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RÖVID HÍREK

Tanszüneti menetrend
Március 25-étől a Volánbusz 

minden helyközi – országos, re-
gionális, elővárosi, valamint a 
Budapest környéki – járata to-
vábbi intézkedésig tanítási szü-
net idején érvényes menetrend 
szerint közlekedik. Szintén ettől 
a naptól kezdve a koronaví-
rus-járványhoz kapcsolódó in-
tézkedések részeként Körmen-
den a helyi autóbuszjáratok is a 
tanítási szünetben érvényes 
menetrend szerint közlekednek.

Változott az 
ügyfélfogadás

Tapasztalataink szerint még 
mindig sokan meglepődnek a 
körmendi okmányirodában, 
hogy nem tudják a megszokott 
rendben intézni ügyeiket. Már-
cius 18-ától pedig már csak elő-
zetes időpontfoglalással érkező 
ügyfeleket fogadnak a kor-
mány ablakok, okmányirodák 
és minden egyéb kormányhiva-
tali ügyfélszolgálat. Ha valaki 
elfelejtette az elektronikus 
ügyintézéshez szükséges Ügy-
félkapu azonosítóját, az az in-
gyenesen hívható Kormányzati 
Ügyfélvonalon, a 1818-on tud 
segítséget kérni.

Elhalasztott 
áramszünetek

Április elejére több olyan 
munkát, karbantartást is ter-
vezett az E-on Körmenden, 
ami áramszünettel járt volna, 
a kialakult helyzetre tekintet-
tel azonban ezeket egy későbbi 
időpontra halasztják. Ahogy 
közleményükben fogalmaztak: 
minden esetben egyedileg 
vizsgálják meg, hogy az ellátás 
biztonsága szempontjából je-
lent-e kockázatot a halasztás, 
a tervezett üzemszünet kiket 
érintene – hatással lenne-e 
például gyógyszertár vagy 
élelmiszerbolt működésére –, 
és a nem halasztható esetek-
ben mennyi az ellátás nélkül 
elfogadható időtartam. n MP

Virágot, édességet, gyümölcsöt, egy autót és a mindennapi 
életben hasznos háztartási gépeket is vitt a Szociális Szolgál-
tató és Információs Központ és az Unger László Idősek Ott-
hona dolgozóinak harminc helyi vállalkozó, három szurkolói 
csoport, önkormányzati, megyei képviselők és Bebes István, 
Körmend polgármestere.

A gesztussal szerették volna meg-
köszönni és elismerni a jelenlegi ne-
héz helyzetben végzett, mindenna-
pos áldozatos munkájukat.

Bebes István, Körmend polgár-
mestere az eseményen hangsúlyoz-
ta: most a szociális szférában dolgo-
zók az idősek ellátásában és a 
járvány kezelésében komoly szere-

pet töltenek be. Ezért is kezdemé-
nyezték Vass Lászlóval, a Ferrum-S 
Kft. ügyvezetőjével, hogy megbecsü-
lésüket fejezzék ki. Mint mondta, egy 
város attól működik jól, ha az ott élő 
emberek összefognak. A későbbiek-
ben is szeretnék ezt kamatoztatni 
például a környezetvédelem vagy a 
virágosítás területén. „Szívügyem, 

hogy pártállástól függetlenül min-
denki közösen, együtt tegyen a kö-
zösségért – fogalmazott a városveze-
tő. Beszélt arról is, hogy a jövőben 
– amíg tart ez a rendkívüli helyzet – 
szeretnék hasonló módon többször 
támogatni a központ dolgozóit, nem 
hagyják magukra azokat, akik min-
dennap megfeszített munkát végez-
nek. Szálkai Istvánné, a Körmendi 
Szociális Szolgáltató és Információs 
Központ vezetője elmondta: a szavuk 
elakadt, amikor tudomást szereztek 
minderről, majd mindenki nevében 
megköszönte a feléjük áradó szere-
tetet. Példátlan összefogás ez, ami 
erőt ad a további munkához ebben a 
nehéz időszakban. n MP

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

Összefogott a bajban a város apraja-nagyja

A Vas Megyei Polgárőr Szövetség tagegyesületei is részt 
vállalnak a koronavírus által létrejött új helyzetben, jelen 
vannak a közterületen és az időseknek is segítenek.

Körmenden például megemelt óra-
számban járőröznek a város utcáin. 
A rendőrséggel és a városvezetéssel 
folyamatos kapcsolatban vannak ők 
is. Járják a külterületeket a Rába- 
parti üdülők, Körmend-Horvát-
nádalja, Körmend-Felsőberkifalu 
városrészeket gyalogosan és gépjár-

művel egyaránt, de a járőrpárok fi-
gyelmet fordítanak az esetlegesen 
csoportokba verődött gyerekekre is.

Ilyen esetben felhívják a figyelmet 
a csoportosulás veszélyességére és 
megkérik őket, menjenek haza, tölt-
sék otthonukban az időt. n MP
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Fokozott szolgálatot tartanak a polgárőrök is

A kormány koronavírussal kapcsolatos intézkedéseivel összhangban hozza meg a kör-
mendi városvezetés a szükséges lépéseket. Az elmúlt hetekben önkéntességi akciót 
indítottak, mivel a lakosság részéről több megkeresés is érkezett hozzájuk, hogy szívesen 
segítenék az önkormányzat, valamint a szociális intézmények munkáját.

A programra azok a lakosok je-
lentkezhetnek, akik tudnak és sze-
retnének is segíteni a koronavírus-
hoz kapcsolódó védekezésben, a 
megfelelő tájékoztatásban, vagy ép-
pen az idős emberek megsegítésé-
ben. Jelentkezni a 0630-9554806-os 
telefonszámon, vagy a stipkovics.
imre@kormend e-mail címen lehet. 
Az első 48 órában egyébként már 
több, mint negyvenen jelentkeztek. 
Maszkok varrásához is várják a se-
gítőket a településen, olyan szemé-
lyeket keresnek, akik jártasak a var-
rásban. Annak pedig, aki jelentkezik 
náluk szájmaszkok készítésére, a 
szükséges alapanyagot az önkor-
mányzat biztosítja. Bebes István, 
Körmend polgármestere a már je-
lentkezett önkénteseknek köszöne-
tét fejezte ki önzetlenségükért és 
tenni akarásukért. Ahogy fogalma-
zott: mindannyian példát mutattak 
emberségből és összefogásból. To-
vábbra is várják egyébként azokat a 

jelentkezőket, akiknek van lehetősé-
ge segíteni a koronavírus elleni küz-
delmet. A városvezető arra kérte a 
fiatalabb korosztály képviselőit is, 
hogy próbáljanak meg hatni idős 
hozzátartozóikra, és forduljanak bi-
zalommal az önkormányzat kollégá-
ihoz. A város ugyanis minden idős-
nek biztosítani tudja a megfelelő 
ellátást, legyen szó akár bevásárlás-
ról, akár a gyógyszerek kiváltásáról, 
vagy bármilyen más ügy intézéséről.

Közben dr. Szabó Barna a Fi-
desz-KDNP önkormányzati képvi-
selőjének javaslatára a Fidesz kör-
m e n d i  ö n k o r m á n y z a t i 
képviselőcsoportjának tagjai min-
den hónapban felajánlják tisztelet-
díjuk felét a koronavírus-járvány 
elleni védekezéshez, egészen addig, 
amíg a veszélyhelyzet véget nem ér 
Magyarországon. A Reménysugár 
Közhasznú Alapítványnak fizetik be 
minden hónapban az összeget, akik 
védőfelszereléseket, tisztítószereket 

és fertőtlenítőket vásárolhatnak az 
idős és rászoruló körmendieknek, 
háziorvosoknak, intézményeknek. A 
kezdeményezéshez csatlakozott 
Auer Miklós független képviselő is. 
Csák Tamás pedig a körmendi 8-as 
számú választókörzet korábbi fide-
szes képviselője levélben fordult Pet-
rovics Lászlóhoz, a jelenlegi képvi-
selőhöz, hogy felajánlja segítségét a 
koronavírus miatti nehéz helyzetben. 
Ezt követően telefonon egyeztettek 
és Alsóberki, Felsőberki és Horvát-
nádalja településrészeken szóróla-
pokat helyeztek el, melyben felhívják 
az ott élők figyelmét a koronavírus 
veszélyeire és az időseknek, rászoru-
lóknak szintén segítenek. Az ügyben 
egyeztettek Bebes Istvánnal, Kör-
mend polgármesterével is és a lakos-
ságtól ebben a körzetben is azt kérik, 
hogy a város által létrehozott, 06/30-
955-4893-as vagy a 06/30-955-4828-
as telefonszámok egyikén jelezzék , 
ha bármire szükségük van.

A körmendi önkormányzat egyéb-
ként a nehéz helyzetben lévőknek is 
támogatást ad: segítő kezet nyújta-
nak azoknak, akiknek a kialakult 
járványhelyzetben anyagi segítség-
re van szükségük. Ők a 94-es körzet 
592-925-ös telefonszámon vagy a 
stipkovics.attila@kormend.hu e-ma-
il címen jelezhetik ezt.

Március közepén több rendkívüli 
döntést is hozott a körmendi város-
vezetés a koronavírus kapcsán, 
aminek többsége április 1-jén lejárt. 
Mivel azonban április 11-éig orszá-
gosan kijárási korlátozás van ér-
vényben, az önkormányzat is meg-
hosszabbította intézkedéseit. Így az 
óvodák és a szociális intézmények 
továbbra is ügyeleti rendben mű-
ködnek, a hivatal pedig elsősorban 
elektronikusan, telefonon vagy a 
bejáratnál kihelyezett postaládá-
kon keresztül várja az ügyfelek 
megkeresését. Megtudtuk: a hatá-
ridő lejárta után, szükség esetén 
újra meghosszabbíthatják ezeket.

A kialakult helyzetre való tekin-
tettel ideiglenesen szünetelteti az 
ügyfélfogadást a körmendi város-
gondnokság is. Közleményt adtak 
ki, amelyben tájékoztatatták a la-
kosságot, hogy telephelyükre a kár-
tyás vízfeltöltésen kívül -hétfő, szer-
da délelőtt, lehetőleg havi mennyiség 
feltöltésére- személyesen senki nem 
léphet be. Általános ügyben az 594-
010-es számon, ingatlankezelés 
ügyében az 594-011-es számon lehet 
érdeklődni hétköznapokon nyolctól 
délig, vagy a varosgondnoksag@
kormend.hu e-mail címen. Átmene-
tileg az étkezési díjak fizetése is 
szünetel, az étkezési igény jelentése 
az iskolákon keresztül történik.

 n MP
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Senkit nem hagy magára a körmendi városvezetés a nehéz helyzetben

Meghosszabbították a korábban hozott intézkedéseket

A Szombathelyi Egyházmegye 
képviselőjeként még január elején 
kezdeményezte dr. Székely János, 
megyéspüspök a Körmendi Köl-
csey Utcai Általános Iskola fenn-
tartói jogának átvételét.

A koronavírus járvány magyar-
országi megjelenése miatt meg-
hirdetett veszélyhelyzetben azon-
ban, ahog y közleményében 
fogalmazott- a ránk bízottakért 
érzett felelősségtől vezérelve- a 
kezdeményezést visszavonta.

A szülői véleménynyilvánítással 
kapcsolatos eljárásrend, későbbi-
ekben a beiratkozás, az osztályok 
szervezése, a tantestület kialakí-
tása és más tennivalók ugyanis 
olyan feladatokat jelentenek, ame-
lyet szociális érintkezés nélkül, 
csak elektronikus úton nem lehet 
megoldani. Mivel nem látható elő-
re a járvány vége, ezért a gyerme-
kek, szüleik és nagyszüleik, vala-
mint egész közösség ünk 
egészségének védelme érdekében 

döntöttem a visszavonás mel-
lett-hangsúlyozta.

Hozzátette: bízva abban, hogy kö-
zös erőfeszítéseink a járvány leküz-
désében sikerre vezetnek, az iskola-
átvételt a későbbiekben, 
legkorábban a 2021-2022. tanévtől 
ismét kezdeményezni fogom. Az át-
vételi szándék mind az iskola főépü-
letére, minden pedig annak telephe-
lyére vonatkozni fog, tehát érinti a 
zeneiskola épületét is. n MP
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Visszavonta a megyéspüspök a Kölcsey iskola átvételét
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Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenn-
tartó Társulás értesíti azokat a szülőket, akiknek gyerme-
ke a 3. életévét 2020. augusztus 31-ig betölti, valamint 
akiknek a gyermeke a 2020/2021. nevelési év során töl-
ti be a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésre kerülnek), 
hogy a fenntartásában működő óvodában a beiratkozás 
rendje az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) 
EMMI határozatában foglaltak alapján a következő:

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a beiratkozás 
elsődlegesen elektronikus úton történik. A beiratkozá-
si szándékot a tagóvodák részére az alábbi e-mail címe-
ken kell jelezni:
1.  Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde 

(9900 Körmend, Bartók Béla u. 9.): bcmovi@kormend.
hu

2.  Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Má-
tyás Király Utcai Tagóvoda (9900 Körmend, Mátyás Ki-
rály u. 18.): matyasovi@freemail.hu

3.  Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Die-
nes Lajos Utcai Tagóvoda (9900 Körmend, Dienes La-
jos u. 1.): dienesovi@kormend.hu

4.  Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Mol-
naszecsődi Tagóvoda (9912 Molnaszecsőd, Kossuth u. 
45.): molnaszecsodiovi@gmail.com

Az e-mailhez csatolni szükséges az alábbi dokumen-
tumokat (szkennelve vagy fotózva):
•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcí-

met igazoló hatósági igazolvány;
•  a gyermek anyakönyvi kivonata;
•  a gyermek TAJ kártyája.

Aki a fentiek szerint nem tudja megoldani a gyermek 
óvodai beíratását, az kérjük, a következő telefonszámon 
jelezze ezt hétköznapokon 8.00–12.00 óráig: 06-94/594-
278.

A beiratkozással kapcsolatban további információ 
ugyanezen telefonszámon kérhető.

A tagóvodák 2020. április 2–20-ig fogadják a je-
lentkezéseket.

A tagóvodák felvételi körzetei megtekinthetők a www.
kormend.hu honlapon.

Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben la-
kóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben 
dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad 
kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiak-
ban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ottlakásnak minősül, ha a gyermek a kö-
telező felvételt biztosító óvoda körzetében található in-
gatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgá-
rok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában 
a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként 
az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három 
hónapnál régebb óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül vagy azok ellenére bár-
mely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy 
a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy 
tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az 
óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező 
gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás 
tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételé-
től számított 15 napon belül bemutatja a területileg ille-
tékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevé-
telét igazoló nyilatkozatot.

A gyermek felvételéről az óvoda 2020. április 30-ig 
dönt, a döntésről az óvodavezető értesíti a szülőt, illetve 
a törvényes képviselőt.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt na-
pon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Körmend 
Város jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezető-
jénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során 
a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja 
vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új dön-
tés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 247.§ a) pontja alapján az a szülő vagy törvé-
nyes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja 
be, szabálysértést követ el.

 Körmend, 2020. március 31.

 Bebes István dr. Stepics Anita
 Társulási Tanács elnöke jegyző

H I R D E T M É N Y
óvodai beiratkozásról

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 
2020. 09. 01–2025. 08. 31-ig szól.

A munkavégzés helye: 
Vas megye, 9900 Körmend, Bartók Béla utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (további-
akban: Nkt.) meghatározott köznevelési intézményvezetői feladat-
kör. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, törvé-
nyes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések 
és az intézmény alapító okirata szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint 
a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (to-
vábbiakban: Nkt.) meghatározott köznevelési intézményvezetői 
feladatkör. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, 
törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendel-
kezések és az intézmény alapító okirata szerint az irányadók.

Pályázati feltételek:
•  Főiskola, óvodapedagógus, óvodapedagógus-szakvizsga kereté-

ben szerzett intézményvezetői szakképzettség,
•  Pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vezetői ta-

pasztalat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
•  Az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne áll-

jon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat – leg-

alább 1–3 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, 

valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos ada-
taival),

•  Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre 
épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező vezetési program,

•  Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok máso-
latai,

•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, amely 
szerint a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában megha-
tározott feltételeknek megfelel,

• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
•  Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes ada-

tainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul,

•  Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbí-
rálásában közreműködők a pályázatba betekinthetnek, személyes 
adatait megismerhetik,

•  Nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen 
korlátozó vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,

•  Nyilatkozat, hogy a pályázó kéri vagy nem kéri a pályázatot elbíráló 
testületi ülésen zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Fábián 
Ágnes aljegyző nyújt, a 06-94-592-929 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési 

Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9900 
Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI/53/2020, valamint 
a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

és
•  Elektronikus úton dr. Fábián Ágnes részére a fabian.agnes@kor-

mend.hu e-mail címen keresztül
•  Személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárság, Vas megye, 9900 

Körmend, Szabadság tér 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „pályázat-óvodavezető” 
tárgy megjelöléssel 1 példányban papíron és 1 példányban elekt-
ronikusan. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intéz-
ményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kor-
mányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az eljárásban 
részt vevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója 
dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelen-
né nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kor-
mend.hu honlapon szerezhet

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 28.

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde

Óvoda- és bölcsődevezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
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Huszár Ádám otthonosan 
mozog a könyvek között, 
egy ideig könyvtárosként is 
dolgozott. Szereti ezt a kö-
zeget és az írás sem idegen 
tőle.

– Eddig csak novellákat írtam, ezek 
közül több meg is jelent az Ezredvég 
című irodalmi-művészeti folyóiratban 
és az Irodalmi Jelenben. Az, hogy ne-
kiálljak egy nagylélegzetű, egész tör-
ténetnek, tavaly év elején fogalmazó-
dott meg bennem. Akkor jött az ihlet. 
És hogy mi volt ez az ihlet? Ha szen-
zációhajhász akarnék lenni, biztos 
azt mondanám, hogy magánéletű a 
könyv ihletése, de nem. Talán nem 
leszek önhitt, ha más híres írókat ho-
zok példának, akik szerint lehetetlen 
meghatározni sokszor, hogy honnan 
jön az ötlet, ők sem tudják. Megmon-
dom őszintén, nem volt olyan jelenet 
az életemben, amelyikre azt tudnám 
mondani, hogy na, ez az, amit keres-
tem. Egyszerűen csak jött – kezdte 
mesélni a mű keletkezési körülmé-
nyeit az alkotó. Majd így folytatta: ha 
mégis szeretnék valamit válaszolni, 
akkor talán az lenne, hogy a könyves-
boltok polcai rogyásig vannak eroti-
kus regényekkel. Én próbáltam meg-
fordítani a dolgot. Mi történik akkor, 
ha a főszereplő nem keresi az intimi-
tást, hanem pont, hogy irtózik tőle.

Ádám első regénye csaknem egy 
teljes év alatt készült el. Nem tudja, 
hogy ez soknak számít vagy kevés-
nek.

– Vannak olyan termékeny írók, 
akik, amint pontot tesznek több száz 

oldalas regényükre, abban a pilla-
natban már kezdik is új könyvük 
első mondatát. De van olyan is, aki 
egész életében egyetlen könyvet ír 
csak, azzal viszont beírja magát a 
történelembe. Ahogy mondtam, ko-
rábban írtam már novellákat, most 
ott tartok, hogy van ötletem a követ-
kező regényre is. Erről egyelőre nem 
árulok el semmit, legyen titok. De 
annyit mondhatok, hogy van olyan 
ötletem, ami egészen könnyű témát 
ölel fel és van olyan is, ami még a 
mostaninál is nehezebbet. Ez a kö-
vetkező időszak nagy kérdése, hogy 
melyik úton indulok el.

Ádám akkor ír, ha megszállja az 
ihlet. Ez lehet hajnali kettőkor is 
akár. Az a tapasztalata, ha túl soká-
ig ül a történeten, akkor megavasod-
nak a szereplők, elveszítik az élet-
szerűségüket. Nem egyszer beleesett 
abba a hibába, hogy csak bámulta a 
laptopját a könyv írása közben és 
várta, hogy jöjjön az ihlet. De szerin-
te ez nem így működik.

A múzsa nem jön magától. Jóban 
kell lenni vele, bókolni neki egész 
nap, sokat beszélgetni vele a gondo-
latainkban, meghívni romantikus 
vacsorára. Ha nem ápoljuk vele a 
kapcsolatunk, akkor elmegy. Vi-
szont, ha igen, akkor biztosak le-
hetünk benne, hogy el fog jönni. Ha 
pedig jön, akkor nem szabad elsza-
lasztani a lehetőséget, ki kell adni 
magunkból mindent abban a pilla-
natban. Ez pedig kiszámíthatatlan, 
hogy mikor történik meg.

Ádámot egészen fiatal kora óta ér-
deklik a könyvek. Megszállott könyv-
fanatikus. Imádja megfogni, szeret 
belelapozni. Szerinte az új könyv il-
lata semmihez nem hasonlítható. 

Egyébként mindenevő, de ha fel kel-
lene sorolnia pár írót, akkor a ma-
gyarok közül mindenképpen meg-
említené Márai Sándor és Krúdy 
Gyula műveit. A külföldiek közül pe-
dig Ernest Hemingway, Philip Roth, 
Stephen King és Charles Bukowski 
lenne, akiket kiemelne. Jelenleg 
Donna Tartt Az Aranypinty című 
művét olvassa, amely szerinte fan-
tasztikus regény.

És végezetül az Amyről. A történet 
teljes fikció, tele izgalmakkal. Nem 
sablonos. Igazi fordulatos pszichore-
gény, amelyben szinte soha nem az 
történik, amire az olvasó számít. A 
címszereplő Amy gyerekként végig-
nézi a barátnője megerőszakolását, 
és annyira megijed, hogy elmenekül 
a helyszínről. Az átéltek és a bűntu-
data miatt ezután képtelen érintkez-
ni másokkal, és beszélni se igazán 
tud a problémájáról, teljesen magába 
zárkózik. Mikor azonban egyetemre 
megy, a szobatársa, Lisa felé meg-
nyílik, és innentől kezdve elindul egy 
olyan eseménysor, ami számomra 
rengeteg izgalmas fordulattal szol-

gált. Ádám a karakterek megalkotá-
sánál is bátor volt. Mert olyan fősze-
replőt írni, akit nehezen lehet 
kedvelni. Én hol utáltam Amyt, hol 
sajnáltam, de megszeretni nem tud-
tam, még a regény végén sem, ami-
kor a tetteire végül magyarázatot 
kapunk. Ennek ellenére kíváncsi vol-
tam arra, hogyan alakul a sorsa, ami 
szerintem az egyik legnagyobb írói 
teljesítmény. A barátnő, Lisa sem tel-
jesen pozitív karakter, ám a viselke-
dése és a reakciói nagyon emberiek, 
és én ezt szerettem benne. A történet 
végig izgalmas és olvastatja magát. 
Hol borzongató, hol keserédes, és 
nyomot hagy az olvasóban. Ajánlom 
azoknak, akik szeretik a nem min-
dennapi, lebilincselő, néhol drámai 
regényeket – írta kritikájában Me-
gyeri Judit blogger.

Az anarchiakönyblog szintén elis-
merően nyilatkozik a kötetről: Hu-
szár Ádám könyve a műhöz szöge-
zett, a teljes külvilágot kizárva. 
Néhol megbotránkozva, néhol meg-
döbbenve olvastam a történetet. 
Mert annyira kegyetlen s annyira 
észveszejtő volt, hogy eme kombiná-
ció totálisan tarolt nálam.

Mi, olvasók nem tehetünk mást, ki-
várjuk ezt a rövid időt a könyv megje-
lenéséig, április 15-ig. Az Amy ott lesz 
a Líra, az Álomgyár és a Book24 web-
áruházakban, de a főbb könyves áru-
házak polcain is. Emellett a NewLine 
Kiadótól is lehet rendelni, sőt, arról is 
szó van, hogy a regény ebookban is 
megjelenik, szóval nemcsak a hagyo-
mányos könyvformátumot szerető ol-
vasók, hanem a digitális világ kedve-
lői is élvezhetik.

 n TJ

 FOTÓ: SOULWAVE/ARCHÍV

Már áll a tojásfa a kör-
mendi Fő téren. A tavalyi 
évben a kulturális központ 
hívta életre azt a kezdemé-
nyezést, ami arra buzdítot-
ta a helyi lakosságot, hogy 
díszítsenek fel közösen egy 
fát a Szabadság téren. Ak-
kor nagyon sokan eleget is 
tettek a kérésnek, a tojások 
pedig idén újra visszake-
rültek az egyik virágba bo-
rult fára, ami alatt más 
húsvéti dekoráció is emlé-
keztet a közelgő ünnepre.
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Húsvéti díszben a belváros

Huszár Ádám első, Amy című regénye április közepén jelenik meg

Írói tehetségét tárja a közönség elé a Soulwave gitárosa
A Dél-vasi Paktum három járást, a körmendit, a vasvári és a 
szentgotthárdit fedi le tevékenységével. Munkatársai ennek 
keretében szerveztek a közelmúltban diákfórumot Körmen-
den, az SZMSZC Rázsó Imre Szakgimnázium és Szakközép-
iskolában. Az eseményt még az országos veszélyhelyzet és 
korlátozások kihirdetése előtti időszakban tartották meg. 
A többi közt a pályaorientáció került fókuszba a rendezvé-
nyen. Az előadást végzős diákok hallgatták meg.

Köszöntőt Cserép Józsefné, a pak-
tum iroda vasvári munkatársa mon-
dott, majd a projekt Körmendért és 
Vasvárért felelős mentora, Papp-Fel-
ber Anita a paktumokról szólva be-
mutatta azt a hálózatot, amely a me-
gyét lefedve működik és amelynek 
része a dél-vasi is. Cél a munkaadó és 
a munkavállaló egymásra találásá-
nak támogatása, segítségnyújtás a 
képzések, támogatások népszerűsí-
tésében, önéletrajzírásban. Az 
önéletrajz írás kapcsán a mentor azt 
tanácsolta hallgatóságának: minden-
képpen legyen egy kész változat kéz-
nél mindig, hogy egy kedvező állás-
ajánlatra azonnal lehessen reagálni. 
A mentor hangsúlyozta: amennyiben 
a diákok az iskola befejezése után 
nem tudnak elhelyezkedni vagy bár-
mi elakadás történik a munkaerőpia-
con a munkakeresésükben, a paktum 
iroda és a mentorok biztosan tudnak 
segíteni, hisz a program decemberig 
tart majd. Egy feltételnek kell megfe-
lelniük, mielőtt a mentor segítségét 
kérnék. Regisztrált álláskeresőnek 
kell lenniük. A munkaerőpiacra lé-
pésnél, de már előtte is a legfonto-
sabb, hogy önéletrajza legyen a mun-
kakeresőnek. Az önéletrajz 
alapdokumentum, amelynek állandó-
an kéznél kell lennie és rendszeres 
frissítése is szükséges. Az interneten 
sok önéletrajzi mintadokumentum 
van. Amennyiben valaki nem tudna 
dönteni, melyiket válassza vagy mi-
lyen tartalommal töltse meg, ehhez is 
kérhetik a paktum munkatársainak 
tanácsait. Papp-Felber Anita szerint 
nagyon fontos, hogy az önéletrajzba a 
diákmunkás heteket, hónapokat is be 
lehet, sőt kell írni munkatapasztalat-
ként. Nem érdemes ezt a rubrikát sem 
üresen hagyni, ha valaki dolgozott 
már a nyári szünidőben vagy szak-
mai gyakorlatként valahol diákként.

A motivációs levél kontra kísérőle-
vél kérdése is előkerült az előadáson. 
Papp-Felber Anita tanácsa az, hogy 
kísérőlevél, néhány ajánló mondattal 
kerüljön az önéletrajz mellé. Azonban 

a motivációs levél manapság már 
nem divatos a munkáltatók körében. 
Csak akkor adjuk be, ha kimondottan 
kérnek ilyet az önéletrajz mellé. A kí-
sérő levél ma a közkedveltebb a mun-
káltatók részéről is.

Az álláskeresés kapcsán az előadó 
a diákoknak azt javasolta, hogy a 
kormányhivatalokkal, így a körmen-
divel is érdemes állandó kapcsolatot 
tartaniuk, hiszen minden fontos mun-
kaerőpiaci szolgáltatás, támogatás, 
állásinformáció náluk érhető el. 
A mentor elmondta: ha valaki diák-
ként látja is céljait, attól még felme-
rülhet benne a kérdés, hogy mi a leg-
optimál isabb vá lasztás a 
továbbtanulásban. A paktum a célok 
pontosabb körülhatárolásában, pá-
lyaorientációban, de álláskeresésben 
is tud segíteni mindenkinek. Ugyan-
csak érdemes a paktum helyi mento-
rát felkeresni azért, mert személyre 
szabottan tud segíteni a munkát ke-
resőknek, illetve az állásváltoztatást 
fontolgatóknak. Szabad állások te-
kintetében a kormányhivatal minden 
álláshirdetése, valamint további in-
formális ajánlatok a paktum informá-
ciós rendszerébe is befutnak. Nem-
csak a munkaügyi osztályok részéről 
rendelkeznek komplex munkaügyi 
információkkal, hanem vállalkozá-
sok, cégek külön is megkeresik őket, 
hogy ajánljanak számukra megbíz-
ható embert. A mentor kiemelte: az 
egyik legfontosabb dolog a megbízha-
tóság ma a munkaerőpiacon.

A munkavállalás kapcsán a vállal-
kozói tanácsadási tevékenységük is 
téma volt. Aki elég bátor hozzá, fél 
évig kipróbálhatja a munkaerőpia-
con, hogy milyen vállalkozónak lenni, 
ötletei, kapacitásai keresettek-e a 
mai keresleti-kínálati piacon. Bátor-
ságról írtunk, de tulajdonképpen eb-
ben sincs vesztenivaló. A mentor segít 
üzleti tervet készíteni, a marketing-
ben is jó ötletekkel szolgál. A próba-
vállalkozás féléves támogatást kap a 
minimálbér mértékéig és nincs továb-
bi fenntartási kötelezettség ezzel 
kapcsolatban. A mentor kitért ezen-
kívül más pályaorientációs segítség-
re és azoknak az állami támogatá-
soknak az előnyeire, amelyet a 

munkáltató kaphat a kormányhivatal 
foglalkoztatási osztályán keresztül a 
munkavállaló után. A képzésekről is 
szó esett. A paktum legutóbb raktá-
ros, targoncás, bérügyi ügyintézős 
képzési ajánlatot tudott adni munka-
keresőinek. De a kormányhivatalnál 
is állandóan érdemes érdeklődni az 
éppen aktuális és futó, illetve meghir-
detendő képzésekről, ha valaki szak-
mát szerezne. Papp-Felber Anita a 
kapcsolatok jelentőségére is felhívta 
a figyelmet. Nem lehet tudni, melyik 
kapcsolatból mi lesz. A kormányhiva-
tali, a paktummal kötött ismeretség is 
válhat munkahelyet „termő”, fontos 
kapcsolattá a diákoknak. „Ápoljátok 
a jó kapcsolatokat!” – tanácsolta a 
mentor.

Beszélt az állásbörzék jelentőségé-
ről is: érdemes egy ilyen börzét meg-
látogatni – természetesen majd csak 
akkor, ha újra normalizálódik a jár-
ványügyi helyzet, helyreáll az élet és 
újra szerveznek majd ilyeneket. 
A börze úgy működik, mint egy igazi 
piac: eladó a munkakereső, vevő a 
munkáltató. Egy a fontos: mindenki 
legyen tisztában a képességeivel, 
munkaerőpiaci értékeivel és tudja 
pontosan, mit akar. A mentor a kör-
mendi középiskolásokat arról is kér-

dezte, ki akar továbbtanulni és ki 
akar rögtön a munkaerőpiacra lépni. 
Saját példáját is elmesélte. Véleménye 
szerint 14 vagy 18 éves korban nem 
egyszerű eldönteni, ki mivel foglal-
kozna szívesen életében. Ő is szociál-
pedagógusként végzett és 30 éves 
korában döntött úgy: mást próbál ki, 
biokertész szakmát sajátított el. „So-
hasem késő váltani!” – volt a mentor 
üzenete a diákok felé. Az önismeret 
segít a legjobban a jó úton elindulni 
vagy a jóra váltani. Ennek megszer-
zéséhez szintén segítő kezet tud nyúj-
tani a paktum program. Így könnyebb 
lehet a pályaválasztás, a munkaerő-
piacra való kilépés. De az nagyon fon-
tos, hogy legyen mindenki tisztában 
vele, mi az, amit szeretne. A tudás, az 
akarat, a motiváció nagyon fontos a 
célok eléréséhez. Soha nincs késő ta-
nulni. Akarni kell a célt, látni kell, mit 
akarunk a jövőben elérni. Ez a titok 
egy jó pályaválasztáshoz. A paktum 
az önismerethez, a pályaválasztás-
hoz pályaorientációs teszt kitöltését 
kínálja, segít ezeket kiértékelni. 
A szakember arra biztatta hallgatóit, 
hogy érdemes üzemlátogatásokon is 
részt venni, hogy az ember előre ké-
pet kapjon leendő vagy lehetséges 
munkahelyéről. Dolgozni sokszor 
stresszel jár, épp ezért nem mindegy, 
hol töltjük el a nyolcórás munkaidőn-
ket naponta.

A munkaerőpiacon tehát eladók, 
vevők vannak. Fontos a talpraesett-
ség és fontos az ismeretség. Ha nem 
keres épp munkatársat egy cég, de ott 
szeretnénk dolgozni, akkor is érde-
mes elküldeni az önéletrajzot, illetve 
a HR-est felkeresni és így képbe ke-
rülni a munkáltatónál. Sokszor veze-
tett már ez a bátorság, kreativitás si-
kerhez.

A szakember arra buzdította hall-
gatóságát végül, hogy tekintsék pozi-
tívan a közeljövőben velük történő 
változásokat. Végzős diákként új éle-
tet kezdhetnek, pontosabban elkez-
dik felnőtt életüket. Azt kezdhetnek 
az életükkel, amit csak akarnak. Ez 
nagyon inspiráló érzés lehet. „Keze-
tekben az életetek! Ez jó! Új közös-
ségbe kerülni is jó. Tapasztalatot, 
önismeretet lehet ezáltal szerezni. 
Többek lesztek tőle!” –  mondta még 
Papp-Felber Anita, aki végül újra 
hangsúlyozta: a Dél-vasi Paktum 
mentori szolgáltatása bárki által kér-
hető, aki regisztrált álláskereső, egé-
szen decemberig, Körmenden is.

 n POGÁCS MÓNIKA

 FOTÓ: SZMSZ RÁZSÓ/ARCHÍV

Az álláskeresés legfontosabb kritériumaira készítették fel a Rázsó végzőseit

Diákfórumot tartott Körmenden a Dél-vasi Paktum

Március első hetében zajlottak a 
Pénz7 elnevezésű rendezvénysoro-
zat foglalkozásai a Kölcsey Utcai Ál-
talános Iskolában. A program része 
egy nemzetközi kezdeményezés-
nek, amelynek célja, hogy a gyere-
kekben kialakuljon, majd növeked-
jen a pénzügyi tudatosság. A tema-
tikus hét összesen tizenkilenc rész-
ből állt. A 3. és 4. osztályosok a dél-
utáni napközis kötött foglalkozáson 
hajtogattak papírból perselyt és ol-
dottak meg játékos feladatokat, il-
letve színezőkkel díszítették az osz-
tályukat. A felsősöknek az idei té-

máról, a biztosításokról Sereginé 
Kardos Gyöngyi, az egyik szombat-
helyi bank igazgatója tartott évfo-
lyamonként előadást az iskola 
nagytermében, Csihar Tamás, a 
pénzügyi ismereteket tanító tanár 
pedig ugyancsak évfolyamonként 
megtartotta a szervezők által ösz-
szeállított órát. Ezeken az alkalma-
kon kívül például osztályfőnöki 
órán az „Így neveld pénztárcádat!” 
című füzet feladatait dolgozták fel, 
de matematika- és informatikaórán 
is voltak a projekthéthez kapcsoló-
dó feladatok és játékok. n CST

Pénz7 volt a Kölcseyben
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Mostanában kicsit csendesebb és kevésbé forgalmas a 
körmendi Szabadság tér. Kényszerhelyzet ez, amelyet egy 
világméretű járvány okozott, de szerencsére ez nincs mindig 
így. Általában nyüzsgő a város központi részén található tér, 
családok, idősek nagyszerű találkozóhelye, többezres nagy-
rendezvények helyszíne. És nem utolsósorban: a Szabadság 
tér része a történelmi belvárosnak, amely Körmend több 
száz éves múltjában mindig kiemelkedő szerepet töltött be.

A főtér Körmend 13. századi ala-
pításától kezdve a város központja 
volt, a település történetét meghatá-
rozó események sokasága zajlott itt 
az elmúlt 775 év folyamán. A teret 
határoló középkori és kora újkori 
épületek nem maradtak fenn. Ma 
többségében a 19. században emelt, 
egyemeletes házak határozzák meg 
Körmend főterének arculatát.

Körmend történetében fontos dá-
tum 1244. október 28-a, hiszen ek-
kor kapott városi privilégiumot. A 
település kiváló adottságait – rábai 
átkelőhely, itt összefutó kilenc út ta-
lálkozási helye –, vámszedő és piac-
szervező mivoltát figyelembe véve 
joggal feltételezhetjük, hogy a kirá-
lyi birtok már a 13. században vásá-
rozó hellyé vált. A Rábához közel 
fekvő Szent Erzsébet plébánia-
templom körül lakó, IV. Béla által 
betelepített hospesek – vagyis kirá-
lyi oltalom alatt álló vendégnépek 
– elsősorban német kereskedő-ipa-
ros telepesek lehettek, akik révén 
megindult a nyugati mintájú város-
építés gyakorlata.

A vásártér a város északkeleti sar-
kában helyet foglaló, utcák által ha-
tárolt, palánkkal és vizesárokkal 
körülvett belvárosban fekvő, északi 
kapu szomszédságában álló, beépí-
tetlenül hagyott négyszögletes terén 
kapott helyet. A város kereskedelmé-

nek színtere a Piac tér – később Bat-
thyány Fülöp tér, majd 1948-tól Sza-
badság tér – már a középkorban is 
létezett, ahol a kalmárok elsősorban 
szekereikről árulták portékáikat. 
Károly Róbert 1328-ban engedélyez-
te a hetivásárt a szerdai napokon, 
Nagy Lajos 1372-ben a Szent Márton- 
napot (november 11.) megelőző és az 
azt követő napokra adott vásártartá-
si jogot. Zsigmond király 1393-ban 
engedélyezte a Szent Anna-napi (jú-
lius 26.) vásár tartását ugyancsak 
vámmentességgel.

A Piarcz elnevezést az 1603-ban 
készített urbárium tartalmazza, 
majd 1634-ben így említik a tiszttar-
tói levelek is. Egyik levélből kiderül, 
hogy itt álltak a kereskedők fából, 
paticsból épített boltjai, szám sze-
rint tizennégy.

Korabeli forrásokból kiderül, 
hogy érdekes vásárt tartottak a vi-
tézek 1641. február 21-én Körmend 
Főterén. A Batthyány I. Ádám sike-
res igali portyája során szerzett ha-
talmas zsákmányt – összesen 397 
„török”, valójában azonban rác ka-
tonát, asszonyokat és gyermekeket, 
hadifelszerelést, valamint jelentős 
mennyiségű, a földig lerombolt erő-
dített településről zsákmányolt élő 
állatot a körmendi főtéren tartott 
kótyavetyében a vitézlő sereg tagjai 
között osztották el.

1650-ben a város hajdúprivilégiu-
mot kapott földesurától, Batthyány 
I. Ádámtól. Ebben az időben építet-
ték fel a piactéren a német császári 
helyőrség kaszárnyáját, a tér keleti 
oldalán pedig gazdasági épületek 
álltak, ez a város első, 1667-ből 
származó alaprajzi ábrázolásán is 
látható.

A Batthyányak földesúri fennha-
tósága alatt, főleg a majorátusi köz-
pont kialakítását (1716) követően 
pezsgő kereskedelmi és kézműves 
központtá alakult át a város. A 19. 
század első fele a polgárosodás iga-
zi korszaka, amikor egy nagy váro-
si építkezési hullám zajlott le. El-
nyerte végleges alakját a főtér, a 
középpontjában az 1822-ben emelt 

Mária-szoborral. Az emeletes épü-
letekkel övezett impozáns tér jó rá-
látást biztosított a felújított várkas-
télyra, ugyanakkor a polgárházak 
és a városháza épülete tekintélyt 
sugároztak. Fénykorát élte a város.

A piactér valódi nagyságára Kör-
mend város 1840. évi topográfiai le-
írása, valamint Andreas Leithner 
Marktplatz in Körmend című, 1853-
ban készített színezett axonometri-
kus rajza a tanúbizonyság: „ezen 
Uradalomnak csak egyedül Kör-
menden vagyon szép tágas piatza, 
mellynek köre 4 6/32 holdat foglal 
magába…ezen városban évenkint 
kilencz országos, hetenként pedig 
két hetivásárokat szoktak tartani. 
Az országos vásárokat február 

2-án, március 25-én, jul. 6-án, aug. 
24-én, szept. 8-án, okt. 18-án, nov. 
11-én, dec. 13-án; a heti vásárok pe-
dig mindenkor hétfőn és csütörtö-
kön tartatnak”.

A 19–20. század fordulóján a kör-
mendi kisárutermelők legfontosabb 
értékesítési lehetősége a helyi piac 
és a havonta megtartott országos 
vásár volt, ahol rendszerint nagy 
volt a felhozatal. A gabonafélék tel-
jes választéka mindig megtalálható 
volt, többnyire kínáltak kukoricát, 
néha hajdinát is. Az 1891. évi Luca- 
napi marhavásáron háromezer fel-
hajtott állat közül ezer gazdára ta-
lált. Az 1898. évi vásárt gyengének 
minősítették, mert 1935 ló és szar-
vasmarha közül csak 700 kelt el. Az 

iparosok számára a műhelyek szol-
gáltak üzlethelyiségként is. Itt a hét 
minden napján folyamatosan árul-
tak, de a vásáros napokon még az az 
iparos is kipakolt a főtéren, akinek 
boltja itt volt megtalálható. A piaci 
jó helyeket igyekeztek gyorsan le-
foglalni az árusok, ezért a vita elke-
rülése végett községi szabályrende-
lettel határozták meg a vásártartás 
rendjét. A nagy kínálatot jelzi, hogy 
csizmadiából harmincötöt tartottak 
nyilván, akik 1894-ben kiegészítő 
vásártartási rendeletet is kaptak. E 
szerint két sorban állíthatták fel 
sátraikat, egymástól egyenlő távol-
ságra. A helyek elosztását pedig 
mind a déli, mind az északi oldalon 
a legidősebb mesterrel kellett kez-
deni.

1896-tól a város főterét Batthyány 
térnek hívták. Északi oldalán egy 
rendkívül hosszú, 25 tengelyes 
klasszicista épület állt: a tisztiház. 
A keleti oldalt a kastély ugyancsak 
klasszicista épületei zárták le: a fő-
épület, a kocsiszín, a lovarda, a nyu-
gati tisztilak és a nyugati őrségépü-
let. A déli oldalon kezdetben a sóház, 
majd a helyére épített szecessziós 
stílusú Járásbíróság állt, valamint 
egy fölszintes épület, majd a Perczel-
ház és a Grünbaum ház következett, 
szintén klasszicista stílusban. 
A  nyugati oldal épületei északról 
dél felé haladva: egy fölszintes épü-
let, majd a Kereszt-ház, végül a há-
rom épületből összevont városháza.

A korszakban a főtér két szobor-
nak adott otthont. A tér közepén állt 
a Mária Immaculata-szobor, ame-
lyet Batthyány Fülöp állíttatott apja 
emlékére 1822-ben. A tér másik 
szobrát a korszakban emelték: a 
Dunántúl első, egész alakos bronz 
Kossuth-szobra 1907-ben a lovarda 
előtt kapott helyet.

Az 1950-es évekig a tér továbbra 
is piactérként funkcionált. A vásá-
rok mellett számos hétköznapi és 
jelentős esemény zajlott itt, amelye-
ket fotókon is megörökítettek. Kü-
lönböző sporteseményeket rendez-
tek a téren, itt fogadták a város 
prominens vendégeit, e helyen ren-
dezték a követválasztásokat. Ter-
mészetesen a város ünnepeinek is 
méltó helyszínt biztosított a tér, s a 
II. világháború idején itt voltak a ka-
tonai toborzások, díszelgések, 
zászlószentelések és eskütételek is.

A II. világháború után Körmend 
főtere elvesztette évszázados funk-
cióját: a letaposott piactérre ökör-
szekereken földet szállítottak, s 
parkosították, valamint parkolót 
hoztak létre. A Kossuth-szobrot 
1964-ben a Heiszig-ház mellé he-
lyezték, majd hamarosan visszake-
rült a főtérre, a járásbíróság elé. A 
Kossuth-szobor eredeti helyén, a lo-
varda előtt, egy vörös csillaggal ékí-
tett szovjet katonai emlékművet ál-
lítottak fel a háborút követően, amit 
1985-ben cseréltek Katona Zsuzsa 
szobrászművész alkotására. Ezt a 
szobrot az itt nyugvó katonák exhu-

málást követően, 2006-ban szállí-
tották el a térről.

Végül 2010-ben történt meg a főtér 
rekonstrukciója: a parkolót meg-
szüntették, a növényzetet – a térfa-
lak láthatósága érdekében – megrit-
kították, a karakteres épületek 
pedig megkomponált világítást kap-
tak.

De ez már egy másik történet, kö-
zel a mindennapjainkhoz. A Szabad-
ság tér most is a körmendieket szol-
gája, közös programoknak, nagy 
találkozásoknak ad helyet. Sokan 
úgy is nevezik, ez a város közös nagy 
nappalija, ahová mindenki beülhet 
egy szép élmény, egy jóízű beszélge-
tés kedvéért. Csak türelem legyen 
most kivárni, hogy a veszélyhelyzet 
elmúltával újra elfoglaljuk helyünket 
ebben az impozáns nappaliban… 
Addig is, érdemes lapozni Móricz 
Péter történész tavaly megjelent, 
Körmend régi épületei című könyvét, 
amely segít abban – hogy ha csak 
képzeletben is –, de kimozduljunk 
otthonról és számba vegyük Kör-
mend szépségeit, amelyekből sze-
rencsére van bőven. n TJ

 FOTÓK: JT/ARCHÍV

A város nappalija egy időre most kiürült, de a veszélyhelyzet elmúltával tárt karokkal vár majd vissza mindenkit

Otthonaikba hozzuk Körmend impozáns közösségi helyét, a Szabadság teret
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Kihaltak az utcák, terek, 
középületek. Bezárt óvodák, 
iskolák, könyvtárak, színhá-
zak, mozik, sportlétesítmé-
nyek, munkahelyek, boltok. 
Csökkentik a tömegközleke-
dés járatait.

A  szlogen: „Maradj otthon!”. 
Igen, mindenkinek ez kell, hogy jól 
felfogott érdeke legyen, minimá-
lisra csökkenteni a közösségi lé-
tet, s távolságot tartani egymás 
között. Persze nem úgy, hogy nem 
gondoskodunk egymásról, szeret-
teinkről, idős vagy beteg rokonok-
ról, hozzánk tartozókról, barátok-
ról.

De észnél kell lennünk, betartva 
az értünk, mindannyiunkért ho-
zott rendelkezéseket. Tisztelve és 
szeretve azokat, akik magukat 
sem kímélve azért tevékenyked-
nek, hogy fenntartsák a szükséges 
ellátást. Ők, akik az egészségügy-
ben, gyógyszertárakban, gyógy-
szeriparban, élelmiszeriparban, 
kereskedelemben, az energia-
szektorban, közlekedésben, rend-
fenntartásban stb. dolgoznak.

Jó ideje fel-felröppent a mondás: 
„az emberiség megérett a pusztu-
lásra”, azaz ne gondolja senki, 
hogy bármit elkövethetünk követ-
kezmények nélkül „egy beteg vi-
lágban”. Már talán kisebbségbe 
kerültek azok, akiknek számított 
a béke, a szeretet, a természet tu-
datos óvása, a család, az idősek 
megbecsülése. A  hétvégi családi 
program a szupermarketekhez 
utazás, a pénzköltés, a minden 
megszerzése, az élet habzsolása 
lett. Az „itt és most nekem legyen 
jó, nekem legyen meg minden” 
mottó elhomályosította az emberi-
ség értelmét. Tessék, most el lehet 
gondolkodni, hogy nem lehet ki-
menni, vásárolni, szórakozni, bu-
lizni. Meg kell becsülni a keveset, 
amihez hozzájutunk kényszere-
dett helyzetünkben. Napjainkban 
felértékelődik a becsület, az ösz-
szefogás, az odafigyelés pl. az idős 
vagy beteg, gondokkal küszködő 
embertársainkra. Persze aljas, 
alantas latrok most is akadnak, 
akik haszonszerzésre használják 
fel a bajt, a világ tragédiáját. Mivel 
becslések szerint még nagyon az 
elején vagyunk a problémának, ta-

lán mindenkinek lesz ideje át- 
vagy újragondolni sok mindent. Az 
életet. Ami a legfontosabb, s lám, a 
legtörékenyebb is. Széthúzás he-
lyett összefogásra, egyéni érdekek 
fölé kell helyezni a közös érdeke-
ket – erre tanít most meg a pusztí-
tó járvány. Sok-sok türelemre, 
megértésre, alázatra lesz szükség 
ahhoz, hogy le lehessen küzdeni a 
kórt. Ehhez fel kell nőni, elbagatel-
lizálni nem lehet! A szervezett kö-
zös imádságok is ezt szolgálják. A 
hit óriási segítség bír lenni a nehéz 
időkben. Úgy, mint a megtörtént 
esetet feldolgozó 2019-ben készült 
amerikai filmben, az „Áttörés” 
címűben. Joyce Smith örökbefoga-
dott fia John, az ígéretes kosárlab-
dázó kamasz, 14 éves diák történe-
te. A  jég alá szakadt gyermek 
életét már mindenki reményt 
vesztve feladni készült, de az any-
ja hite, szeretete csodát tudott ten-
ni. Mellé állva hozzájárult a tele-
pülés apraja-nagyja, akik egy 
emberként imádkoztak, élükön a 
fiatal tiszteletessel, a fiúért. A baj-
ban azonnal összekulcsoljuk a ke-
zünket és szinte ösztönösen fo-
hászkodunk, „Istenem segíts!”. 
Mostanság tudatosan kell össze-
tenni tenyerünket és elmélyülve 
imádkoznunk, hogy kikevered-
jünk a bajból… Nem mellesleg a 
filmhez való hozzájutást is a kr-
ízishelyzetnek köszönhetem, 
ugyanis egy barátom küldte át 
ajánlva, megtekintésre. Ezúton 
ezt most én is megteszem. Sok 
gyönyörű film, irodalom, zene áll 
rendelkezésre jelen időszak átvé-
szeléséhez. Ez a furcsa, csendes 
tavasz arra is jó, hogy odafigyel-
jünk egymásra, s az igazán fontos 
dolgokat vegyük észre. Beszélges-
sünk csendesen, szeretve. Mert 
nem lehet hiábavaló odakinn az 
éledő természet megannyi káprá-
zatos virága, a kikelet varázsa.

A kijárási korlátozás első szom-
bati napján, reggel 9-re jöttek a 
kisöregek, nyugdíjasok a boltba. A 
kenyér, kifli, zsemle elfogyott. Ám 
az eladók a maguknak eltettet ad-
ták oda, de akadt, aki a pénztár-
nál az övét osztotta meg a hiányt 
szenvedőkkel. A  (szájmaszkos) 
csendben ekkor mosoly jelent meg 
a ráncos arcokon. Megcsillantak a 
szemek. A  remény csodájának 
ideje elérkezett.

 n KÉKI

 FOTÓK: JT

Mosoly a csendben
A koronavírus-járvány jó alkalom arra, hogy a nem hívők 
a Teremtő Istenhez forduljanak, míg a hívők felfoghatják 
Isten üzenetének: böjtölj! – véli dr. Szabó Tamás, a magyar-
országi Mária Rádió Egyesület elnöke. A leghallgatottabb 
nonprofit rádió járvány idején is összeköti az embereket, 
legyenek hívők vagy hitkeresők.

– Az 1918-as spanyolnáthajár-
vány óta nem kellett hasonló 
helyzettel szembenéznie az embe-
riségnek. A Mária Rádió Magyar-
országon több mint száz műsort 
közvetít és 300 ezer rendszeres 
hallgatója van: mi a tapasztala-
tuk, hogy viseljük ezt a rendkívü-
li helyzetet?

– Hadd meséljek el erről egy törté-
netet! A minap egy veszprémi isme-
rősömmel futottam össze, aki el-
mondta egy új versét, amit szó 
szerint nem tudok idézni, de a lénye-
ge a következő: nem vagyok hajlan-
dó félni, nem vagyok hajlandó elke-
rülni az emberek tekintetét, nem 
vagyok hajlandó megrémülni attól, 
hogy elmenjek és tegyem a dolgom, 
nem vagyok hajlandó bezárkózni. 
Persze nem ez a jellemző. Az én ta-
pasztalatom azonban az, hogy az 
emberek felelősen viselkednek, még 
ha vannak is kivételek, a legtöbben 
betartják a szabályokat, tudomásul 
veszik, ha nem ülhetnek be az étter-
mekbe, fegyelmezettek a boltban, 
patikában, hordják a védőfelszere-
léseket, vagyis: komolyan veszik, 
hogy felelősek egymásért. Ez szá-
momra pozitív meglepetés, mert bi-
zonyos hazai közösségi megnyilvá-
nulásokból – például a közlekedési 
morál alapján – rosszabbra számí-
tottam. Mit tehetünk ebben a hely-
zetben? El kell fogadunk a hatósági 
intézkedéseket és követnünk kell 
azokat, még akkor is, ha kevés a ta-
pasztalat a koronavírusról. És per-
sze: imádkozzunk! Mire is jó ez? Az 
imádság önfegyelmet ad, fejleszti a 
koncentrációs képességeket, ami 
segíthet például abban, hogy sza-
bálykövetők legyünk egy rendkívüli 
helyzetben. Aztán az imádkozás el-
mélyülés, amely során olyan megol-
dások születhetnek meg bennünk a 
jelenlegi helyzetünket illetően, 
amelyek máskor nem. És a hívő em-
ber természetesen sugallatot, re-
ményt, biztatást, megnyugvást, 
vagy akár inspirációt is vár az 
imádságtól arra nézve, hogy mit 
kell tennie ebben a szituációban. 

Azt gondolom, hogy általános sza-
bályként az emberek bevezethetnék 
a kézmosás mellé a napi imádságot. 
Ártani nem fog, az biztos. A hívő em-
ber tudja, hogy használ, a nem hívő 
pedig próbálja ki! Ez egy kiváló al-
kalom arra, hogy a Teremtő Isten-
hez forduljon. Mi a Mária Rádióban 
arra biztatjuk az embereket, hogy 
testi higiénia mellett ügyeljenek a 
lelki jóllétükre is.

Ezenkívül arra kérjük őket, hogy 
ha eddig nem is tették, amíg lehet, 
sportoljanak, mozogjanak, hiszen 
ami jó a testnek, az jó a léleknek is. 
És ez megmaradhat jó szokásként a 
járvány után is. Minden válságnak 
van pozitív hozadéka is. Lehetősé-
günk nyílik arra, hogy átgondoljuk, 
ahogyan eddig éltünk, az jó-e. Jó-e 
például, hogy a bevásárlást hétvégi 
családi programként éltük meg? 
Vagy ehelyett jó lenne kapcsolatot 
keresnünk a fenti világgal?

– A járványhelyzet felhívja a fi-
gyelmet a mértéktelen fogyasztás, 
felhalmozás szükségtelenségére, 
de milyen üzenetet hordozhat 
még?

– A legfontosabb tanulság szerin-
tem az, hogy az életforma, amit 
most élünk az úgynevezett nyugati 
világban, nem folytatható tovább. 
A nyugati világ fejlettségéhez szük-
séges erőforrásokat a fejletlenebb 
világból vesszük el. Ennek a követ-
kezménye a migráció például, az 
ottani nyomor, és az is, hogy új és új 
betegségek indultak el, ha nem is 
világjárvány formájában. Ez az 
életforma fenntarthatatlan! Mit te-
hetek én, egyedül? – kérdezi hétmil-
liárd ember, holott az egyéni, kis 
változások hozzák el a nagy rend-
szerek változásait. Át kell tehát 
gondolnunk most, hogy mi mit tehe-
tünk a saját életünkben a változáso-
kért, hogy esélyt adjunk magunk-
nak a túlélésre.

– A keresztény világ legnagyobb 
ünnepére, húsvétra készül. Kicsit 
csendesebben, mint máskor, hi-

szen a legtöbb szó a járványról 
esik. A hívők idén nem a megszo-
kott keretek között idézik fel a 
nagyhét történéseit, a feltámadás 
csodáját. Nekik mit üzen ez a szo-
katlan helyzet?

– Én azt mondom, a Jóisten ezzel 
megteremtette a böjt valódi lehető-
ségét: bezártak a kocsmák, a szóra-
kozóhelyek, a kávézók, nincsenek 
közösségi rendezvények… Felfog-
hatjuk úgy is, hogy a Jóisten megun-
ta, hogy az emberek nem tartják a 
böjtöt és azt üzeni: tartsatok böjtöt! 
A második üzenet: van idő! Eddig 
sok mindent azzal vetettünk el, 
hogy nincs rá időm… Most van! Van 
időd magadra, végiggondolni az éle-
ted ezen szakaszát. Van időd imád-
kozni. Van időd a gyerekedre, még 
akkor is, ha néha próbára teszi a 
családokat az összezártság és az 
otthoni tanulás.

– A Mária Rádió hogy segíthet 
ebben?

– Elindítottunk a járványügyi 
helyzet megoldásáért egy kilence-
det és ezt megismételjük majd, be-
csatlakoztunk a Ferenc pápa által 
meghirdetett közös imádságba… 
Ugyanazt csináltuk, amit dr. Csó-
kay András professzor bangladesi 
műtétekor, aki imahátteret kívánt a 
sziámi ikrek szétválasztásához: 
kértük a hallgatókat, hogy iratkoz-
zanak fel és imádkozzanak a sike-
rért. Tízezer feliratkozó volt! A hívő 
ember tudja, hogy tízezer ima nem 
maradhat meghallgatatlanul. Ezen-
kívül kórházban fekvő embereknek 
adományozunk fülhallgatót a rádió-

hallgatáshoz, hogy ne zavarják egy-
mást. Ezrével adunk ilyet, attól füg-
gően, mennyi támogatást kapunk, 
hiszen a Mária Rádió a működését 
is teljes egészében adományokból 
fedezi, egy-egy ilyen kampányhoz 
pedig külön gyűjtéseket szerve-
zünk. Közzétettünk egy nyolcpontos 
életforma-javaslatot, ami imádko-
zásra tanít. A Facebook-oldalunkon 
40 napos nagyböjti kihíváshoz lehet 
csatlakozni.

– A gyerekek hitoktatása is az 
online térbe került át. Gondoltak 
rá, hogy a rádió csatornáit fel-
ajánlják a feladathoz?

– Régi elképzelésünk ez, de a gya-
korlatban még nem tudtuk megvaló-
sítani, hiszen a gyerekeket elsősor-
ban rövid videós üzenetekkel lehet 
lekötni, ezek elkészítéséhez pedig 
sok anyagi és humán erőforrás kell. 
De nem teszünk le róla, hogy meg-
valósítsuk!

– Húsvétkor hogyan kapcsolják 
össze a hívőket?

– Minden nagy ünnepkor a magá-
nyos emberek bizonyos órákban 
üzenhetnek egymásnak, kezdemé-
nyezhetnek beszélgetéseket, akár 
élő adásban, akár a háttérben az 
önkénteseinkkel, papokkal. A pon-
tos időpontokat a honlapunkon a 
www.mariaradio.hu-n lehet majd 
megtalálni, itt lehet feliratkozni az 
imákra is és itt találhatók az ado-
mányokkal kapcsolatos informáci-
ók is.

 n FORGÁCS BERNADETT
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A Mária Rádió elnöke szerint a járvány életmódunk törékenységére is tanít

Dr. Szabó Tamás: Minden kézmosás mellé imát!
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A határon átnyúló turisztikai együttműködések álltak idén a 
középpontban az Utazás kiállítás Vas megyei résztvevőinek 
kínálatában. Újszerű kezdeményezést mutatott be az érdek-
lődőknek a Vasi Hegyhát-Rábamente Turisztikai Egyesület, 
a Hegypásztor Kör és a burgenlandi Weinidylle Natúrpark is.

A hármas együttműködésben az 
osztrák és magyar határmenti tér-
ség eredeti funkciójukban már nem 
használt öreg pincéinek igyekeznek 
új funkciót adni. A régi épületekből 
autentikus szálláshelyeket hoznak 
létre, ahol a turisták átélhetik a he-
lyiek mindennapjait, megismerhe-
tik hagyományaikat. A Weinidylle 
borélményrégiót a projektpartne-
rek sajtótájékoztató keretében mu-
tatták be az érdeklődőknek.

A turisztikai kezdeményezés össz-
hangban áll a kormány törekvései-
vel, hiszen a szőlőhegy rehabilitáci-
ós program keretében öt év alatt 
ötmilliárd forint talált gazdára a ha-
zai táj tipikus részét képező ingatla-
nok megőrzésére. A folyamat nem-
csak az épületek rehabilitációját se-
gíti, de az új kiírások segítségével az 
infrastruktúra kiépítését, a villany, 
a víz bevezetését, utak javítását is 
támogatja. Zágorhidi Czigány 
Ákossal, a turisztikai egyesület ve-
zetőjével beszélgettünk a Körmendet 
és térségét is érintő nemzetközi pro-
jektről, illetve turisztikai fejleszté-
sek terveiről.

Az Utazás kiállításon a Vasi 
Hegyhát-Rábamente Turisztikai 
Egyesület a nemzetközi projektnek 
köszönhetően jelenhetett meg ilyen 
hangsúlyosan” – mondta elöljáró-
ban a kiállításról az egyesületveze-
tő. Azt mesélte az országos mustrá-
ról: A korábban elkezdődött 

tendencia folytatódik. Csökken a 
kiállítás látogatottsága, ezért a tu-
risztikai piaci hasznosulás kevésbé 
jellemző a potenciális vendégek el-
érése szempontjából. Ám a szakma 
találkozójaként nagyon fontos ese-
mény. Zágorhidi Czigány Ákos az-
zal folytatta: most a Weinidylle bor-
élményrégiót bemutatva komolyabb 
megjelenéssel vehetett részt a 
dél-vasi térség a mintegy harminc 
négyzetméteres standdal, az oszt-
rák partnerrel közösen. A szakmai 
napon nemzetközi sajtótájékoztatót 
tartottak, ahol a szaksajtónak is-
mertették a projekt eredményeit, és 
az érdeklődőknek bemutatták új ki-
adványaikat is.

„Valóban szerencsés egybeesés 
és a projekt közös alapja turisztikai 
szempontból, hogy az osztrák oldal 
ugyanazt akarja, mint a magyar, 
így összeadódnak az erők, erőforrá-
sok” – jegyezte meg a szakember. 
Hozzáfűzte: a táji, történelmi adott-
ságok hasonlóak. A kis falvak mel-
letti dombokon, szőlőhegyeken az 
épített és néprajzi örökség, a szőlő-
kultúra, a vidéki kultúra megőrzen-
dő értékké vált. Ezek fenntartása 
szőlészeti, borászati szempontból 
már nem lehetséges. A turizmus irá-
nyában azonban érdemes a lehető-
ségeket keresni az értékek megőr-
zésére egyedi hangulatú szőlőhegyi 
szállások kialakításával. Az osztrá-
kok ebben már élen járnak, előbbre 

tartanak a szőlőhegyi infrastruktu-
rális ellátottságban is. Számos úgy-
nevezett „Kellerstück” épület várja 
szállásfunkcióval a vendégeket. 
A projekt ezek számszerű növelését 
segítheti osztrák oldalon, magyar 
oldalon pedig a folyamat intenzí-
vebb elindítását generálhatja.

A közös program a két oldal kíná-
latának turisztikai piacra vitelét is 
segítheti a bor- és szállásélmény 
ajánlatokkal. Ez a közös cél, ami-
nek tervezésén, elérésén már két 
éve dolgoznak együtt. A magyar ol-
dalon a szőlőhegyi infrastruktúra 
kiépítésében van jelentős elmara-
dás. Ám a zártkerti projekteknek 
köszönhetően a szőlőhegyek villa-
mos energiával, vízzel való ellátása, 
az útfelújítások száma megsokszo-
rozódhat a közeljövőben. Így már 
bekapcsolódhatnak valódi szolgál-
tató helyszínként is a magyar pin-
ceapartmanok a szelíd turizmusba. 
A nemzetközi program többek kö-
zött egy széles körű felmérésre is 

módot adott már a szőlőhegyi gaz-
dák körében. Közülük egy 20–25 fős 
kör hajlandóságot mutatott arra, 
hogy a tulajdonukban lévő épülete-
ket a turizmust megcélozva szállás-
hellyé fejlesszék. A turisztikai szer-
vezet vezetője arról is beszélt: 
néhány ilyen pinceépület felújítását, 
fejlesztését a projektnek köszönhe-
tően el is tudják most indítani, a kö-
vetkező években pedig még inkább 
bővülhet ez a szám, azaz a pincék 
turisztikai szálláshelyekké alakítá-
sának folyamata. A speciális szőlő-
hegyi szálláshelyfejlesztés kommu-
nikációja ugyancsak szintet léphet 
a projektnek köszönhetően, és egy-
re szélesebb körben ismerhetik meg 
az érdeklődők a különleges pihe-
nésre módot adó lehetőségeket. A 
szőlőhegyek szelíd turizmusba kap-
csolása egyedi színt hozhat Dél-Vas 
kínálati palettájára.

Hogy konkrétan Körmend és tér-
sége mennyiben részesülhet ebből a 
programból? Zágorhidi Czigány 
Ákos elsőként azt emelte ki, hogy a 
szőlőhegyek világa a Hegyháttól 
egészen a nádasdi területekig tart, 
amely klasszikusan a körmendi kis-
térséghez tartozó, meghatározó te-
lepülés. De a körmendi térség többi 
része is érintett, hiszen ennek egé-
szén keresztül érintkeznek, tarta-
nak kapcsolatot az osztrákokkal, 
Güssing környékével. A déli, Weini-
dylle régió földrajzilag így alkot tu-
lajdonképpen egy egybefüggő terü-
letet a Vasi Hegyhát-Rábamente 
Közhasznú Turisztikai Egyesület-
hez tartozó településekkel.
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Cikkünk következő 
számunkban folytatódik.

Bemutatták a Weinidylle borélményrégió attrakcióit az idei Utazás kiállításon

Nyertesei lehetünk a turisztikai trendfordulónak
A bolygónkszerte pusztító koronavírus-járvány miatt sorra 
kerülnek le a napirendről a sportesemények (is). Elképesz-
tő, amint a klubok, egyesületek, szövetségek sorra mond-
ják le a tervezett rendezvényeiket.

Európa-bajnokságok, olimpia, 
Forma–1 – hogy csak a legjelentő-
sebbeket említsük. Minket persze a 
„házunk tája”, a városunkban tevé-
kenykedők érdekelnek leginkább. 
Senki sem tudja, meddig tombol a 
kórokozó, s hogyan tovább? Persze 
az „élet él és élni akar”! Sportolóink 
a maguk módján teszik a dolgukat, 
próbálják valamilyen módon fenn-
tartani jó fizikai állapotukat. Erre a 
zárt térben, csoportosan végzett 
munkára most nincs lehetőség. Min-
denkinek saját felelősségtudata, el-
szántsága, alázata mellett kell vé-
geznie feladatát. Ferencz Csaba, az 
Egis Körmend férfi kosárlabdacsa-
patának kapitánya elmondta, hogy 
egy magára valamit is adó élsportoló 
nem engedheti meg, hogy ki tudja, 
mennyi ideig ne eddzen. Akkora hát-
rányba kerülne, s a komoly terhelé-
ses időszakban valószínűleg meg is 
sérülne. Ő például fut, kerékpározik, 
speciális gimnasztikai, nyújtó gya-
korlatokat végez, s ezzel társai is így 
vannak. Szervezetten ez most nem 
működik, a kialakult helyzetben a 
klub a túlélésért küzd.

A Körmendi Városi Televízió is 
egyébként szeretne saját eszközeivel 
hozzájárulni ahhoz, hogy a korona-
vírus-járvány idején könnyebb le-
gyen otthon eltölteni az időt és ked-

vezne a kosárlabda szerelmeseinek. 
Miután a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége a jelenlegi 
helyzetre tekintettel a bajnokságot 
befejezettnek nyilvánította, a városi 
tévé a rendelkezésre álló felvételeit 
felhasználva ismétlésekbe kezdett. 
Heti négy adásnapon két mérkőzést 
– egy ismétléssel – láthatnak a szur-
kolók. Csütörtökön és pénteken, va-
lamint szombaton és vasárnap 18.30-
tól. Az első néhány hétben a 
2019/2020-as, félbeszakadt idény 
meccsei nézhető vissza, majd a ko-
rábbi szezonokból is vesznek elő ta-
lálkozókat.

A kézilabdások is saját maguk elé-
gítik ki sportolási igényüket. A Kör-
mendi DMTE elnöke, Faragó And-
rás jelezte, hogy odahaza két lánya 
Luca és Lea, akik a Nemzeti Kézi-
labda Akadémiára járnak, egyénileg 
végzik a kiadott feladatokat. E-mail-
ben kapják folyamatosan az edzés-
terveket, csoportos beszélgetésen 
vesznek részt virtuálisan. Teljesít-
ményük mérését, az egyénileg betar-
tott edzéstervet és mérlegelésüket 
profi módon, ún. polárral tudja ellen-
őrizni edzőjük.

Varga Gábor István a Bereki Bár-
kás Egylet Egyesület nevében azt 
hangsúlyozta, hogy a náluk csepere-
dő kenusok, kajakosok a szokásos 

alaptréninget csinálják végig, pl. 
testsúlytréninget (fekvőtámasz, hú-
zódzkodás, helyben futás, szökde-
lés). Sajnos a vízhez most még úgy 
sem juthatnak hozzá, hogy úszóme-
dencébe járnának. Az erőemelők, 
focisták, birkózók ugyanebben a ci-
pőben járnak. Azok, aki csoportos 
konditermi tréninget végeztek ed-
dig, ebben az időszakban saját, önál-
ló edzésterv szerint kell fizikai álla-
potukat, immunrendszerüket 

erősíteni. Többeknél rendelkezésre 
állnak lakóhelyükön speciális esz-
közök: súlyzók, kondigépek – ők 
ezekkel végzik el a szükséges rituá-
lét. Sokat jelenthet a rendszeres ki-
adós séta is a szabadban, de szigorú-
an betartva a távolságtartási 
szabályokat, 1,5–2 métert tartva 
egymás között. Akinek pedig van 
kertje, abban szinte áldás egy kis 
munka a jó levegőn. n KÉKI

 FOTÓ: KÖRMENDI DMTE- FACEBOOK/ARCHÍV

Most mindenkinek magának kell megoldania a mozgást

„Home office”-ban vannak a körmendi sportolók is

Az Eurobasket.com nemzetközi szaklap 
minden szezon után összeállítja a nemzeti 
bajnokságok legjobb játékosait. Az idei lista 
a koronavírus-járvány miatt szokatlanul ko-
rán, már márciusban napvilágra került, hi-
szen idejekorán véget ért a pontvadászat. A 
körmendi sikereket kiemelve látható, hogy 
az év erőcsatára lett Jordon Varnado, cen-
tere Travis Taylor, védőjátékosa szinten 
Travis Taylor. Az év edzője titulust megoszt-
va Matthias Zollner, az Egis Körmend tré-
nere, Gasper Okorn (Falco), illetve Sebast-
jan Krasovec (Oroszlány) kapták. Az év 
álomcsapata első csapatába Frank Turner, 
Jordon Varnado és Travis Taylor is bekerült, 
míg a legjobb légiósokból álló csapatban 
Varnado és Turner kiváló teljesítményével 
biztosította előkelő helyét. n KÉKI

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

A legjobbak között a légiósaink A mentőknek adakoztak a körmendi íjászok
Fertőtleníthető, többször használha-
tó védőszemüvegeket és tartalék 
eszközöket vásárol a körmendi men-
tőállomás abból a százezer forintból, 

amit a Régió Hagyományőrző és Kul-
turális Sportegyesület ajánlott fel 
nekik a napokban. Facebook-be-
jegyzésükből kiderült: a rendkívüli 
élethelyzet, ami most mindenkire 
hatással van, gondolkodásra kész-
tette őket is. Mint fogalmaztak: 
olyan helyre szerettek volna jóté-
kony felajánlás tenni, ami nem egy, 
hanem több emberen segít egyszer-
re és mindenkinek fontos. Tudják, 
hogy a mentősök ilyenek, hiszen ők 
mindig ott lesznek, ha baj van. Az 
egyesület egyébként nem most elő-
ször bizonyította önzetlenségét: se-
gítettek már tűzvész után, beteg 
gyermekeken és elemi kárt szenve-
dett íjásztársukon is. n MP

 FOTÓ: RÉGIÓ EGYESÜLET- FACEBOOK/ARCHÍV
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Az U19-es kispad mellett, ideiglenes vezetőedzőként 
vállalt feladatot a Körmendi Football Clubnál Kurucz Ádám. 
Ennek kapcsán először azt kérdeztük meg tőle, hogyan 
látja a csapat jelenlegi helyzetét.

– Úgy gondolom, óriási megtisz-
teltetés és felelősség a Körmendi 
Football Club vezetőedzőjének len-
ni, még ha csak ideiglenesen is és 
akkor is, ha a jelenlegi helyzetben 
a bajnokság felfüggesztés alatt áll. 
A  csapat jelenlegi helyezése nem 
elfogadható, de főként morális 
problémák vannak. A szurkolók ál-
tal megfogalmazott kritikák ennek 
fényében teljesen jogosak. A veze-
tőségnek köszönöm a bizalmat és 
minden igyekezetemmel azon le-
szek, azon dolgozom, hogy tősgyö-
keres körmendiként és volt játékos-
ként megháláljam mindezt. Az 
elnökség és elnök úr is biztosított 
arról, hogy a feltételek, ahogyan a 
korábbi években, most is adottak 
lesznek, az ő szava nekem garan-
cia.

– A szurkolók bizalma visszasze-
rezhető?

– Véleményem szerint most raj-
tunk, a csapat előtt a sor, hogy bebi-
zonyítsuk, hogy mire vagyunk képe-
sek, és visszaemeljük a Körmendi FC 
csapatát arra a pozícióra, ahova iga-
zából való. Erre tizenegy mérkőzés 
áll rendelkezésünkre, és biztos va-
gyok benne, hogy ahogyan én is, a 
játékosok is mindent meg fognak 
tenni ennek érdekében.

– Amennyiben folytatódhatna a 
bajnokság és minden mérkőzést le 
lehetne játszani, hányadik helye-
zéssel lennél elégedett a végelszá-
molásnál?

– A csapat jelenleg a 10. helyen áll, 
ami nem túl fényes. Véleményem sze-
rint megfelelő munkával és alázat-
tal, együttes összefogással a csapat 
reális célkitűzése az ötödik, hatodik 
hely megszerzése lehet. A morális 
problémák megoldása érdekében el-
sősorban szigorúbb és sokkal fegyel-

mezettebb rendszer bevezetését tar-
tom indokoltnak. Ebből a gödörből 
kizárólag együtt és összefogva tud 
kijönni a csapat, és ehhez tényleges 
összefogásra és fegyelemre van 
szükség. Ezen elvárásaimat a csapat 
felé közöltem is, amelyet mindenki 
tudomásul vett. Tudják ők is, hogy 
változásra van szükség, ami a hoz-
záállásukat és a Körmendi FC-hez 
való lojalitásukat illeti.

– Hogyan készül a csapat, mit 
gondolsz a minőségi edzés lehető-
ségéről?

– Az gondolom, hogy a megyében 
az egyik legjobb infrastruktúrával 
rendelkező egyesület vagyunk, 
ezek a beruházások évről évre lát-
ványosabbá és korszerűbbé teszik a 
sportlétesítményt. Az edzések ezál-
tal és a folyamatosan bővülő és 
meglévő sporteszközök, felszerelé-
sek birtokában hatékonyak tudnak 
lenni. De mivel a bajnokságot most 
felfüggesztették, a rendkívüli hely-
zetre való tekintettel a csapat játé-
kosai otthoni, egyéni edzésterveket 
kaptak és ez alapján készülnek.

– Hogy érzed, a csapatban meg-
van a bizonyítási vágy?

– A csapat kapott egy óriási po-
font, amitől a földre került, de nem 
ütöttek még ki minket, felállunk és 
megyünk tovább. A csapat és én is 
készen állunk arra, hogy bizonyít-
sunk a szurkolóinknak.

– Ha idézned kellene egy klasz-
szikust, kitől és mi lenne az?

– „Amíg nem adod fel, addig le-
győzhetetlen vagy…” (Andrew 
Matthew).

 n MP

 FOTÓ: MP

A Körmendi FC kisebb U7, U9, U11-es korosztályaiban 
egyéni labdás technikai videókat oszt meg játékosaival 
László Zoltán edző, míg a nagyobbaknál olyan edzéster-
vek készülnek hétről hétre Kurucz Ádám, Molnár Károly 
és Stipkovics Imre közreműködésével, amiben erősítő, 
állóképességi és technikai feladatok kapnak helyet.

Fontos tényező továbbra is  
minden korosztálynál a techni-
kai tudás bővítése, fejlesztése. 
Nemcsak az erősítő, illetve fit-
nesz  gyakorlatokkal kívánnak 
foglalkozni az edzők, hanem a 
labdás gyakorlatokkal is. Az 
edzők és a játékosok közötti 
kommunikáció sok esetben a kö-
zösségi felületek csatornáin tör-
ténik, de már használják a Mat-
ch-meeting nevű programot is. 
Ez egy olyan kommunikációs 
applikáció, ami az edzők és játé-
kosok között gyors információá-
ramlást biztosít. Egy helyen van 
minden adat, amire egy edzőnek 

munkája során szüksége lehet, 
bármit bármikor vissza lehet 
nézni, a játékos is nyomon tudja 
követni a saját teljesítményét. A 
közösségi platformok mellett a 
videomegosztó portálok segítsé-
gével bemutatott anyagok is 
hasznosíthatók az edzéstervek 
kialakításakor.

Az edzők bizakodóak a tekin-
tetben, hogy senki nem lógja el 
az egyéni feladatokat, és megmu-
tatkozik majd, hogy ki mennyi 
fejlődést mutat a – veszélyhelyze-
tet követő – első sportpályán tar-
tott tréningen.

 n MP

A csapat reális célkitűzése idén már csak az 5–6. hely megszerzése lehet

Kurucz Ádám a Körmendi FC megbízott vezetőedzője

A köztiszteletben álló kiváló pe-
dagógus, sportember, edző emléke 
előtt tisztelegve a Körmendi Foot-
ball Club vezetősége kéréssel for-
dult a körmendi önkormányzat 
képvise lő-testületéhez. A bead-
ványban szerepelt, hogy a városi 
tulajdonban lévő, sportegyesület ál-
tal tartósan bérelt ingatlan a jövő-
ben a Papp István Labdarúgó Cent-
rum nevet viselje. A futballklub 
mintegy százéves múltjára vissza-
tekintve ugyanis Papp István gyer-
mekek százaival ismertette meg a 
mozgás örömét, emellett megterem-
tette a körmendi labdarúgás alapja-

it, felkarolta a formálódó csapato-
kat, kiemelte a tehetségeket, akik a 
mai napig hálás szívvel gondolnak 
vissza tanító szavaira.

A testület támogatta az ötletet, 
így a Sport utca 1. szám alatti Váro-
si Sporttelepet 2020. április 1-jétől 
kezdve Papp István Labdarúgó 
Centrumnak hívják.

Az elnökség lapunkat arról tájé-
koztatta, hogy a hivatalos névadó 
ceremónia és a pályavilágítás ünne-
pi átadása a veszélyhelyzetre való 
tekintettel az év második felében 
várható. n MP

 FOTÓ: MP

Papp István Labdarúgó CentrumMatch meeting bevetésen
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Rácz Reni öt szezon óta az Egis Körmend kosárcsapatának 
masszőre. Azóta együtt lélegzik a piros-fekete együttessel. 
Az utóbbi években részese volt sikereknek, kudarcoknak, 
amelyeket ugyanolyan intenzitással élt meg, mint az 
edzők, játékosok. Munkájában maximalista. Nemcsak tes-
tet gyógyít, hanem lelket is. Közvetlensége, derűje, pozitív 
gondolkodása miatt sokan ismerik és szeretik.

Alapvetően budapesti lány, ott 
született, gyermekként ott is élt egy 
ideig. Így élete egyik fele a főváros-
hoz kötődik. Ott végezte el már fel-
nőttként a hároméves Nemzetközi 
Masszázs Akadémiát, ahol gyógy-
és sportmasszőri, illetve nyirok-
masszőri képesítést szerzett. Tanu-
lását nagyban segítette Orosz 
Csilla gyógytornász, aki a szakma 
egyik legjobbjának számít és tudá-
sa legjavát adta át Reninek.

– Csillától sokat tanultam, hiszen 
ő nagyon sok sportolóval, sőt él-
sportolóval dolgozott. Megismerhet-
tem azokat a terápiás eljárásokat, 
amelyek ahhoz kellenek, hogy a kü-
lönféle sérülések után sikeres – és 
lehetőleg minél rövidebb – legyen a 
rehabilitáció. Nem volt könnyű idő-
szak, család, tanulás, gyakorlat és 
munka is. 2013-ben vizsgáztam le. 
Akkor már megvolt a kisfiam, Máté 
– aki egyébként most már tízéves és 
Körmenden született. Úgy láttuk, 
hogy neki jobb egy kisvárosban 
élni, mint a nyüzsgő Budapesten, 
ezért ide költöztünk – árulta el Rácz 
Reni.

Innen aztán véletlenek egész sora 
következett. Találkozott egy focis-
tával, aki a Körmendi FC-ben fut-
ballozott, tőle tudta meg, hogy az 
egyesületnél éppen masszőrt keres-
nek. A történet hosszú, a lényeg any-
nyi, hogy egy rendkívül sikeres idő-
szakban a körmendi labdarúgóknál 
dolgozott. – Nem idegen tőlem a foci, 
nagyon szeretem, ráadásul magam 
is aktívan űztem ezt a sportot. Hat 
évig voltam tagja a szombathelyi 
Viktória FC-nek, majd ugyancsak 
hat évet Ausztriában játszottam 
irányító középpályásként. Amúgy 
nagy MTK-fan vagyok, a nemzetkö-
zi mezőnyből pedig a portugál Luís 
Figo volt a kedvencem. A körmendi 
futballcsapatnál töltött időszakról 
csak pozitívan tudok nyilatkozni, 
nagyon szép évek voltak, tele sike-
rekkel. Kétszer is nyertek bajnoki 
címet a megyei I-ben a fiúk, akik a 
mai napig hozzám fordulnak, ha va-
lamilyen problémájuk adódik.

Aztán jött egy másik véletlen ta-
lálkozás. Az lett a vége, hogy Reni 
az NB I-ben, a férfi kosarasoknál 
találta magát. Ez 2015-ben történt, 
Zsebe Ferenc volt a csapat ügyveze-
tője, az edzője pedig Teo Cizmic.

– Feri heteken keresztül figyelte a 
munkámat és végül bizalmat szava-
zott. Ez a bizalom máig töretlen ma-
radt, amiért hálás vagyok. Mindjárt 
az első szezonomban kupagyőztes 
lett a csapat, immár hetedszer, azt 
már csak zárójelben jegyzem meg, 
hogy a hét a szerencseszámom. A 
mai napig jóban vagyok minden 
edzővel és sportmunkatárssal, aki-
vel együtt dolgoztam. Az évek során 
több változás volt a csapatnál, 
edzők és játékosok jöttek-mentek, 
de ez természetes, ehhez hozzá kell 
szokni. Voltak váratlan helyzetek is, 
amelyek nem kimondottan massző-
ri feladatok voltak. Ott voltam pél-
dául, amikor 2015-ben megszületett 
Parrish Petty második kisfia és 
közvetlen közelről láttam, amikor 
tavaly megsérült Mario Delas. Lát-
tam az arcán a mérhetetlen fájdal-
mat és rögtön tudtam, hogy számá-
ra véget ért a szezon. Mario kiváló 

sportember, az egyik legjobb men-
talitású játékos, akit megismerhet-
tem. Örülök, hogy kollégáimmal mi 
is hozzájárultunk sikeres felépülé-
séhez. A szerepemet talán úgy ha-
tároznám meg, hogy univerzális 
anyuka, amolyan tyúkanyó típus, 
aki bárkit meghallgat és bármiben 
segít. Én ugyanúgy felülök arra az 
adrenalinhullámra a meccseken, 
mint a fiúk. Hétköznapokon estig a 
csarnokban vagyok, aztán ott van-
nak a felnőtt és az utánpótlásmecs-
csek. Az édesanyám és a párom nél-
kül nem menne. Máté is kosarazik, 
nem bánom, hogy közelebbről meg-
ismerheti a csapat életét. Bejöhet az 
öltözőbe, társaloghat angolul és 
nemrég egy mezt is kapott korábbi 
ciprusi edzőnktől, Antonis Cons-
tantinidestől.

Reni könnyen alkalmazkodik az 
új helyzetekhez és az új emberek-
hez. Az idén nagy segítsége volt a 

munkájában Sasa Ogrizovic erőn-
léti edző, akivel az orvosi diagnózi-
sok után közösen állították össze a 
rehabilitációs tervet a sérüléssel 
bajlódó játékosok számára.

– Ez a szezon akár happy enddel 
is végződhetett volna, de a veszély-
helyzet közbeszólt. Hidegzuhany-
ként ért mindenkit, amikor kiderült, 
hogy ennyi volt a 2019/20-as bajnoki 
szezon. A jelenlegi helyzetet ismer-
ve azt gondolom, hogy a legjobb dön-
tés született. Ezzel szerintem min-
denki egyetért. De azt is hozzá kell 
tennem, hogy ez a döntés sokunk-
nak nagy fájdalommal járt. Minden 
reggel azért keltünk fel, azért edzet-
tek a fiúk, hogy jobbak és jobbak le-
gyünk és a bajnokság végén a legfé-
nyesebb érem kerüljön a nyakunkba.

Reni minden évben – a bajnokság 
végeztével – privát munkákat vállal. 
Jelenleg ez is szünetel a koronaví-
rus miatt. Ezért kicsit megijedt, 
hogy mi lesz most. Aztán kapott egy 
lehetőséget Bebes Istvántól, Kör-
mend város polgármesterétől. Min-
dennap jár az Unger László Idősek 
Otthonába, ahol beszélget az ott élő 
lakókkal, úgy is mondhatjuk, hogy 
kicsit „masszírozza” a lelküket. Mi-
vel idős emberekről van szó, ez szá-
mára különleges feladat.

– Én azért választottam ezt a 
szakmát, mert szeretem az embere-
ket és segíteni akarok. Szeretem, ha 
bizalommal fordulnak hozzám. Fo-
lyamatosan fejlesztem a tudásomat, 
nem kizárt, hogy egyszer magasabb 
szinten is továbbtanulok. Harminc-
négy éves vagyok, még nem késtem 
le semmiről. Amikor annak idején 
abbahagytam a futballt egy sérülés 
miatt, éreztem, hogy fent kell tarta-
nom azt az érzést, hogy ott ülök a 
kispadon. Boldog vagyok, hogy ez 
sikerült. n TJ

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

Egy életút a fővárostól egészen a Rába-parti településig

Rácz Renáta nemcsak testet, hanem lelket is gyógyít


