 osztályos tanulók. A megmérettetésen induló csapatoknak 5×20 perc időtartamú,
vegyes típusú, gondolkodtató feladatlapokat kellett megoldani. A
kupát, illetve a jutalmakat dr. Iker

János, a Nyugat-magyarországi
Eg yetem Regionális Pedagógiai
Szolgáltató és Kutató Központ igazgatója és Szentgyörgyvári Róbert,
a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatója adta át a
legjobb helyezést elért versenyzőknek. Köszönjük a versenyzőknek a
lelkiismeretes felkészülést és a példaértékű teljesítményt! Felkészítő
tanáruk: dr. Halmágyiné Czapáry
Katalin.
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Káprázat és valóság, avagy az elrejtett ősi tudás

Dr. Pressing Lajos buddhista
tanító Körmenden

Dr. Pressing Lajos pszichológus,
buddhista tanító évről évre visszatér tavasszal városunkba két napra,
hogy első este a nőiséget elemezze a
magyar népmesékben, a másik nap
délelőttjén pedig a buddhista tanokról és a meditációról beszéljen. Az
idén is mindkét rendezvény a Körmendi Kulturális Központ Berzsenyi utcai épületében zajlott. Április
30-án a Cerceruska című népmesét
elemezve fejtette ki a benne elrejtett
ősi tudást, ami a női fejlődés és
anyává érés lélektani folyamataira
vonatkozik. Másnap Káprázat és valóság címmel tartott előadást.
A programot a Fészek Kör, az Ispotály Kör és a Körmendi Kulturális
Központ szervezte.

– Manapság divatos szlogen az
„itt és most”-ra hivatkozni, úgymond
abban élni, és az egész ugyanolyan
közhellyé kezd válni, mint az, hogy
például gondolkodjunk pozitívan,
hogy „bevonzzunk” jó dolgokat. A
buddhizmus mit tanít valójában a
jelen pillanat megéléséről és az ún.
pozitív gondolkodásról?

– A múlt már elmúlott, a jövő pedig
még nem létezik; ténylegesen mindig a jelenben élünk. De ha állandóan a teendőinkkel és a tegnap történtek feldolgozásával foglalkozunk, nem jut elég figyelmünk arra,
ami itt és most a valóság. Rohanó,
távoli célokat hajszoló életformánkban gyakran elszaladunk saját életünk elől. Mindennel foglalkozunk,
csak azzal nem, amit éppen tapasztalhatnánk. Szinte alig vagyunk jelen saját életünkben. A buddhista
meditáció segít kifejleszteni azt a
képességet, hogy tudatosabbak legyünk a jelenben, jobban átéljük
mindazt, amiben vagyunk. Ez nem
jelenti a múltunk megtagadását
vagy a jövő iránti felelőtlenséget. Ellenkezőleg, ha tudatosabban élünk a
jelenben, akkor tisztábban fogunk
emlékezni a múltunkra, és átgondoltabban mérlegeljük döntéseink következményeit. A tudatosság magában foglalja azt is, hogy a dolgokat
összefüggéseikben látjuk, fölismerjük eredetüket és fejlődésük irányát.
Így képessé válunk arra, hogy hatékonyabban alkalmazkodjunk a lehetőségekhez, és sikeresen elérjük
céljainkat. Minél tudatosabban

élünk, annál szabadabban alakíthatjuk sorsunkat, ami természetesen nagyobb felelősséget is jelent. A
pozitív gondolkodás a buddhizmusban azt jelenti, hogy tudatos döntéseinkkel és cselekvéseinkkel életünk mestereivé válhatunk, és saját
kezünkbe vehetjük jövőnk alakítását.

– Meditációs mester nélkül nem
veszélyes önállóan nekiállni meditálni, mondjuk meditációként a légzés megfigyelését végezni?

– A helyesen végzett meditáció önmagában általában veszélytelen.
Előfordulhat azonban, hogy valaki
olyan rejtett lelki problémákkal, elakadásokkal küzd, amelyekkel saját maga sincs tisztában. Az erőltetett meditáció ilyenkor felszínre
hozhatja ezeket a rejtett problémákat, ami komoly lelki válsághoz,
akár átmeneti összeomláshoz is vezethet. Gondot jelenthet az is, ha
nem rendelkezünk elegendő és megbízható információval a gyakorolni
kívánt módszerről, és tudásunk hiányosságait saját elképzeléseink szerint próbáljuk kipótolni. A meditációs módszerek mélyebb értelmét nehéz átlátni, és ebben még a könyvek
sem mindig segítenek. Ezért ha tehetjük, mindenképp ajánlatos egy
tapasztalt meditációs mester vezetésével vagy közösségben gyakorolni. Ha valaki olyan vidéken él, ahol
nincs meditációs oktatás vagy buddhista gyakorlócsoport, az is sokat
segít, ha évente egyszer-kétszer elmegyünk egy néhány napos elvonulásra vagy bentlakásos képzésre.
Ezeken avatott tanítók segítenek elsajátítani a módszereket, amelyeket
aztán odahaza önállóan gyakorolhatunk. Ilyen elvonulásokra ma már
Magyarországon is számos lehetőség kínálkozik.

– Buddha szerint problémáinkat
és szenvedéseinket magunk idézzük
elő azáltal, hogy sem önmagunkat,
sem az élet természetét nem ismerjük eléggé. Rengeteg ember él úgy
boldogan, sikeresen és kiegyensúlyozottan, hogy másokat kihasznál,
tönkretesz, és tettei hatásai csak an�nyiban érdeklik, hogy legyen pénze,
hatalma, befolyása. Mások ennek a
fordítottjaként élik az életüket, és az

mégis tele van szenvedéssel és problémával. Buddha tévedett volna?

– Nem tudhatjuk, hogy akik másokat kihasználnak és tönkretesznek,
valóban annyira boldogan és kiegyensúlyozottan élnek-e. A pénz és
a hatalom ugyanis nem azonos a
boldogsággal, legfeljebb bizonyos
élvezetekhez juthatunk rajtuk keresztül. A mély lelki meghasonlottság, amit az etikátlan módon elért
siker okoz, inkább akadálya annak
a belső békének, ami a valódi és tartós boldogság forrása. Nem véd meg
a pénz és a hatalom a szenvedés
egyetemes formáitól sem, mint amilyen az öregség, betegség, halál,
szeretetlenség, rossz emberi kapcsolatok. Az ártalmas, nem üdvös
tettek pedig a Buddha szerint előbbutóbb mindenképpen visszaáramlanak az elkövetőikre, ha nem ebben
az életben, akkor a következő újraszületésükben.

A másik oldalon az emberséges,
másokat segítő életvitel a boldogságnak szükséges, de nem elégséges feltétele. A Buddha tanítása szerint a felszabadulás eléréséhez bölcsességre, önismeretre, a valóság
mély átlátására is szükség van. Ha
azonban a mai, anyagias világban
sikerül megőriznünk eredendő jóságunkat és emberségünket, ez már
önmagában is hatalmas érték.
Olyan belső tisztaságot, derűt és kiegyensúlyozottságot eredményez,
ami bármennyi pénznél és hatalomnál elégedettebbé tesz minket.
n Csihar Tamás

DERULA

GRUPPOBONZANO

Dinamikusan fejlődő nemzetközi nagyvállalatunk,
a Derula Kft. folyamatosan bővíti munkavállalóinak létszámát.
Az alábbi munkakörökbe keresünk munkatársakat
több műszakos munkarendbe magyarszecsődi munkavégzéssel.

Személyzeti és adminisztrációs ügyintéző

feladatok: személyügyi és munkaügyi feladatok ellátása,
kapcsolattartás a hivatalos szervekkel (munkaügy,
munkavédelem, tűzvédelem), szállítmányozással kapcsolatos
ügyintézés, egyéb adminisztrációs és archiválási feladatok ellátása
elvárások: alapvető munkajogi ismeretek,
Ms Office kiváló ismerete (Excel, Word, Outlook)
előny: termelő vállalatnál szerzett tapasztalat

Faipari betanított munkásokat, gépkezelőket
követelmény: min. 8 általános iskolai végzettség
előny: faipari végzettség

Villanyszerelő

követelmény: szakirányú végzettség, szakmai gyakorlat
előny: Pneumatika, PLC rendszerek ismerete

Megváltozott munkaképességű takarító
követelmény: részmunkaidő vállalása 4-6 órában
Jelentkezni lehet: 94/529-007, aniko.csentei@derula.hu
Céges buszjárat Vasvár-Püspökmolnári-Magyarszecsőd útvonalon.
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Negyvenötödszörre is kitáncolják a májusfát a kastélyban

A legrangosabb néptáncos rendezvény a Dunántúlon
A nagy múlttal rendelkező
májusfa-kitáncolás az idén
jubilál, a 45. életévébe lépett. Az esemény komplex
kulturális kalandot ígér a
látogatónak, hiszen a látványos fadöntést még látványosabb gálaműsor követi a
házigazda Béri Balogh Ádám
Táncegyüttes (BBÁ) szervezésében.
Vezetőjük, Korbacsics Tibor elmondta, hogy a kitáncolt májusfa
apropóját az adta, hogy a BBÁ külföldi meghívásait illett viszonozni, s
ehhez méltó ünnepi táncalkalmat
kellett teremteni. – Hagyományteremtés szándékával az eredetileg
Rábaköz népszokását adaptáltuk.
Ez később a nyugat-magyarországi
folklóregyüttesek, táncegyüttesek,
pávakörök, népzenei együttesek, citerazenekarok országos minősítő
fórumává, valamint gyermek táncegyüttesek találkozójává nőtte ki
magát, Ehhez korábban külföldi

Egészségnap a
Bibliaházban
Egészségnap lesz június 5-én, vasárnap a Lenkei utca 13. szám
alatti Bibliaházban délután 14
órától kezdődően. Dr. Reisinger
János irodalomtörténész megnyitója után 14.30-tól Tóth Gábor
élelmiszeripari mérnök, szakíró
Étrend és nyugalom, idegerősítő
étrendi modellek címmel tart
előadást, majd 16 órától dr.
Reisinger János Bibliai alapelvek
az egészségről című előadása következik. 17.30-tól kezdődően ismét Tóth Gábor ad elő Étrendi
irányzatok dzsungelében – miért
van annyi irányzat és mi alapján
választhatunk? címmel. A nap
folyamán lehetőség lesz egészséges ételek kóstolására, valamint beszerezhetőek lesznek:
mustok, gyógymézek, hidegen
sajtolt olajok, barna kenyér,
gyógyvíz, vegán kolbász, zab- és
magszeletek (lisztérzékenyeknek
is), továbbá könyvek, CD-k,
DVD-k. Lesz még vérnyomás- és
vércukorszint-mérés és masszíron csété
zás is.

folklórcsoportok is csatlakoztak –
mondta el az ismert körmendi néptáncos.
A rendezvényt még vonzóbbá tette
a Batthyány-kastélyban kialakított,
megfelelő technikai feltételekkel
rendelkező Kastélyszínház, illetve
az udvaron felállított szabadtéri
színpad. Ma a Lajtha László koreográfiai verseny ad szakmai rangot a
rendezvénynek és a házigazda Béri
Balogh Ádám Táncegyüttesnek. Az
ünnepi előestén, azaz május 27-én,
pénteken a körmendi táncosok
nádasdi támaszpontján a táncoló tanulók 17 órától Kismájusfa-kitáncolást tartanak, utána a TÉKA Zenekarral táncház lesz, vendég Varga
Zoltán koreográfus. A május 28-ai,
körmendi jubileumi alkalomra 11
táncegyüttes 14 koreográfiával jelentkezett, melyek átölelik a magyar
nyelvterület tánckultúráját Vas megyétől a Mezőségig, a fellépőket hat
zenekar kíséri. Olyan közösségi produkciókat láthat az érdeklődő közönség, melyek bizonyítják, hogy él ez a
hagyomány. Mi több, új közösségek,
együttesek alakulnak, megtanulják,
örökítik kultúránkat, és ezt tovább is
viszik. Mindez reménnyel tölthet el

Körmendi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

A helyi gazdaság fellendítését tűzték ki célul
A Látogatóközpont adott helyt annak a találkozónak, amely
a Körmend Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia előkészítését
szolgálta. Az eseményen részt vett Bebes István polgármester,
Győrffy Gábor projektmenedzser, valamint a helyi érintett
szervezetek, egyesületek képviselői. Elsőként a kulturális és
közösségi terek infrastrukturális fejlesztése került szóba.

minden hagyománytisztelő embert.
A szakmai megmérettetésnek a jeles
szakemberekből álló zsűri véleményezése ad rangot. A bemutatókat
követően a zsűri a hagyományok
szerint konzultációs értékelést ad,
diplomával jelzi a bemutatott műsorok erényeit. A délután folyamán a
gyermekeknek, családoknak játszóudvarral, mesekuckóval, koncerttel
– Papó Zenedéje – kedveskednek a
gyermeknap ürügyén. Hagyományos játékszerekkel, játékokkal próbálhatják ki idén is ügyességüket az
ifjú legények a Kislegénypróbában.

Az érdeklődő közönséget tehát május 28-án, szombaton fedett színpaddal és nézőtérrel várja háromszáz
fellépő a Batthyány-kastélyba. Kapunyitás 14 órakor, majd következik
a Lajtha László koreográfiai verseny. 17 órakor lesz a BBÁ és utánpótlás csoportjainak bemutatója, a
fő esemény, a májusfa-kitáncolás pedig 18 órakor. Ezt 19.30-kor táncház
követi. A rendezvényt támogatja az
NKA, NEA, Körmend Város Önkormányzata, a Körmendi Kulturális
Központ, az erdészet, valamint Joó
n KOR
György magánszemély.

A Gueth testvérek sikere nemzetközi kupán
Gueth Zalán Adrián és Gueth
Martin Richárd április végén sikerrel szerepelt az ausztriai Baier
dorfban megrendezett nemzetközi
BMX-kupán, hiszen mindketten érmekkel térhettek haza.
A bicikli motocross rövidítése a
BMX szó, aminek a megmérettetéseit
egy 300–400 méter hosszú, a
motocross pályához hasonló hullámokkal és ugratókkal, döntött kanyarokkal kialakított pályán rendeznek,
nyolc versenyző indul egyszerre egy
speciális rajtgépből a versenyeken. A
BMX egyébként ma már olimpiai
sportág. Gueth Zalán Adrián és
Gueth Martin Richárd tavaly kezdett
el komolyabban foglalkozni a versenyzéssel, a veszprémi diákolimpián indultak a srácok először, akkor
még sima gyerekbiciklivel. Mivel a
környéken nincs BMX-pálya, így a
család rengeteget utazik edzésekre
és versenyekre. A magyar bajnokság
első futamát is külföldön, Brnóban
tartották. A cseh kupa Európa legerősebb és legnagyobb ligája 300 körüli
nevezővel. Cseh, szlovák, lengyel, német, ukrán, osztrák és magyar versenyzők mérik össze tudásukat, Mar-
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tin ott még a 9. helyen végzett. Április
30-án és május 1-jén az ausztriai
Baierdorfban megrendezett nemzetközi BMX-kupán indult a két Gueth, a
viadalon mindössze három magyar
versenyző volt, ők hárman osztrákok,
szlovének mellett indultak. Első nap
még ismerkedtek a srácok a pályával
és nem sikerült dobogós helyeket szerezni, vasárnap viszont, a végén már
szakadó esőben versenyezve Gueth
Zalán Adrián a „BOYS-8” kategóriát
megnyerte, Gueth Martin Richárd
„BOYS-10” kategóriában 3. lett, a törökbálinti Zsembery Boldizsár má-

sodik helyen végzett szintén a „BOYS10” kategóriában. Szintén vasárnap
rendeztek még egy úgynevezett open
kategóriát is, a „BOYS-9”-et Boldizsár nyerte, Zalán 4. lett, Martinnak
„BOYS 10–13”-ba kellett mennie, ahol
nem került a döntőbe. Tudni kell,
hogy ebben a korban még nincs hatalmas különbség a gyerekek tudása
között, de ha tartani szeretnék a szintet a többiekkel, akkor szükség lesz
saját pálya kialakítására valahol a
közelben, hogy tudjanak gyakorolni.
Most ez a legnagyobb feladata a
n cs
Gueth szülőknek.

Az intézkedés célja, hogy a városi helyi akciócsoportok (HACS)
a közösségi bevonással készülő
helyi fejlesztési stratégiák alapján, az akcióterületek kijelölt közösségi és kulturális tereinek fizikai rehabilitációját, illetve fejlesztését hajtsák végre a társadalom
összetartozásának erősítése és
helyi gazdasági fellendülése érdekében. Az intézkedés keretében a
kulturális és közösség i terek,
szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése kap támogatást, lehetőség szerint hozzájárulva a helyi
gazdaság fejlesztéséhez is. A támogatás keretében meg valósulhat: a városi helyi akciócsoportok
(HACS) fejlesztési stratégiájának
elkészítéséhez kapcsolódó pro-

jekt-előkészítési tevékenység. Innovatív, területi közösségi szolgáltatást biztosító városi kulturális
intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése. Például városi
könyvtárak, közösségi házakban
elektronikus könyv-, zene- és filmtár kialakítása és szolgáltatási
kínálatának bővítése, új szolgáltatások bevezetése – pl. innovatív
olvasó-, illetve filmnéző- és zenehallgató-szoba kialakítása stb. –,
elsősorban, de nem kizárólagosan
fiatalok, g yermekes családok,
gyerekek részére. Városrészi közösségi terek infrastrukturális
felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása, beleértve az önkormányzati,

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

www.gazdabolt-kormend.hu

• Fűnyírógépek, motoros kaszák kedvező áron.
• Növényvédőszerek, tápoldatok, virádföld, fólia.
• Csavarok, szegek, zárak, vasalatok.
• Műanyag és agyagcserepek, kaspók.
• Ágyneműk, lepedők, konyharuhák 100% pamut anyagból.
• Lakásfelszerelési cikkek:üveg, műanyag áru.
• Gumicsizma gyerek méretben is.
És minden,
• Enyvesvászon közel 30 féle méretben.
ami a ház körül kell!

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

nonprofit és egyházi tulajdonú közösségi tereket is. A beavatkozás
keretében a leromlott állapotú közösségi terek felújítása fog megtörténni olyan módon, hogy a lakosság különböző célcsoportjainak igényeit minél hatékonyabban
tudja szolgálni. A fiataloknak például szabadidős infrastruktúra –
parkour g yakorlópálya, gördeszkás, biciklis g yakorlópálya, szabadtéri, ingyenes fitnesz edzőpálya stb. – kiépítése, míg a családosoknak hag yományos, ug yanakkor biztonságos szolgáltatások
garantálása – játszóterek stb. –,
míg az idősebb korosztálynak a
közösségi tevékenységeket elősegítő eszközök telepítése.
Ezen túl közterek „közösségi tér
funkcióinak” bővítése. A helyi kultúra, hagyományok, illetve egyéb,
a helyi közösség által szervezett
rendezvények lebonyolítására alkalmas térrész kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása. A városi
közösségi terek funkcióinak kialakításakor a helyi gazdaságfej-

lesztés szempontját is szükséges
szem előtt tartani, ezért támogatott olyan terek, térrészek kialakítása, amelyek alkalmasak a helyi
termékek bemutatására, innovatív
formában történő értékesítésére,
a helyi hag yományok, kulturális
örökség részét képező, arra építő,
értékeit továbbvivő helyi termékek
előállításának bemutatására, oktatására (pl. kézműves alkotóházak), illetve a fiatalabb korosztály
számra a kreativitást fejlesztő innovatív tevékenységek elsajátítására.
Támogatható továbbá a kultúrához kapcsolódó gazdasági tevékenységekre (kulturális gazdaság) alkalmas helyszínek kialakítása, biztosítása. Az intézkedés
keretében az infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, valamint a
helyi gazdaság közösségi megoldásait támogató beruházások végrehajtása is támogatható. A találkozón szó esett a helyi közösségszervezésről, a városi stratégiához kapcsolódóan.
n KOR
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A negyeddöntőben 3:1-gyel túljutott a Zalaegerszegen az Egis Körmend

Elődöntős a kosárcsapat, a Szolnok következik
Megszerezte harmadik győzelmét az Egis Körmend férfi kosárlabdacsapata, így már akár éremért is
küzdhet a továbbiakban. A kosárlabda rájátszás negyeddöntőjének
első felvonásán, hazai pályán nyertünk 88:78-ra. A második találkozón épp hogy kiegyenlített a ZTE
(71:68). A következő Rába-parti
meccsen lehengerelte ellenfelét az
Egis (92:69). Nem kellett ötödször
megküzdeni: szoros, izgalmas derbin a zalaiak otthonában csikarta
ki az elődöntőben való részvételt
csapatunk (70:73)! Az alapszakasz
győztes, címvédő Szolnoki Olaj lesz
az ellenfél.
Mindig különleges atmoszférában meccsel a két szomszédos kosárcsapat, nem volt ez másként
most sem a negyeddöntő során a
Zalaegerszeg ellen. A szurkolók hihetetlen hangulatot varázsoltak a
Kossuth Lajos utcai csarnokba. Teo
Csizmics vezetőedző az utóbbi
győztes mérkőzések után kihajította nyakkendőjét a szurkolók közé.
Ezt fejelték meg a drukkerek, több
száz nyakkendő repült be a pályára
a bemutatkozáskor. Jól kezdett a
csapatunk, 14 pontos előnyt is sikerült összeszorgoskodni. Az első negyedet 24:12-re nyertük. A félidőre
viszont feljött a ZTE, mindössze

Csak hatodikak
Nem sikerült megtartani az
5. helyet az NB II-es női kézilabdacsapatunknak. A Körmendi
DMTE utolsó hazai meccsén
22:29-re kapott ki a Celldömölki
VSE Vulkán Fürdőtől. Alapvetően védekezési hibák játszottak közre a fiaskóban, a rutinos
vendégek magabiztosan szerezték meg a győzelmüket a fiatal körmendiek ellenében. Az
utolsó fordulóra maradt a kérdés: ötödikként tudja-e befejezni a 2015/16-os bajnoki szezont
a csapat? Jól is kezdtek a lányok, az első tíz perc után 2:5
volt az állás Komáromban. Aztán szinte varázsütésre megváltozott a játék képe. Sem védekezésben, sem pedig támadásban nem látszott az addigi
tűz, szervezettség, elszántság.
A szétesett Körmendet végül a
házigazda 25:18-ra verte. Ezzel
a hatodik helyen végzett a
n Kéki
KDMTE. 

négypontos hazai előnyt mutatott
az eredményjelző. A 25. percben
egyenlített a vendégcsapat, sőt, néhány pontos előnyét tudta tartani
hosszú perceken át. A végén 31 pontot, közte nyolc hárompontost szórt
be a Körmend. Ezzel a győzelem
nem volt kétséges (88:78). Dickerson
23/15, Channels 22/18-as mutatóval
járult hozzá a pályaelőny bebiztosításához. A következő fordulóban a
ZTE tett fel mindent a párviadal
egyenlítésére, amit egy végletekig
szoros, kemény mérkőzésen hozott
is. Pedig felváltva vezettek a felek,
de a Körmend sok eladott labdája
megbosszulta magát. Mindössze
három ponttal, de nyertek a zalaiak
(71:68). A hétközi újabb forduló sima
hazai fölényt eredményezett. Az
Egis az elejétől uralta a találkozót.
Látványos volt a játék, McKinneyJones (24/3) kínai figurás zsákolására sokáig fogunk emlékezni. Jól
játszott a Körmend, nem erőltette a
hárompontosokat, a duplákat viszont jó százalékkal értékesítette.
Ferencz Csaba is kitett magáért,
15/9-cel járult a sima győzelemhez
(92:69). Amint növekszik a tét, úgy
nehezednek a meccsek, de most
nem tudott egalizálni az Egerszeg.
A negyedik összecsapáson jól kezdett a házigazda, de nem sokáig tar-

tott a kék-fehér öröm, mert már az
első negyedben fordított a Körmend.
A szünetben viszont egyetlen ponttal a ZTE vezetett újra (37:36). A
harmadik negyedet 8:20-ra az Egis
nyerte, de mégsem dőlt el semmi,
mert a végjátékban olyannyira vis�szajött a ZTE, hogy 70:71 volt az állás egyetlen másodperccel a lefújás
előtt. Petty vezérletével (23/9) sikerült a győzelem (70:73). Ez azt jelenti, hogy négy meccsen 3:1-gyel túlju-

tottunk a Zalaegerszegen, s elődöntőzhet a Körmend! Azzal a Szolnokkal kell harcolni a döntőbe jutásért,
akiket egy összecsapás kivételével
idén mindig sikerült legyőzni, gondoljunk csak például a győztes kupadöntőre. De itt már a nemzeti bajnoki címért folyik a csata, s mindig,
minden ütközet más. Csapatunk
már ismeri a siker ízét, reméljük,
megadatik a további kóstolgatás.
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Győzelmi sorozat közben kupakudarc
A megyei első osztály listavezetője, a Körmend FC a Csepreget és a
Táplánszentkeresztet is magabiztosan győzte le. Mivel a két közvetlen
üldöző, a Répcelak a Celldömölkkel
gól nélküli rangadót játszott, nőtt a
Körmend előnye. A Magyar Kupában viszont kétgólos előnyt elpuskázva, döntetlen lett a végeredmény
a megyei II-ben játszó Balogunyomnál – így kiesett a további küzdelmekből a csapat.
Csepregen bő tíz perc játék után
egy szép támadást Niksz góllal fejezett be. A 33. percben Takács Á. volt
eredményes. A szünet után egy távoli bombával Németh B. állította be
a 0:3-as végeredményt. Április 27én, szerdán Balogunyomban játszotta Magyar Kupa-mérkőzését a
focicsapat. Osvald és László góljaival már 0:2 volt a körmendi előny. A
hazaiaknál aztán a 87. és a 93. (!)
percben Szép két találattal elvette a
Körmend továbbjutási lehetőségét.
El kell mondani, hogy ifj. Molnár
Károly edző ezen a találkozón igyekezett játéklehetőséget biztosítani
azoknak, akik ez idáig kevesebbszer jutottak szóhoz. Április utolsó
napján a Táplánszentkereszt együt-

tese jött Körmendre. Fél tucat gólt
kaptak: Niksz 3, Takács Á. 2, és
Czimber N. találatával lett 6:0. Következett a Jánosháza idegenben.
Jól tartotta magát a vendéglátó, a
vezetést is megszerezték egy szögletből. Takács Á. egalizált, így a félidő 1:1 lett. A második 45 perc hátborzongatóan indult a hazai oldalon. Percek alatt 1:4 lett az eredmény, sőt, kiállítás miatt emberhátrányba is kerültek. Takács Á. mesterhármast ért el, Török szerzett
még gólt. Közben Niksz Tamás sú-

lyos sérülést szenvedett, a gólkirály
ebben a szezonban már valószínűleg nem játszhat. A Jánosháza még
szépített, ezzel 2:4-re győzött a Körmend FC. Lapzártánkkor a nyolcadik helyen álló Szentgotthárdot fogadta a listavezető. Török G., Takács Á., és Takács M. góljaival 3:0ra sikerül győzni. Csapatunk némileg visszafogottabban játszott ezen
a találkozón. Pünkösdhétfőn a Rábapattyal, majd a hétvégi fordulóban a Lukácsházával mérkőzik a
n Kéki
Körmend. 

Önkormányzati foci
A közelmúltban rendezték meg a
Magyar Önkormányzatok II. országos focikupáját, amelynek helyszíne ezúttal a II. kerületben található
Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont volt. A kispályás tornán a 10 000 főnél nagyobb települések együttesei vehettek részt,
amelyen csak amatőr játékosok
szerepelhettek.
A körmendieknek a kieséses szakaszban csoportmásodikként, a 16
továbbjutó csapat közül az E csoportot nyerő Budapest Főváros Önkormányzatával kellett megküzdeni.
A mérkőzés nagy csatát és gól nélküli eredményt hozott, ezt követően a
hetesek során Stipkovics Imre büntetője döntött. A négy közé jutásért
újból a Moháccsal kellett megmérkőzniük, amelyen a körmendiek ös�szeállítását már a sérülések határozták meg, hiszen Hegedűs Balázs, Stip
kovics Attila, majd Stipkovics Imre is
kidőlt a sorból, így hat játékosa maradt a Körmendnek. Ennek ellenére
jól helytállt a csapat, a győzelmet
azonban nagy küzdelemben Mo
hács szerezte meg 1:0 arányban.
A csapat összességében jól teljesített a lejátszott 8 mérkőzésen, hiszen
33 csapatból végzett az 5–8. helyen.

n Kéki

Már jegyzik a körmendi birkózókat
A dolgos hétköznapi munka közben az április 22–24-ei hétvégén
Kaposváron vettek rész regionális
edzőtáborozáson a körmendi birkózópalánták. A nyugat-dunántúli
régióban 16 eg yesület működik,
közte a Körmendi Birkózó SE.
A két Molnár Benedek a Somogyi és a Kölcsey általános iskolákból és Németh Levente a csá k ány
dor oszlói Csaba József Általános
Iskolából vettek részt a szakmai
képzésen. Ugyanezen a hétvégén,
Sárváron XV. Nádasdy Szabadfogású Kupán képviseltették magukat a körmendiek. Gelányi Erik,
Domina Zsolt és Lukács András
életük első szabadfogású versenyét jelentette ez a megmérettetés.
Eredmények: Gelányi Erik, (gyerek kategória) +60 kg; 2. helyezett,
Gaál Balázs, (diák II.) 38 kg; 2. helyezett, Domina Zsolt (gyerek) 22
kg; 4.helyezett, Óvári Ádám (diák
II) 35 kg; 4. helyezett, Szalai Pat

rik (gyerek) 42 kg; 4. helyezett,
Lukács András (gyerek) 38 kg; 5.
helyezett, Palacsics Marcell (gye-

rek) 28 kg; 6. helyezett. A lelkes
körmendiek újra letették névjegyün Kéki
ket ezen a tornán. 

A Strauss készletéről

elvihető azonnal!

› FORD FIESTA TREND 1.25
82 LE 5 ajtós 3.059.500 Ft
Ford Credit ﬁnanszírozással

FORD FIESTA

havi 37.800 Ft

Strauss Autószalon
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu

Ford Credit ﬁnanszírozás, ezen belül Bruttó Vételárkedvezmény akció esetén érvényes THM tájékoztató értéke zártvégű pénzügyi lízing esetén 8,35%, 1 500 000 Ft-os önerő és 48 hónapos futamidő mellett. A THM meghatározása az
aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történik, mely feltételek változása esetén annak mértéke is módosulhat. A THM megadott értékei nem tükrözik a ﬁnanszírozás kamatkockázatát. A lízingbevevőt a
futamidő alatt Referenciakamat (3 hónapos BUBOR) változásától függően kamatkülönbözet-ﬁzetési kötelezettség terhelheti. A Referenciakamat mértékéről a Merkantil Bank Zrt. honlapján, a kamatláb-változás és a ﬁnanszírozás
további feltételeiről a Merkantil Bank Zrt. Általános Lízingfeltételeiből és Hirdetményeiből tájékozódhat, a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén.
A Ford Credit zártvégű pénzügyi lízing-ﬁnanszírozás 2016.04.01. és 2016.04.30. között, a készletünk erejéig érvényes. A pénzügyi lízingszerződés szerint teljes körű casco biztosítás megkötése kötelező és a biztosítás társbiztosítottja a
Merkantil Bank Zrt ﬁnanszírozó. A Ford Credit ﬁnanszírozási szolgáltatását a Ford magyarországi hivatalos márkaﬁnanszírozója, a Merkantil Bank Zrt nyújtja. A jelen ajánlat tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal hozzánk! Az ajánlat érvényes 2016.04.21 - 04.30-ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén.Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5,2 l/100 km, vegyes CO2 kibocsátás: 122 g/km.
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hirdetés

Körmendi Híradó

Tavaszi
akció!!!

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
„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):

• termékfejlesztő mérnök • folyamatmérnök • teamvezető
• eletromos karbantartó • gépkezelő • forgácsoló gépkezelő • szerelő
Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatás-csomagot (kedvezményes étkezés, Cafeteriajuttatás, 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

Bankkártyás fizetési lehetőség, kártyás étkezési UtalVányt elfOgaDUnk!

TOP Áras Termékek
Sertés comb
919,Apróhús 70%
699,Karaj csont nélkül
1209,Sertés láb
199,Sertés máj
299,Sertés fehércsont
5,Csirke farhát
Csirke szárny
Csirke comb
Csirke egészben
Párizsi Sajtos
Véres-májas hurka
Virsli emészthetőbeles
Olasz-Soproni
Szafaládé
Gazda-Farmer
Parasztkolbász

152,564,663,686,949,999,999,999,999,1499,1549,-

Bajoros Grillkolbász vcs.
Magyaros Grillkolbász vcs.
Füst.csemege(hasalja) szalonna
Füst.kolozsvári szalonna
Füst.darabolt comb
Füst.angolszalonna
Főtt erdélyi szalonna vcs.
Főtt csécsi szalonna vcs

1399,1399,1199,1699,1699,1799,1249,1249,-

TOP Áras Termékek
Zsír 1 kg
399,Lecsókolbász
599,Cserkészkolbász
699,Löncs
899,Nyári turista
999,Debreceni
999,Füst.kenyérszalonna
889,Az akció érvényes: 2016.05.23– 06.05-ig.
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak Az ÁFA-t tartalmazzák!

