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RÖVID HÍREK

A körmendi Lions klub adományokból tartja fent magát. Arra pedig, hogy az összegyűjtött 
pénz mindig jó helyre kerül, az elmúlt időszakban folytatott tevékenységük is bizonyíték. 
Az elmúlt tizenkét hónapra visszatekintve, a körmendi kórházban segítették a diabetológiai 
szakrendelőt, jelentősen fejlesztették a szemészeti ellátást, négy évre visszamenőleg pedig 
elmondható, hogy három és fél millió forinttal támogatták az intézményt.

A fentieken túl, ahogy arról már 
korábban is beszámoltunk, a Kör-
mendi Szociális Szolgáltató és In-
formációs Központ tornaszobájá-
nak felújításához is hozzájárultak, 
és vannak olyan nehéz sorsú diákok 
is, akiknek a továbbtanulását támo-
gatják. A jelenlegi nehéz, koronaví-
rus- járvánnyal sújtott helyzetben is 
úgy gondolták, szükség van rájuk.

Az elmúlt időszakban először ar-
ról tájékoztatták lapunkat, hogy 
egyik tagjuk, Babati Zoltán, a Ba-
bati és Társa Kft. vezetője a kör-
mendi kórház minden dolgozójának 
húsvéti ajándékcsomagot ajánlott 
fel. A  gesztussal szerették volna 
megköszönni az egészségügyi dol-
gozók munkáját, akik a koronavírus 
által előidézett rendkívüli körülmé-
nyek ellenére továbbra is magas 
szinten végzik hivatásukat. Néhány 
nap múlva pedig már arról számol-
tak be, hogy a kórház tüdőgondozó-
jából kapták a kérést, miszerint egy 
ablakátbeszélő rendszerre lenne 
szükség, hogy az ott dolgozók a lég-
úti cseppfertőzésekkel terjedő be-
tegségekkel szemben védve legye-

nek. A készüléket a Körmendi Lions 
Club beszerezte, átadta, sőt már be 
is szerelték, így mostantól a kórház 
dolgozói teljesen elkülönítve tudnak 
a betegekkel kommunikálni. Az 
adománynak köszönhetően nem-

csak a saját maguk, hanem a tüdő-
gondozóhoz ellátásért forduló em-
berek egészségét is meg tudják óvni 
a fertőzések továbbadásának elke-
rülésével. n MP
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Civil kezdeményezésre és a Bat-
thyány Lovasbandérium hathatós 
segítségével a koronavírus-járvány 
ellenére is volt a körmendi híveknek 
lehetőségük a húsvéti ételeket meg-
áldatni. A negyvennapos böjt végé-
vel a húsvéti szertartás része az 
ételszentelés, amikor sonkát, kalá-
csot, tojást és egyéb eledeleket visz-
nek a hívek megáldatni a templom-
ba. Mivel a templomokban nem 
lehetett nyilvánosan misézni, ezért 
Kiss László római katolikus plébá-
nos vállalta, hogy az előre kihirde-
tett útvonalon végighalad a városon 
és több ponton megismétli a liturgi-
kus eseményt. n MP
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Ismét segített a kórháznak a Lions klub

Nem maradt el a húsvéti eledelek megszentelése

A jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt sem állt le a munka 
a körmendi önkormányzatnál. A törvény értelmében a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét a polgármester gyakorolja és dönt a képviselő- 
testület helyett az önkormányzati ügyekben, egy kivétellel: 
a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intéz-
mény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgálta-
tási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Bebes István, Körmend polgármes-
tere úgy határozott, hogy a testület 
tagjainak kiküldi azokat az előter-
jesztéseket, amikről döntést kell hoz-
ni, hogy a képviselők véleményezhes-
sék a határozati javaslatokat.

Az elmúlt időszakban már több 
kérdéskörben is hoztak döntéseket 
ilyen formában. Többek között döntés 
született két, a Batthyány-kastély-
együttes épületrészeinek megújítá-
sára vonatkozó pályázatról. A Nem-
zeti Kulturális Alap (NKA) Örökség-
védelmi Kollégiuma ugyanis 
pályázatot írt ki, aminek keretében 
lehetőség lenne a nyugati őrségépület 
tetőfelújítását és a déli kapuzat hely-
reállítását megvalósítani. Sikeres el-
bírálás esetén tizenötmillió forintot 
lehetne elnyerni, amihez ugyanekko-
ra önerőt kell biztosítania a város-
nak, amit a 2021. évi költségvetés ter-
hére már meg is tettek. Egy másik 
NKA-s pályázatról is döntés született 
a közelmúltban, amiből a kastélyhoz 
kapcsolódó növényház szerkezeti 
megerősítése valósulhatna meg.

Többi közt a Bástya utcai körfor-
galom kiépítése is téma volt, vala-
mint azt a ciklusprogramot is elfo-
gadták, ami a város hosszú távú 
társadalmi és gazdasági fejlesztési 
elképzeléseit tartalmazza. Ennek 
kidolgozásakor már figyelembe vet-
ték a 2020-as év elején kezdődő ko-

ronavírus-járvány hatásait is, és 
mivel jelenleg még nem látszik telje-
sen, hogy milyen károkkal kell pon-
tosan számolni a járvány lecsengé-
se után ezeken a területeken, ezért 
nyitva hagyták a lehetőséget arra, 
hogy az előre eltervezett program-
ban a megfogalmazott célokon a 
ciklus közben változtatni lehessen a 
hatások pontos ismeretében. A ru-
galmasság szükségszerűségét erő-
síti az a tény is, hogy most még nem 
lehet tudni, hogy a járvány milyen 
mértékben fogja befolyásolni az Eu-
rópai Unió új költségvetési ciklusát 
és a Magyarország számára elérhe-
tő fejlesztési forrásokat. n MP
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Már teljes egészében összeállt hó-
napokkal ezelőtt a július 14-és 18-a 
közötti időpontra az AlteRába Fesz-
tivál programja. Azt, hogy a korona-
vírus-járvány mennyiben érinti a 
megrendezését, még nem lehet pon-
tosan tudni. A szervezőktől megtud-
tuk: egyelőre nem szeretnének el-

hamarkodott döntés hozni, így 
májusig mindenképpen várnak és 
utána dől el, hogy lesz-e, vagy eset-
leg elhalasztják, vagy milyen for-
mában valósul meg a program. A 
további részletekkel későbbi szá-
munkban jelentkezünk. n MP
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Mintegy 40 millió forint-
ból, az Aktív Magyaror-
szágért felelős kormány-
biztos támogatásával a 
helyi önkormányzat, a 
Magyar Kajak Kenu Szö-
vetséggel, valamint a 
Bereki Bárkás Egylettel 
karöltve munkálkodik a 
csónakkikötő rendbeté-
telén és a Bárkaháznál 
szálláshelyek kialakítá-
sán. A beruházás kereté-
ben felépül egy szezonális pihenő-
épület, ami a kajakosok és kenusok 
számára nyújt pihenőt kikötés után. 
Az új létesítmény alapterülete több 
mint kilencven négyzetméter, vas-
beton pillérekre épül, a mértékadó 
árvízszint felett 1,14 méterre. A Kör-

mendi Vízi Vándor megállóhely fej-
lesztése elnevezésű projekt már 
hetekkel ezelőtt elkezdődött és vár-
hatóan június végéig el is készül, a 
hivatalos átadó pedig az év máso-
dik felében lehet. n MP
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Nem állt le a munka a körmendi képviselő-testületben, csak átalakult

Elektronikus úton dolgoznak tovább a városatyák

Mi lesz veled, AlteRába? Fejlesztések a Bárkaháznál

Megújul a Kölcsey 
sportpályája

A körmendi Kölcsey Utcai 
Általános Iskola a szülői szer-
vezetének javaslatára pályá-
zott egy sportáruházlánc ál-
tal kiírt lehetőségre.

Mivel pozitív elbírálást kap-
tak, a jövőben több mint há-
rom és fél millió forintból meg-
újulhat az iskola kültéri beton 
sportpályája, ami gumilapbo-
rítást kap, kialakítanak egy 
távolugrógödröt, futósávot, 
súlylökőkört és lesz új szellő-
zőrendszer is.

A karitászt 
támogatják

Dr. Szabó Barna kezdemé-
nyezte, hogy a képviselő-testü-
let tagjai mondjanak le tiszte-
letdíjuk feléről a veszélyhelyzet 
ideje alatt a Reménysugár Ala-
pítvány javára. Alapos meg-
fontolás után végül a többi kép-
viselőhöz hasonlóan, a 
Változást a Városért Egyesület 
képviselői is így tettek, de ők 
úgy döntöttek, hogy a Körmen-
di Karitász Csoportot támo-
gatják, akik kiemelten figyel-
nek a rászoruló, nehéz 
helyzetben lévő körmendi lako-
sokra. Nézetük szerint, minél 
több szervezetet tudnak be-
vonni a védekezésbe, annál 
szélesebb körben juthat el a 
segítség a körmendiekhez.

Online istentisztelet
A vészhelyzet idején a Kör-

mendi Református Egyház-
község életét továbbra is 
rendkívüli szabályok szerint 
kell végezni. Éppen ezért hi-
vatali ügyeket csak e-mailben 
vagy rendes hivatali időben a 
06-30-678-6646 illetve a 94-es 
körzet, 410-475-ös telefonszá-
mon lehet intézni. Az isten-
tiszteleteket vasárnaponként 
délelőtt 10 órától a Faceboo-
kon a Körmendi Református 
Egyházközség felületén vala-
mint YouTube-csatornán köz-
vetítik. n MP
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A továbbiakban is szükség van megyei szintű 
foglalkoztatási együttműködésre – ez az egyik 
legnagyobb tanulsága annak a videokonferenciá-
nak, amelyet a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 
2014–2020 konzorciuma, Kőszeg és Vasvár önkor-
mányzata kezdeményeztek.

Az egyeztetésbe bekapcsolódtak 
cégek, vállalkozások, államigazga-
tási, szakmai szervezetek, oktatási 
központok, továbbá Szombathely 
önkormányzata és V. Németh Zsolt 
országgyűlési képviselő is.

A koronavírus-járvány új munka-
módszert hozott a megyeházára: 
több hete videokonferencián egyez-
tetnek, tárgyalnak a megye képvi-
selői, gazdasági szereplői. Első al-
kalommal a járvány által leginkább 
érintett ágazat, a turizmus, foglal-
koztatás, önfoglalkoztatás került a 
párbeszéd fókuszába – számolt be 
hivatalos közösségi oldalán a me-

gyei hivatal. A konferen-
cián dr. Kondora Bálint 
alelnök a 2016-ban meg-
kezdett megyei szintű 
foglalkoztatási együtt-
működés, támogatás céljait, dr. Ba-
lázsy Péter megyei jegyző pedig a 
megyei paktum keretében elért 
eredményeket ismertette. Rettegi 
Attila, a VMSZC főigazgatója a tu-
rizmus-szakképzés témán belül a 
lehetőségekről és felmerülő kérdé-
sekről beszélt, míg Breznovits Ist-
ván szakértő a foglalkoztatás, ön-
foglalkoztatás, vállalkozóvá válás 
témakörében adott tájékoztatást. 

Kovács István a Pannon Helyi Ter-
mék Nonprofit Kft. vezetőjeként a 
helyi termékek értékesítésének 
újabb lehetőségeiről vázolt fel meg-
oldási lehetőségeket. A résztvevők 
kiemelték továbbá a vállalkozások 
fenntartásának, vállalkozásbizton-
ságának kérdését, a veszteségek 
minimalizálásának megcélzását.

Második alkalommal cégek, város-
vezetők, oktatási és államigazgatási 

szereplők részvételével folytatódott a 
konferenciasorozat. A megbeszélés-
be bekapcsolódott több mint 20 részt-
vevő által megfogalmazott legfonto-
sabb gondolat, hogy a megyei szintű 
foglalkoztatási együttműködésre a 
továbbiakban is óriási szükség van, 
mivel nagyban segítheti az álláskere-
sés folyamatát, az információáram-
lást. Ennek nyomatékossá tételeként 
létrejött a Vas Megyei Foglalkoztatási 
Fórum. – Ez a következő – 2021-től 
2027-ig tartó – időszakra való felké-
szülést is segíti, szolgálja majd. Most, 
a járvány okozta gazdasági válság-
ban különösen szükség van olyan tér-
re, platformra, ahol a munkaerőpiac 
szereplői párbeszédet folytathatnak. 
A jövőre nézve biztató, hogy Perényi 
Zsigmond, az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium államtitkára is 
támogatásáról biztosította a fórumot 
– mondta el lapunknak dr. Balázsy 
Péter megyei jegyző.

 n PETKOVICS ANIKÓ/ÁTVETT
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Bár próbálni jelenleg nem tudnak, mégis nagy terveket 
szőnek az esztendő második felére a Körmendi Kastély-
színház Társulat tagjai. Négy komoly bemutatóra és a II. 
Rába-parti Színjátszó Fesztivál megrendezésére készül a 
város kiemelt művészeti csoportja.

A művészeti csoportok is otthon 
tervezik a jövőt, hiszen közösségbe 
nem verődhetnek. Így van ezzel a 
Körmendi Kastélyszínház Társulat 
is, amelynek tagjai a koronaví-
rus-járvány miatt nem tudnak pró-
bákat tartani, pedig dolguk lenne 
bőven, sok mindent szeretnének ösz-
szehozni ebben az esztendőben.

„A kialakult járványügyi helyzet, 
valamint a korlátozások, szabályo-
zások miatt nem tudunk próbálni, 
otthon hangolódunk az előttünk 
álló feladatokra. Várjuk a kezdést, 
mert az előző években sok helyre 
hívtak bennünket fellépni. Gyakor-
latilag egész Vas megyét bejártuk, 
de távolabbi helyszíneken is megfor-

dultunk. Reményeink szerint 
az idén is tudunk tájolni és 
részt tudunk venni a hagyo-
mányos fesztiválokon, így 
például a vasvári Nemzetkö-
zi Színjátszó Fesztiválon és a 
Komlói Amatőr Színjátszó 
Találkozón. A csoportunk je-
lenlegi taglétszáma 39 fő, eb-
ből nagyon sokan, összesen 
huszonegyen az ifjúsági kor-
osztályhoz tartoznak. Éppen 
ezért szeretnénk tető alá 
hozni olyan szakmai progra-
mokat, esetleg tábort is, ahol 
a fiatalok kerülnek előtérbe” 

– mondta Vörös Attila, a társulat 
elnöke.

A körmendi színjátszók első be-
mutatójukat szeptemberre tervezik, 
Molnár Ferenc Liliom című klasszi-
kusát állítanák színpadra Jóna 
Andrea rendezésében. Ősszel mu-
tatnák be Tamási Áron Énekes ma-
dár című székely népi játékát és 
Trunkó Barnabás humorista Dacia 
című kabaréját. Az esztendő utolsó 
hónapjára extra műsort terveznek: 
Dale Wassermann Száll a kakukk 

fészkére című drámáját tűzik mű-
sorra.

A Kastélyszínház Társulat a ta-
valy elkezdett Rába-parti Szín-
játszó Fesztivált augusztus utolsó 
hétvégéjére időzítette. A hagyo-
mányteremtő szándékkal létreho-
zott programra most is az ország 
több településéről hívnak fellépő-
ket, akik szívesen jönnek, alapozva 
az elmúlt év felejthetetlen élményei-
re, jó tapasztalataira. n TJ
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Most az őszi bemutatókra fókuszálnak a körmendi színjátszók

Videokonferencián egyeztetnek a Vas Megyei Foglalkoztatási Fórum tagjai

Mit várhatunk a Vas megyei gazdaságtól a jövőben?
Körmendet járta egy férfi meg egy nő az elmúlt időszak-
ban és házakba, lakásokba surrantak be zsákmány remé-
nyében. Módszerük az volt, hogy nyitott ajtókat kerestek, 
és ahol találtak, be is mentek rajta.

Az sem számított, ha a tulajdonos 
otthon tartózkodott, mert ha lebuk-
tak, mondvacsinált ürüggyel ma-
gyarázkodtak, de olyan is előfor-
dult, hogy kést rántottak – erre egy 
helyi lakos hívta fel a figyelmet elő-
ször közösségi oldalán. Az illető sa-
ját tapasztalatairól írt és kérte a 
körmendieket, hogy vigyázzanak, 
zárják az ajtókat, ablakokat, ne-
hogy ők is a besurranók áldozatává 
váljanak.

A megjelent bejegyzést később 
több százan osztották meg és renge-
tegen hozzászóltak, és többen jelez-
ték, velük is történt hasonló eset. 

Többen előrevetítették azt is, hogy 
amennyiben továbbra is szabadon 
garázdálkodnak az illetők, össze-
fognak és megtorolják a történteket.

Kérésünkre Bebes István, Kör-
mend polgármestere is elmondta vé-
leményét az ügyben: mint fogalma-
zott, amint tudomást szerzett a 
történtekről, felvette a kapcsolatot a 
hatóságokkal, akik már dolgoztak a 
kialakult helyzet megoldásán. Fel-
háborítónak nevezte, hogy vannak 
olyan személyek, akik a veszélyhely-
zetet kihasználva próbálnak meg 
helyi embereket megkárosítani vagy 
éppenséggel megfenyegetni. Hang-

súlyozta azt is, hogy a rendőrség és 
az ügyészség dolga, hogy – a mosta-
ni különösen érzékeny helyzetben – 
minél előbb pontot tegyen az ügy vé-
gére. Ennek nyomatékosítására 
egyébként hivatalos levelet is eljutta-
tott hozzájuk, amelyben mindkét 
szervtől azt kérte, hogy hatékonyan 
intézkedjenek az illető személy kap-
csán.

A városvezető felvette a kapcsola-
tot a helyi polgárőrség vezetőjével is, 
akik közbenjárására sűrűbben 
járőröztek a város közterületein, a 
lakosságtól pedig azt kérte, ameny-
nyiben bármilyen információval ren-
delkeznek az üggyel kapcsolatban, 
forduljanak a Körmendi Rendőrkapi-
tányság munkatársaihoz. Néhány 
nap múlva aztán Bebes István, Kör-
mend polgármestere Facebook-be-
jegyzésében mondott köszönetet 
azért az összefogásért, aminek kö-

szönhetően sikerült kézre keríteni a 
városban több helyre is illetéktele-
nül behatoló személyeket. Hangsú-
lyozta: köszöni a rengeteg jelzést és 
a rendőrségen megtett tanúvallomá-
sokat. Hozzátette: ismét egy nagy-
szerű példája volt ez annak, hogy ha 
az emberek összefognak, akkor bár-
mit képesek elérni. A városvezető 
kitért arra is, hogy nagy szükség 
van most ezekre a közösségi energi-
ákra, egyúttal kérte a lakosságot, 
hogy vigyázzanak magukra és érté-
keikre továbbra is.

A káresetek és az áldozattá vá-
lás megelőzése érdekében a rend-
őrség továbbra is azt javasolja, 
hogy zárják otthonaikat, a kapukat 
se hagyják nyitva és ne engedjenek 
be idegeneket, sőt, lehetőleg nehe-
zítsék meg, illetve akadályozzák 
meg az illetéktelen személy bejutá-
sát. n MP

A napokban megtartotta 
Bebes István, Körmend pol-
gármestere a szokásos év 
eleji terepbejárását a Vár-
kertben, ahol, mint mondta: 
elkeserítő látvány fogadta.

„Egyrészt szemmel látható, hogy 
a hétvége folyamán a park több 
pontján rögtönzött szórakozó-
helyek alakultak, tömegesen  
megszegve ezzel a kijárási korláto-
zásokat. Másrészt pedig jól érzékel-
hetően felerősödtek a korábban is 
megfigyelhető rongálások és van-
dalizmus, amely komoly károkat 
okoz a közösségi értékeinkben. A 
bejárás során egyébként több jó 
szándékú körmendivel is találkoz-
tam, akik szintén megerősítették az 
általam tapasztalt dolgokat” – fo-
galmazott.

A rongálások miatt feljelentést 
tett a Körmendi Rendőrkapitánysá-
gon ismeretlen tettesek ellen és re-
ményét fejezte ki, hogy a rendőrség 
kézre keríti az elkövetőket.

Hozzátette azt is, hogy mivel né-
hány magáról megfeledkezett em-
ber miatt nem szeretnék a többséget 
büntetni, ezért nem rendeli el a Vár-
kert hétvégi lezárását. Ugyanakkor 
azt kérte a lakosságtól, hogy aki 

bármilyen rongálást vagy éppen a 
kijárási korlátozások megsértését 
tapasztalja, az jelezze azt a polgár-
őrségnek a 06-30/621-0496-os tele-
fonszámon vagy hívja a Körmendi 
Rendőrkapitányságot.

Jelezte azt is, hogy vizsgálják an-
nak a lehetőségét, hogy a jelenlegi-
nél sokkal szigorúbb pénzbüntetési 
tételeket lehessen kiszabni a város-
ban azokra, akik semmibe veszik a 
körmendi emberek közös természe-
ti és épített értékeit, és folyamato-
san pusztítják azokat.

Véleménye szerint, mivel csak kö-
zös erővel lehet megállítani ezeket a 
negatív folyamatokat, ezért előre is 
megköszönte a helyiek segítő közre-
működését. n MP

 FOTÓK: JT/ARCHÍV

Mindig zárják otthonaikat és ne engedjenek be idegeneket

Elfogták a besurranásos tolvajokat Körmenden

Összefogást kért a vandálok ellen a városvezetés
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A Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum féltve őriz egy 
monumentális festményt, amely Mária Teréziát ábrázolja lovon, 
karddal a kezében. A nagyméretű alkotás sorsa igencsak kalan-
dos és csak egy félreértés miatt nem vált pusztítás áldozatává.

A Batthyány-kastély díszlépcsőhá-
zában található az az életnagyságú 
festmény, amelyen a Habsburg-ház 
legendás uralkodónője, Mária Teré-
zia látható lovon, teljes koronázási 
díszben. A kutatók szerint azért ma-
radhatott fenn a monumentális olaj-
festmény a II. világháborút követően, 
mert a kastélyban elszállásolt orosz 
katonák a képen II. Katalin cárnőt 
vélték felfedezni. Állítólag az orosz 
alakulat egyik parancsnoka azt az 
információt kapta, hogy a képen a 
nagy cárnő látható, amint éppen a lo-
vát ugratja, mögötte négytornyú vár-
ral és egy széles folyóval. Így történt, 
hogy az amúgy komoly pusztítást 
végző oroszok békén hagyták a fest-
ményt, pedig igazán jeleskedtek a 
rombolásban, még a kastély erkélyét 

is megsemmisítették egy kisebb rob-
bantással. Emellett 1945 márciusá-
ban az összes többi festmény az oro-
szok áldozatául esett, kivéve ezt az 
egyet.

Az értékes kép a későbbi évtize-
dekben is ép maradt, pedig mozgal-
mas éveket élt a történelmi épület. 
A Batthyány-kastély sokáig kollégi-
umként is működött, de a festmény 
iránti tisztelet – úgy tűnik – a diá-
kokban is megmaradt. Így történt, 
hogy a Habsburg-Lotaringiai-ház 
ős any jának is nevezett Mária Teré-
zia ma is büszkén és komoly tartás-
sal tekint a látogatókra a Batthyány- 
kastély sokat megélt díszes 
lépcsőházában.

 n TJ

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

Orosz cárnőnek hitték

Egy kis művészkedés a karantén ideje alatt…

Helló, művészetkedvelő emberkék!
Mivel a múzeumok, galériák és más kulturális intézmények zárva tartanak, meg kell találni azt a 

sajátos módot, amivel a kreatív énünket nem engedjük feledésbe merülni. A Getty múzeum ékes példáját 
követve, valamint továbbgondolva azt, kihívunk titeket egy kis szórakoztató játékra… művészkedésre.

A játék lélektani célja, mint sok más inter-
netes „kihívásnak”, hogy vidám perce-
ket-órákat vigyünk egymás négy fal közötti 
életébe, esetleg egy kis tanulással fűsze-
rezve.

Szóval, ha már az összes főzési technikát 
elsajátítottad, minden izmod külön helyez-
kedik el és a rég megérdemelt sorozatai-
dat is kipipáltad, akkor hozd felszínre a 
kreatív éned és vegyél részt te is a játék-
ban!

A játék menete:
1. Válaszd ki a kedvenc művészeti alkotásodat!
2. Keress olyan tárgyakat az otthonodban, amik 
elengedhetetlen részei a karanténban töltött 
mindennapjaidnak…
3. Hozd létre a választott kedvenc alkotásodat úgy, hogy 
ezek a tárgyak is szerepeljenek benne!

És persze a 2. pontban lévő mindenféle öt-
letre nyitottak vagyunk, lehet olyan tárgy, 
amit nagyon szeretsz, ami szimbolizálja a 
mai kialakult helyzetet, ami segít neked a 
mindennapokban vagy egyszerűen csak át-
írod neked tetszően a kedvenc alkotásokat.

Bármilyen eszközzel, bármennyi alkotást 
készíthetsz…

Neved és elérhetőséget, kérlek, tüntesd fel, 
mert a legjobb alkotásokat díjazzuk! (Ha sze-
retnéd, megírhatod nekünk a koncepciódat is 
pár mondatban.)

+ A legjobb alkotásokat a múzeum Instagram 
oldalán is feltüntetjük https://www.instagram.com/bat thyany.
kastely/

Az alkotásokat a múzeum e-mail címére küldd el: muze-
um.kormed@gmail.com

 Jó szórakozást! :)
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Lassan, de folyamatosan növekszik hazánkban az új koro-
navírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma. Lapzártánkkor 
éppen 2284 főre nőtt a fertőzöttek száma, az elhunytak 
száma 239 főre emelkedett, 390-en pedig már gyógyultan 
távoztak a kórházakból. 850 koronavírusos beteget ápol-
nak továbbra is kórházban, közülük 61-en vannak léle-
geztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a 
kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat, készülve 
a tömeges megbetegedések fázisára.

Jelenleg még mindig a csoportos 
megbetegedések szakaszában já-
runk, amikor közösségben, szemé-
lyes érintkezések útján terjed a fer-
tőzés. Magyarországon is már 
bárhol és bárkiben jelen lehet a ví-
rus. A beazonosított koronaví-
rus-fertőzötteknél jóval nagyobb a 
tényleges vírushordozók száma, 
akik fertőzhetnek. A tömeges fertő-
zés lelassításához van szükség 
arra, hogy az idősek, a diákok, a 
külföldről hazatérők és aki teheti, 
az maradjon otthon, továbbá min-
denki tartsa be az ajánlásokat és a 
kijárási korlátozásokat. Vas megyé-
ben egyébként az országos átlaghoz 
képest kevesebb fertőzött van, je-
lenleg 14 főt tartanak számon.

Ahogy az eddigi elhunytak ada-
taiból is jól látszik, a koronavírus 
az idősekre a legveszélyesebb, 
ezért őket nyomatékosan kérik, 
hogy maradjanak otthon, és a be-
vásárláshoz kérjék hozzátartozóik 
vagy az önkormányzat segítségét. 
Ennek a korosztálynak továbbra is 
otthon a legbiztonságosabb. Az idő-
sek esetenként félreértik a szá-
mukra kijelölt kijárási időszak lé-
nyegét – erre az operatív törzs 
sajtótájékoztatóján Müller Cecília 

országos tiszti főorvos is felhívta a 
figyelmet nemrég. Mint fogalma-
zott, ha mindenképpen ki kell men-
nie az időseknek az utcára és az 
üzletbe, akkor 9 és 12 óra között 
tehetik meg, de továbbra is az a ja-
vaslat, hogy inkább, aki teheti, ma-
radjon otthon, a családtagok és az 
önkormányzatok segítségét kér-
jék. A lehetőség, mint ahogy arról 
korábban is beszámoltunk, Kör-
menden is adott, és továbbra is vár-
ják a 06-30-955-4893-as vagy a 06-
30-955-4828-as telefonszámon a 
hívásokat, ha bevásárlásban vagy 
bármi egyéb elintéznivalóban se-
gítségre van szükségük.

Magyarország Kormányának 
döntése értelmében időközben az 
önkormányzatok lehetőséget kap-
tak arra, hogy szigorító intézkedé-
seket vezessenek be, amennyiben a 
helyzet megkívánja, így fordulha-
tott elő például az is, hogy húsvét-
kor a Rába-partot és a Fő tér kör-
nyékét Körmenden is lezárták.

Jelenleg az alábbi korlátozások 
vannak érvényben a településen:

– a körmendi Kossuth Lajos utcai 
Öregek Napközi Otthonára és a 
szintén abban az épületben lévő ön-
kormányzati bérlakásokra be- és 

kijárási tilalmat rendelt el Bebes 
István, Körmend polgármestere, 
hasonló formában, mint a már ko-
rábban elrendelt Unger László  
Szociális Otthonában. Az intézmé-
nyekben kizárólag a város alkalma-
zásában lévő személyek léphetnek 
be, az ott élőknek a bevásárlását az 
önkormányzat biztosítja,

– a piacon kizárólag szájmaszk-
ban árusíthatnak az árusok és a 
vásárlók is csak abban lehetnek a 
területen,

– a városban a játszóterek nem lá-
togathatók, lezárták őket, ez a Dó-
zsa György utcában lévő új játszótér-
re és a közparkra is vonatkozik,

– sportpályák, futballpályák, ko-
sárpályák sem látogathatók ebben 
az időszakban, ez vonatkozik az Ady 
Endre utcai egykori sportpályára is.

A korlátozások április 27-éig él-
nek, de a városvezető előrevetítette, 
hogy szükség esetén a most hozott 
intézkedések meghosszabbíthatók. 
A jövő hét elején újra átnézik majd a 

hétvége tapasztalatait, és ezek alap-
ján fognak döntést hozni a követke-
ző hétvégék esetleges szigorításai-
ról. Amennyiben szükséges lesz, 
újra bevezethetik a Rába-partra és a 
Szabadság térre vonatkozó különle-
ges szabályokat is.

Azt egyébként többször tapasztal-
ni lehetett, hogy egyes fiatalok még 
mindig nem veszik elég komolyan a 
koronavírust. A kijárási korlátozás 
értelmében pedig továbbra is min-
denki csak alapos indokkal hagy-

hatja el otthonát. A rendelet szerint 
ilyen indoknak minősül a munka-
végzés, a hivatásbeli kötelezettség, a 
gazdasági, mezőgazdasági és erdé-
szeti tevékenység, valamint az ezek 
elvégzéséhez nélkülözhetetlen 
anyagokat, valamint eszközöket 
árusító üzletben történő vásárlás, 
elsősorban a műszaki cikket, az épí-
tőanyagot és eszközöket árusító üz-
letekben. Ide tartozik az egészség-
ügyi ellátás és szolgáltatás 
igénybevétele is és az egyéni szabad-
idős sporttevékenység, valamint 
szabadidős célú gyaloglás. Körmen-
den a belvárosban vagy időnként a 
Várkertben még mindig vannak 
olyan fiatalok, akik zenét hallgat-
nak, csoportosulnak. Rájuk is vonat-
kozik a szabályozás, ráadásul a kis-
korúak esetében a szüleik is 
felelősségre vonhatók. Az operatív 
törzs tájékoztatóján is többször el-
hangzott: kérik a fiatalokat is, hogy 
az összeverődéseket kerüljék el, az 
életbe lépett szigorítások rájuk is vo-
natkoznak.

A körmendi önkormányzat, mint 
ismert, önkéntesek segítségével 
maszkok készítésébe kezdett az el-
múlt időszakban, amiből most min-
den háztartáshoz eljuttatnak két 
darabot. A mosható, többször hasz-
nálatos maszkokból az első kétezer 
csomag kiszállítása már javában 
tart, és ahogy készül a többi, folya-

matosan juttatják el mindenhova. 
Információink szerint több területen 
már célba értek a küldemények. Be-
bes István, Körmend polgármestere 
pedig a lakosság türelmét kérte, és 
jelezte, hogy minden körmendi ház-
tartás meg fogja kapni a két darab 
maszkot. n MP

 FOTÓK: JT 

Továbbra is az a javaslat, hogy aki teheti, inkább maradjon otthon, az idősek főleg, és nekik kérjék az önkormányzatok segítségét

Önkéntesek varrják és juttatják el minden körmendi háztartáshoz a két darab, mosható maszkot
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Tizenhét évvel ezelőtt, 2003. március 23-án avatták bol-
doggá dr. Batthyány-Strattmann László hercegorvost. 
A boldoggá avatási eljárást már nem sokkal a halála után, 
1944-ben kezdeményezték. Aztán hosszabb-rövidebb 
szünetek következtek, de az egyház és a hívek mindvégig 
kitartottak. Sokaknak maradt felejthetetlen az a márciusi 
nap Rómában, amikor a már nehezen mozgó II. János Pál 
boldoggá avatta a szegények orvosát.

Mintegy hatezer magyar zarándok 
érkezett 2003 márciusában Rómába, 
hogy részese legyen a szentéletű sze-
mészorvos, dr. Batthyány-Stratt-
mann László boldoggá avatásának. 
Ott voltak az ünnepségen magyar 
politikusok, egyházi vezetők és a 
Batthyány-család tagjai is. Több ez-
ren lengették a magyar zászlót és 
törtek ki üdvrivalgásban, amikor le-
hullott a lepel Batthyány-Strattmann 
László portréjáról a római Szent Pé-
ter téren. Az impozáns festményt 
Kislégi Nagy Ádám készítette.

Az ünnepség utáni napon pápai 
fogadást tartottak, amelyen részt 
vett Bebes István polgármester is. 
II. János Pál pápa a VI. Pál kihallga-
tási teremben fogadta a híveket, itt 
adhatta át a körmendi városvezető 
ajándékait – a körmendi kincslelet 
másolatát és egy Batthyány-érmét, 
Kiss Sándor munkáját – a Szent-
atyának.

A boldoggá avatás előkészítésé-
ben, valamint a hercegorvos szelle-
mi örökségének, kultuszának őrzé-
sében nagy szerepe, elévülhetetlen 

érdeme van dr. Gyürki László pá-
pai prelátusnak.

Aki 2003. március 23-án nem tu-
dott ott lenni Rómában, az Körmen-
den is ünnepelhetett. A Batthyány- 
kastély udvarán – a hercegorvos 
egykori lakhelyénél és kórházánál 
– rengetegen gyűltek össze, hogy 
kivetítőn kísérjék figyelemmel a ró-
mai történéseket.

A boldoggá avatás után Magyar-
országon több hálaadó szentmisét 
tartottak. Az első 2003-ban, hús-
véthétfő délutánján volt Körmenden, 
többezres tömeg jelenlétében a Bat-
thyány-kastély udvarán. Az ünnepi 
szentmise főcelebránsa dr. Kon-
koly István megyéspüspök volt. 
Vele misézett dr. Paul Iby eisens-
tadti megyéspüspök, dr. Veres And-
rás püspök, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia titkára, P. An-
ton Bruck németújvári plébános és 
a mi egyházmegyénkből mintegy 
negyven pap. Több helyről érkeztek 
papjaikkal hívek a szentmisére. 

Batthyány Boldog László ereklyéjét 
P. Anton Bruck és a körmendi plébá-
nos hozta a menetben, majd elhe-
lyezték az oltár mellett. A körmendi 
egyházközség és a város közös ün-
nepe volt ez a nap. Ugyanebben az 
évben, május közepén a Kolping 
Család rendezésében Seregély Ist-
ván mutatott be ünnepi szentmisét 
Boldog Batthyány-Strattmann 
László tiszteletére a körmendi plé-
bániatemplomban. A szentmisét a 
Magyar Rádió élőben közvetítette.

Dr. Batthyány-Strattmann László 
örökségét kiemelten kezelik Kör-
menden, az idei évet például a bol-
doggá avatott hercegorvosnak szen-
telik. Ez nem véletlen, hiszen 
születésének 150. évfordulóját ün-
nepeljük. A Batthyány-emlékév 
2021. január 22-ig tart, ez is jeles 
dátum, hiszen kilencvenedik évfor-
dulója lesz a hercegorvos halálá-
nak, egyúttal égi születésének.

 n TJ
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Dr. Batthyány-Strattmann László örökségét kiemelten kezelik Körmenden

A körmendi hercegorvos boldoggá avatásának emlékezete

Emberek vagyunk. Ám nem egyformák. Nincs belőlünk még egy ugyanolyan. Ez teszi 
széppé, izgalmassá, sőt megfejthetetlenné az emberiséget. Bizony, az egypetéjű ikrek 
lelkülete is különbözik egymástól. Így nem csodálkozhatunk azon sem, hogy mennyiféle-
képpen éljük meg a XXI. század első, komoly, új járványát.

A természettel jó viszonyban álló-
kat érzelmileg komolyan megérinti 
ez a helyzet, ellenben, úgy tűnik, jól 
kezelik azt. Aki eddig futott, gyalog-
túrázott, biciklitúrázott, lovagolt, 
horgászott, vadászott, kertészkedett 
vagy bármely egyéb sportot űzött 
vagy alkotott, épített, azok most is 
feltalálják magukat. Egyszerű, ter-
mészetes számukra, lételemük az 
említettek. Ez maga a testi és lelki 
egyensúly. Aki eddig bújta a könyve-
ket, az most sem tesz másként. Sőt. A 

filmezés szerelmesei vagy a hobbifo-
tósok, képzőművészek számára in-
kább inspirálóan hat a némileg meg-
változott környezet. Szép jelenség az 
is, hogy családtagok találnak újra 
egymásra. A minap egy kedves isme-
rős szülőpáros boldogan mesélte, 
hogy a messze településeken tovább-
tanuló gyermekeik hetek óta otthon 
tartózkodnak. Rengeteget beszél-
getnek, mindannyian segítik egy-
mást a családtagok. Igaz ez a kony-
hában, a takarításban, a 

kertészkedésben, a sportolásban, il-
letve természetesen a tanulásban is. 
Szeretet, béke, kiegyensúlyozottság, 
azaz harmónia lengi be az otthonu-
kat. Lám, ez a fránya nyavalya is jó 
valamire! Nem is akármire! Ugyanis 
illő és üdvös időről időre magunkba 
szállni, rendezni gondolatban dolga-
inkat. Eldönteni, mi fontos, mi kevés-
bé az. S mi az, ami abszolút haszon-
talan. Sőt, ami ártó, kártékony, 
romboló, pusztító –  mert az elveten-
dő. Aki eddig hódolt valami egészsé-

ges szenvedélynek, az le tudja kötni 
magát most is, ezzel kevésbé válnak 
számára terhessé a korlátozások. 
Nekik nem problémás betartani azt 
a néhány dolgot, amit saját és mind-
annyiunk számára üdvös betartani. 
Ez tehát az egyik embertípus. Tán 
joggal gyanítom, ők a pozitív szemlé-
letű emberek, akik kiegyensúlyo-
zottságuk okán normálisan le tudják 
reagálni azt, amit éppen le kell. Igen 
ám, de ott a másik embertípus, aki-
nek semmi se jó, mindenben a rosz-
szat keresi. Aki vegetál, leledzik, se-
hogy se találja a helyét. Egy boltos 
ismerősöm felháborodva említette, 
hogy a többség betartja az üzletláto-
gatási menetrendet, azaz 9–12 óra 
között csak a 65 év felettiek mehet-
nek be vásárolni. De nap mint nap 
előjönnek, általában ugyanazok, 
akik fittyet hányva megszegnék e 
szabályt. Egyszerűen nem lehet a jó-
zan eszükre hatni, lételemük az el-
lenszegülés, az értelmetlenkedés. 
Az említetteket ismerve körvonala-
zódik ez a másféle embertípus. Med-
dig kell még a járvány vagy egy má-
sik csapás ahhoz, hogy magukba 
szálljanak, magukra találjanak 
azok, akiknek eddig ez nem sike-
rült? Mennyivel szebb, jobb lenne a 
világ, ha nekik is sikerülne. Ugye? 
Mert tessék elhinni, minden ember-
társunk kapott esélyt arra, hogy jó 
legyen. Minden emberi lény egyféle 
csoda. Önmagában hordozó tehet-
ség, amellyel ki lehet(ne) törni egy 
jobb, igazabb élet megéléséhez.

 n KÉKI

 FOTÓ: JT

Lepd meg anyut és ereszd ki a hangod a karanténból! 
– ezzel a szlogennel tett közzé egy felhívást a megyei 
napilap, amire körmendiek jelentkezését is várják.

Mivel azt már sajnos mindany-
nyian tudjuk, hogy ez az anyák 
napja más lesz, a Vas Népe és a 
vaol.hu elhivatottságból úgy dön-
tött, hogy a nehéz helyzetben is 
segíti olvasóit. Mint fogalmaztak: 
„ha már egy-egy megható pillana-
tot, egy kis mosolyt csalhatunk 
olvasóink arcára, boldogok le-
szünk. Éppen ezért valami rendkí-
vüli dologba vágjuk a fejszénket.” 
Örömzenélésre hívják a gyereke-
ket, fiatalokat, hogy összeállhas-
son a megye legnagyobb online 

kórusa. Ha szeretsz énekelni és 
tudsz is, még nem múltál el 16 éves, 
akkor itt a helyed. Persze csak vir-
tuálisan. Nincs más dolgod, mint 
megtanulni Rúzsa Magdi Tejút 
című dalát.

Ha ezzel megvolnál, vedd fel vi-
deóra, majd töltsd fel a Videa vi-
deómegosztó portálra. Ehhez – ha 
még nincs Videa-fiókod – először 
regisztrálnod kell. A videó feltölté-
sét követően másold ki a videó 
URL-jét, erre szükség lesz a je-
lentkezési űrlap kitöltésekor.

Amit kérnünk tőled, hogy az 
eredeti dal alapján énekelj! Fek-
tesd el a kamerát a felvétel előtt és 
használj fülest, hogy a háttérben 
ne hallatszódjon a zene. Jelentke-

zési és egyben videobeküldési ha-
táridő: 2020. április 29., 10 óra, a 
végeredmény pedig majd az újság 
online felületén lesz elérhető má-
jus 3-án 18 órakor. n MP

Elgondolkodtató: Nekem így, neked úgy…

Összeáll Vas megye legnagyobb online kórusa – jelentkezz!
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Vigyázzunk egymásra,
és sikerülni fog!
#visszajovok
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Előző számunkban a Vasi Hegyhát-Rábamente Turisztikai 
Egyesület legújabb attrakcióiról számoltunk be és az idei 
Utazás Kiállítás tapasztalatait helyeztük fókuszba. Most 
folytatjuk cikkünket, Zágorhidi Czigány Ákos, az egyesület 
vezetőjének segítségével, aki más fejlesztésekről is beszélt.

Örömmel számolt be Zágorhidi 
Czigány Ákos, a Vasi Hegyhát-Rá-
bamente Turisztikai Egyesület el-
nöke arról, hogy végre, hosszú idő 
után egy egész éves, kétnyelvű 
programajánlót sikerült kiadvány-
ba szerkeszteniük a körmendi és 
vasvári kistérséget érintően. Ebből 
a legnagyobb osztrák turisztikai 
vásárra is vittek már. Februárban 
egy másik új, térségi kiadvány is 
született a körmendi és hegyháti 
szolgáltatásokat, programlehetősé-
geket tematizálva, szintén két nyel-
ven, térképpel gazdagítva. A kiad-
vány mérete az osztrák partnerével 
megegyező, így ezek közös mappá-
ba férhetnek, közös ajánlati cso-
magként használhatók az osztrák 
és magyar turisták számára. A ta-
pasztalatok szerint a kiadvány vé-
gén a térkép a legnépszerűbb az ér-
deklődők körében. Az Utazás 
kiállításon is ezt értékelték legin-
kább a látogatók.

Bármennyire online módon kere-
sik az utazók manapság célpontjai-
kat, a papír alapú térkép „mindent 

visz”, ez közönségigény. „A prog-
ramajánlókban is különösen kedve-
lik az érdeklődők a papír „alapot” – 
mesélt az érdekes trendekről a 
turisztikai szakember.

Az „Ezer Apró Csoda Földje” ki-
advány témakörök szerint veszi 
sorra a kulturális örökséget, a val-
lási helyszíneket, a népi örökséget, 
az élő hagyományokat, a szőlőhe-
gyek világát, a Jeli arborétumot, a 
Vizek világát, a fürdőhelyeket, a 
gasztronómiát Körmend és Vasvár 
térségében. A vendéglátóhelyekre, 
a nyitott portákra, a borászokra, 
nyitott pincékre is felhívja a figyel-
met, valamint az osztrák partner 
alapkínálata is szerepel a kiad-
ványban. A szállások ismertetése 
szintén olvasható teljes részletes-
séggel a füzetben. A fotóillusztráció 
értékes eleme a kiadványnak. 
A mondás úgy szól: Egy kép többet 
jelent, mint ezer szó. Erre tudatosan 
figyelt a turisztikai egyesület a 
szerkesztésnél. A projektbe beépí-
tett költségvetési sor lehetővé tette 
a helyszínek, rendezvények, attrak-

ciók, programok 
profi szakember se-
gítségével történő 
fotóztatását.

Zágorhidi Czigány 
Ákos a Vasi Hegy-
hát-Rábamente Köz-
hasznú Turisztikai 
Egyesület honlapjá-
nak megújításáról is 
beszélt. A 2011-ben 
alakult szervezet-
nek 2012-ben készült 
el a weblapja. Az el-
telt idő alatt sokat 
változott a világ, vál-
toztak a lehetősé-
gek, a vendégek és a 
szakma igénye. Köz-
ben a civil szervezet-
nél a turisztika mel-
lett vidékfejlesztési 
elemekkel is bővült a 
tevékenység. A hon-
lap ezért nemrégi-
ben már új formával, 
szerkezettel, tarta-
lommal jelent meg, 

az új kihívásokhoz 
igazodva.

De ha már a kiad-
ványokról, honlapról 
beszélt a szervezet-
vezető, a TDM szer-
vezet Tourinform 
irodájában történt 
változásokat sem 
hagyta szó nélkül. 
Az egyesületi irodá-
ban párhuzamosan 
három munkaszer-
vezeti egység műkö-
dik. A turizmushoz 
köthetően két mun-
katárs végzi a fel-
adatokat, őket a  
körmendi Tourin-
form-irodában érhe-
tik el az érdeklődők. 
Vannak munkatár-
sak, akik a térségek 
fejlesztéseit támoga-
tó Leader programo-
kért, vannak, akik a 
városi CLLD, azaz a 
közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztési folyama-
tok bonyolításáért felelősek. Utóbbi 
két munkaszervezet a Tourinform- 
iroda feletti emeleten, úgynevezett 
back office, azaz ügyfelekkel köz-
vetlenül nem érintkező irodában 
végzi a háttérmunkát.

Zágorhidi Czigány Ákos a beszél-
getés végén a turistaforgalmat is 
értékelte röviden. Természetesen a 
tavalyi számok képezték ennek 
alapját, idén az új koronavírus okoz-
ta veszélyhelyzet átírta a folyamato-
kat ideiglenesen nemcsak itt, ha-
nem az egész világon. A tavalyi 
számok azonban arról árulkodnak, 
hogy érkeznek szép számmal turis-
ták Körmendre. „A városnak alap-
ban nagy a nemzetközi turisztikai 
forgalma, a várkastély vonzásának 
és az átmenő forgalomnak köszön-
hetően. A növekedési trendet Kör-
menden a hotel forgalma csak to-
vább erősítette. De az új kerékpáros 
és gyalogos útvonalak is hoznak új 
turistákat” – jellemezte a helyzetet 
a szakember, aki a várható körmen-
di turisztikai fejlesztésekből is 
számba vett néhányat. A körmendi 
várkastély felújítása jó ideje folya-
matos, több részletben történt ez, a 
folyamat a jövőben is folytatódik 
majd. A  Rába-parton szintén ko-
moly turisztikai fejlesztések lesz-
nek, amelyek a Rábán keresztüli 
turistaforgalmat erősíthetik. Ezek 

fontos és fejlesztendő területek, va-
lódi, versenyképes turisztikai vonz-
erővel bírnak, Körmend egyedisé-
gét hangsúlyozzák. A Vasi 
Hegyhát-Rábamente Egyesület 
komplett térségi kerékpáros turisz-
tikai útvonal fejlesztésébe is bele-
kezdett. Ebben szintén cél a kör-
mendi és a hegyháti kistérség teljes 
bekapcsolása, ez is újabb és újabb 
turistákat hozhat a térségekbe. Zá-
gorhidi Czigány Ákos a beszélgetést 
az aktuális helyzet értékelésével 
zárta. Véleménye szerint rövid tá-
von hoz visszaesést a hazai és a 
nemzetközi turizmusban a jelenlegi 
járványveszélyes helyzet. Ám, ha 
elmúlik, új folyamatok indulhatnak 
el az idegenforgalomban. Akik nem 
tudtak a korlátozások ideje alatt 
utazni, azok elindulnak, el akarják 
költeni pénzüket a turizmusban. 
Valószínűleg nem a tömegturizmus 
által kedvelt helyeket célozzák meg, 
hanem Magyarországon maradná-
nak, új helyeket fedeznének fel. 
Erre a „pozícióra” sikeresen jelent-
kezhet célterületként a körmendi és 
a hegyháti térség. Az itteni kínála-
tok sokrétűsége több napra is ma-
rasztalhatja a vendégeket. Dél-Vas 
megye így nyertese is lehet ennek a 
trendfordulónak a turizmus terüle-
tén, akár már az év második felétől.
 n POGÁCS MÓNIKA

 FOTÓK: VASI HEGYHÁT – RÁBAMENTE/ARCHÍV

Új turisztikai kiadványok jelentek meg – A papír alapú térkép a legnépszerűbb

A kerékpáros fejlesztés több turistát hozhat a térségbe
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Próbálják ki kovászos bagel- és perecreceptünket!
Az otthon töltött idő is telhet hasznosan – fókuszban a házi péksütemények

Az elmúlt hetek négy fal között 
töltött idejében sokan döntöttek 
úgy, hogy otthon készítik el kenye-
rüket, zsemléiket. Kétség nem fér 
hozzá, hogy egy kis gyakorlással 
mindenki képes csodás ízeket va-
rázsolni a családi asztalra. Azok, 
akik már kitapasztalták a kenyér-
sütés fortélyait, nevelgetik ko-
vászukat, ideje, hogy továbblépje-
nek egy szinttel feljebb, és 
megtanuljanak bagelt vagy pere-
cet sütni. Segítségünkre Szabi 
A Pék volt, aki Facebook-oldalán 
segített a kezdő kuktáknak:

Kezdjük azzal, hogy 300 g érett 
kovászt, 350 ml 38 fokos vizet, fél 
deci olajat, valamint egy evőkanál 
mézet a dagasztótálban elkeve-
rünk. Szitáljunk rá 750 g BL55 lisz-
tet, majd kezdjük el begyúrni. Egy 
perc után tegyünk bele 16 g sót.

15 perc pihentetés után gyúrjuk 
át még egyszer. Ezt követően ta-
karjuk le és hagyjuk kelni 2 órán 
át.

Ha ez megvan, önt-
sük ki az asztalra és 
hajtogassuk meg. Újabb 
2 óra pihentetés jön (ösz-
szesen az előzővel 
együtt 4).

Az érési idő letelte 
után a tésztánkat 130 
g-os darabokra szedjük 
szét, hosszúkás formára 
hajtjuk és letakarva 20 
percig pihentetjük.

A bageleket 20–22 cm-re 
sodorjuk és karikára for-
mázzuk. Majd lisztezett sü-
tőpapírra tesszük kelni.

A perecekből 50–60 cm-es 
szálat sodorjunk és formáz-
zuk alakra.

A töltött perecek száljaiba 
lehet darált kolbászt is tenni 
igény szerint, és kb 60 cm-re 
sodorjuk, így formázzuk meg. 
Tegyük sütőpapírra és kenjük 
meg felvert tojással. Ezt követően 
újabb 2 óra pihenés következik.

Forraljunk fel vizet, 
majd tegyük takaréklángra. Mer-
jünk bele egy evőkanál szódabi-
karbónát, majd a bageleket, pere-

ceket 1–1 percig főzzük 
oldalanként.

Kiemelve tegyük őket le-
mezre, maggal megszórhat-
juk.

A pereceket egy lisztből, 
vízből és sóból álló, tejföl ál-
lagú keverékkel locsoljuk 
meg. 220 fokon 22 percig 
süssük légkeveréssel.

A töltött pereceket le-
kenhetjük újból tojással és 
reszelt sajttal szórhatjuk 
meg. Ezt 210 fokon süssük 
kb. 18 percig. Jó étvágyat 
hozzá!

Ha önöknek is van va-
lami bevált recept a tar-
solyukban, és szívesen 
megosztanák másokkal 
is, fotóval együtt küld-
jék el újságunk szer-

kesztőségéhez a marko.petra@
kormend.hu e-mail címre, és a kö-
vetkező számban akár viszont is 
láthatják azt lapunk hasábjain.

Az Egis Körmend kosárcsapata nagyszerű szezont futott idén 
is, a tabella másodikja volt, amikor félbeszakadt a bajnokság. 
Hétről hétre rengetegen szurkoltak a piros-feketéknek, akik a 
hazai bajnokság mellett nemzetközi porondon is szerepeltek.

Most üres a Városi Sportcsarnok, 
ez nemcsak a sportolóknak, hanem 
a szurkolóknak is fájó, de a véle-
mény egységes: az egészség és a 
biztonság a legfontosabb, így most 
önkéntességgel próbálnak segíteni.

Most nem tudnak meccsekre járni 
a sportélet lelkes támogatói, az időt 

mégis hasznosan töltik el. A  kör-
mendi szurkolói csoportok – így a 
Red Devils, a Körmend Youth és az 
MTE Ultras – a koronavírus-jár-
vány elejétől próbálják kivenni a 
részüket az önkéntes munkából és a 
gyűjtésekből. – A járvány terjedésé-
nek híre lesújtott bennünket, hiszen 

a meccsek fontos részét jelentik az 
életünknek és a szezon hátralévő 
részében több nagy és látványos 
megmozdulásra is készültünk. 
Amikor megjelentek a hírek a hely-
zet súlyosságáról, a csoport egy em-
berként gondolta, hogy segíteni fo-
gunk, ennek megfelelően önkéntes 
munkát vállaltunk és anyagi támo-
gatást is nyújtottunk. Amíg szüksé-
ges, itthon maradunk, de már vár-
juk, hogy újra megmutathassuk, 
hogy melyik Magyarország legjobb 
csarnoktábora – mondta Molnár 
Martin, a Körmend Youth vezetője.

Az önkéntességet fontosnak tartja 
a Red Devils és az MTE Ultras is, 
utóbbi szurkolói csoport eddig infor-
mációs és tájékoztató jellegű szóró-
lapok terjesztésében és a körmendi 
piacon szájmaszkok osztogatásában 
segédkezett. Emellett a csoport 
olyan ajándékok vásárlásához is 
hozzájárult, amelyeket a szociális 
szféra dolgozóinak juttattak el.

Az önkéntesek segítségnyújtása 
folyamatos, így a körmendiek a jö-
vőben is számíthatnak rájuk.

 n TJ

 FOTÓK: JT/ARCHÍV

Körmend sportos város, ez vitathatatlan tény, hiszen a moz-
gásformák tárháza a városban szinte felsorolhatatlan és az 
itt élőknek igényük is van rá. A lényeg, hogy aki szeretne 
mozogni, megtalálhatja a hozzá leginkább illő sportot.

Na persze nem a mostani hely-
zetben, amikor az egyesületek, 
klubok gyakorlatilag leálltak, ott-
honi munkafolyamatok zajlanak 
és a sportpályák, edzőtermek is 
zárva vannak.

Mégis azt azért be kell látni, 
hogy, akinek lételeme a mozgás – 
és valljuk be, sokan vannak így – 
most is találhat rá alkalmat. A le-
hetőségek leszűkültek, de 
gyaloglás, futás, biciklizés vagy 
éppen otthoni mozgásformák most 
is módot adnak arra, hogy ne csak 
a kanapén üljünk.

Érdemes azonban alaposan át-
gondolni, hogy merre indulunk 
sportolni: hiszen a legtöbben fel-
kapottabb helyekre járnak, úgy-
hogy, ha van rá mód, inkább érde-
mes keresni valami kihaltabb 
terepet, ahol alig találkozni vala-
kivel. Vagy, ha esetleg valaki na-
gyon nem szeretne a szabadban 
sportolni, annak is akadnak tip-
pek és bátran lehet sportolni ott-

hon, akár néhány négyzetcentimé-
teren.

Az, hogy a nap melyik részében 
tesszük mindezt, leginkább tőlünk 
függ. Valaki szeret már kora reg-
gel túlesni az edzésen, ez adhat a 
napnak egy erős energialöketet, 
de vannak olyanok is, akik inkább 
munka után szeretnek sportolni, 
mert akkor jobban tudnak kon-
centrálni rá és a napi stresszt is le 
tudják ilyenkor vezetni.

Ami a legfontosabb, hogy le-
gyünk magunkhoz őszinték és 
tűzzünk ki reális célokat, így a 
sport nem lesz teher és nem fo-
gunk magunknak sem csalódást 
okozni. Eszköztelenül, a négy fal 
közé zárva sem kell kétségbeesni, 
hiszen a környezetünkben lévő 
tárgyakat is be lehet építeni az 
edzésekbe: legyen az vizespalack, 
szék vagy éppen bármi más, ami a 
kezünk ügyébe akad.
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Most nem tudnak meccsekre járni a sportélet lelkes támogatói

Önkéntességgel próbálnak segíteni a körmendi szurkolók

Sportolni a szabadban vagy néhány négyzetcentiméteren
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A kosárlabda-bajnokság kényszerű befejezése után Körmenden maradt a piros-feketék 
amerikai centere, Travis Taylor. Ennek egyik oka, hogy a játékosnak komoly európai kötő-
dése is van, felesége osztrák, így már itt is otthon érzi magát. Travisnek nagy tervei voltak 
az idei nyárra, de ezeken változtatnia kellett. Edzésben maradt, emellett sok időt tölt a 
szabadban és már várja a szezonkezdetet.

Travis Taylor, az Egis Körmend 
légiósa április 25-én, szombaton 
lesz harmincéves. Úgy tűnik, az idei 
kerek születésnapot Körmenden 
ünnepli, hiszen a bajnokság hirte-
len befejezése után itt rekedt az 
amerikai kosaras. Az eredeti terve 
az volt, hogy a bajnoki szezon után 
hazautazik New Jerseybe a család-
jához és megismétli tavalyi esküvői 
buliját Amerikában, a tágabb ro-
konsággal. Aztán a sors úgy hozta, 
hogy nem mehetett sehová a koro-
navírus-járvány terjedése miatt. 
Így az utóbbi hetekben a körmendi 
Batthyány-kastélyhoz tartozó Vár-
kert és a Rába-part lett Travis 
törzs helye, ezekre a helyekre me-
netrendszerűen, mindennap kijár.

Múlt nyár elején nősültem meg, az 
esküvőnk Cocóval Ausztriában 
volt, mert ő osztrák származású. 
Csak a szűkebb családom jött el a 
szertartásra, mert nehéz lett volna 
mindenkit idehozni a tengerentúl-
ról. Idén nyáron szerettünk volna 
ismételni Amerikában, de egyelőre 
úgy tűnik, ez nem jön össze. A fele-
ségem családja Tirolban él, ott szin-
te minden le van zárva és sajnos, 
nálunk, New Jerseyben sem jobb a 
helyzet, sok a beteg. A járvány okoz-
ta bizonytalanság és a szigorítások 
miatt nem keltünk útra, de tartjuk a 
kapcsolatot a családtagjainkkal. 
Tudjuk, kivel, mi a helyzet, szá-
munkra ez nagyon megnyugtató. 
Továbbra is edzésben maradtam, 
nem hanyagolom a munkát, de nyil-
ván többet tudok pihenni is. A fele-
ségem – aki egyébként fodrász – 
szintén itthon van. Amúg y 
Oberwartban dolgozik, de most zár-
va van az üzletük. Sok időt töltünk a 
szabadban, ez border collie ku-
tyánknak, Simbának igazán nagy 
öröm. Emellett azzal múlatjuk az 
időt, hogy különféle tévés főzőműso-
rokból próbálunk elcsípni egy-egy 
jó receptet és azt a saját konyhánk-
ban igyekszünk megvalósítani.

Travis nyolc éve rookie-ként érke-
zett Európába, első csapata a Güs-
sing Knights volt, ahol Matthias 
Zollner volt az edzője. Az osztrák 
együttessel két bajnoki címet nyert. 

Ezután rövidebb-hosszabb ideig 
több európai bajnokságban is szere-
pelt, így Franciaországban, Svájc-
ban, Bulgáriában, Németországban 
és Törökországban. 2016 februárjá-
tól néhány hónapot Sopronban is 
eltöltött a körmendi születésű edző, 
Sabáli Balázs keze alatt.

A húszas éveim legelején kerül-
tem Európába, nagyon fiatal voltam 
még. Güssingben kezdtem európai 
pályafutásomat, ami hasonló Kör-
mendhez, szintén kisváros, így én 
ehhez a hangulathoz már a kezde-
tekkor hozzászoktam. A karrierem 
szempontjából fontos volt a Güssing-
ben eltöltött két szezon. Nem csupán 
azért, mert eredményesek voltunk, 
hanem azért is, mert rengeteget ta-
nultam az itteni kosárlabdáról. 
Matthias Zollner volt az első edzőm 
profi csapatnál, nagyra tartom, ka-
rizmatikus ember. Sokat segített 
abban, hogy be tudjak illeszkedni 
az európai rendszerbe. Rengeteget 
köszönhetek neki, talán nem túlzó 
azt állítanom, hogy ő faragott igazi 
játékost és talán embert is belőlem. 

És én ennyi év elteltével sem veszem 
zokon, ha határozottabban lép fel 
vagy ne adj Isten kiabál, mert ponto-
san tudom, hogy mindez tanító jel-
legű, és csak a játékosai javát szol-
gálja. Emellett nagyon precíz 
ember, az elvégzett munkában hisz, 
és most már én is így vagyok ezzel. 

Egy hullámhosszon vagyunk. A 
güssingi éveimre amúgy nagyon 
szívesen emlékszem vissza, mert 
például akkoriban ismertem meg a 
feleségemet is. A csapatom a fővá-
rosban, Bécsben játszott és a mecs-
csen találkoztunk, innentől építet-
tük a kapcsolatunkat. Amikor 
Svájcba igazoltam, már jött velem 
és onnantól családtag nálunk Sim-
ba kutya is, akit mindenhová vi-
szünk magunkkal. Egyedül Ameri-
kában nem volt még velünk. És igen, 
a hajamat évek óta a feleségem csi-
nálja, bár nincs hozzászokva az 
efféle hajtípushoz, próbálja kihozni 
belőle a maximumot. Güssingbe 
egyébként sokat járok vissza azóta 
is. Az apartmanban, ahol laktam, 
volt egy idősebb hölgy, aki sokat sü-

tött-főzött rám, hozzá gyakran ellá-
togatok. Arra is volt példa, hogy a 
csapattársaim közül Frank Tur-
nert és Jordon Varnadót is elvit-
tem az én európai nagymamámhoz.

Travis tavaly júliusban 1 + 1 évre 
szóló szerződést kötött az Egis Kör-
menddel. A hogyan továbbról így 
nyilatkozott:

Mindannyiunkat megviselte, hogy 
nem tudtuk befejezni a bajnokságot, 
hiszen egyre jobban ment a játék. 
Nem zártam rossz szezont, kár, 
hogy végül nem tudtuk feltenni az 
i-re a pontot. Hogy melyik volt a leg-
jobb meccsem? Nem tudom megmon-
dani, erről inkább a szurkolókat kel-
lene megkérdezni. Különben is jobb, 
ha az emberről más mond pozitív 
véleményt, nem pedig saját maga. 
Összességében azt gondolom, hogy 
bármire képesek lettünk volna, plá-
ne úgy, hogy ilyen nagyszerű szur-
kolótábor segített bennünket végig. 
A hangulatot két fivérem közül az 
egyik megtapasztalhatta, igaz, ép-
pen az utolsó pillanatban. A Kecske-
mét elleni meccsen volt itt március 
elején és már akkor nagyon necces 
volt, hogy haza tud-e menni az Álla-
mokba. A jövőről meg annyit, hogy 
van megkeresésem több külföldi – 
pontosabban nem magyar – csapat-
tól, de az Egis Körmenddel jól halad-
nak a tárgyalások. Tartom a 
kapcsolatot légióstársaimmal is, a 
minap FaceTime-on hosszan be-
szélgettünk Frank Turnerrel, Jus-
tin Edwardssal és Jordon Varnadó-
val. Nekik is van hiányérzetük, de ez 
természetes. Hogy összeállhat-e 
még egyszer ez a csapat? Hát mit 
mondjak, én nagyon szeretném. 
Frankkel különösen jó barátok let-
tünk, megbeszéltük, hogy ha a kö-
zeljövőben hazajutok, akkor találko-
zunk. Nincs messze, ugyanabból az 
államból való, mint én. De visszatér-
ve a többiekre: persze, szóba került 
Körmend meg ez a szerencsétlen 
szezonbefejezés. De mindenki maga 
dönt a továbbiakról. Egyvalakiről a 
légióstársaim közül viszont bizto-
san tudom, hogy csak egy kis lökés 
kellene neki és azonnal igent mon-
dana. De nem árulok el többet. 
A magam részéről még annyit, hogy 
én jól érzem magamat itt, a felesé-
gem ugyanúgy, és van egy mondás, 
miszerint, ha boldog az asszony, ak-
kor boldog az élet. Én próbálom eh-
hez tartani magamat a jövőben is.
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Ha boldog az asszony, akkor boldog az élet – vallja a piros-feketék légiósa

Elégedett és jól érzi magát Körmenden Travis Taylor


