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RÖVID HÍREK

Ellopták a virágokat
Bebes István, Körmend pol-

gármestere osztotta meg közös-
ségi oldalán azt a bejegyzést, 
amelyben arról tájékoztat, hogy 
a Szabadság téren nemrég elül-
tetett virágokat tette tönkre va-
laki. Mint fogalmazott: a Vár-
kertben tapasztalt rombolás 
után most a Szabadság téren a 
frissen elültetett virágokat tu-
lajdonították el ismeretlen sze-
mélyek. Még egy napot sem él-
tek meg az önkormányzat, így 
minden körmendi adófizető ál-
tal vásárolt és elültetett virá-
gok. Felháborító és elkeserítő 
egyszerre, hogy egyesek folya-
matosan rombolják a közössé-
gek által létrehozott és gondo-
zott értékeket – tette hozzá a 
városvezető, majd kitért arra is, 
hogy a téren több térfigyelő ka-
mera is működik, így bízik ben-
ne, hogy a rendőrség rövid időn 
belül megtalálja a tetteseket.

Ózongenerátort 
kaptak

A körmendi önkormányzat 
valamennyi óvodának vásárolt 
egy ózongenerátort. Az eszköz 
segítségével hatékonyabbá vá-
lik a felületek tisztítása az in-
tézményekben és a vírusos idő-
szakban nagyobb védelmet 
tudnak biztosítani a gyermekek 
egészségének megőrzésében.

Nyilvánosak a misék
Miután dr. Székely János 

megyéspüspök arról rendelke-
zett, hogy az egyházmegyében 
ismét nyilvánosak a szentmi-
sék, a körmendi Árpád-házi 
Szent Erzsébet Plébánia is 
megtartja már a liturgiákat. 
Az istentiszteleteken több kor-
látozás azonban továbbra is 
érvényben maradt, így a temp-
lom bejáratainál nincs szen-
teltvíz, a Miatyánk után a bé-
kerítusban nincs kézfogás, 
szentáldozni csak kézbe lehet 
és a szentmisén nincs perse-
lyezés, a hívek adományaikat 
a templom bejáratánál lévő ko-
sárba tehetik. n MP

A képviselő-testület a polgármester munkájának se-
gítésére és a polgármester helyettesítésére egy alpol-
gármestert választ. Körmenden az őszi önkormányzati 
választások után erre a tisztségre a testületbe képvi-
selőként újonnan bekerült Belencsák Istvánt választot-
ták. Hogy hogyan változott meg az élete azóta – erről 
beszélgettünk vele.

– Október óta teljesen megválto
zott az életed. Nagy támogatott
sággal nyerted meg a körzetedet – 
mit jelentett ez számodra?

– A kampányban egy újságírói 
kérdésre úgy válaszoltam, hogy én 
vagyok az abszolút újonc a csapat-
ban és köszönettel tartozom a vá-
lasztóimnak, hogy hozzásegítettek a 
képviselői munkámhoz. Ez a bizalom 
kölcsönös, mert én magam is bízom a 
körmendi emberek konstruktivitá-
sában, gondolkodásában. A körzet 
lakóival együtt gondolkodva, fokoza-
tosan formáljuk a várost, a velük 
való beszélgetések alapján sorra ke-
rülnek elő az újabbnál újabb potenci-
álok, amivel a város tovább tud fej-
lődni és haladni azon az úton, ami a 
korábbi ciklusokban is jellemző volt.

– Nemcsak a testületben kaptál 
helyet, de bizalmat kaptál egyút
tal egy nem kis feladatra: te lettél 
az új alpolgármester, mivel jár ez 
a tisztség pontosan? Mik a teen
dőid?

– Hatalmas megtiszteltetés volt, 
amikor Bebes István polgármester 
úr erre a pozícióra engem nevezett 
ki. Úgy érzem, hogy egy nagyon jó 
munkakapcsolat van közöttünk, a 
háttérmunkálatok során rendszere-
sen átbeszéljük azokat a sarkalatos 
pontokat a lehetőségekhez mérten, 
amikre szükség van. Bármikor szá-
míthatok rá, ugyanúgy, ahogy a töb-
bi pártbéli képviselőtársamra is.   
Kiemelném még az előző alpolgár-
mestert, Czvitkovics Gyulát, akire 
barátilag is mindenben számíthatok 
és többéves tapasztalatai miatt szí-
vesen hallgatom meg a tanácsait. 
Sok segítséget kapok jegyző asz-
szonytól, illetve a hivatal dolgozóitól 
is, szakmailag támogatnak engem, 
ezt külön szeretném megköszönni 
nekik. Röviden megfogalmazva: egy 
szervezett szakmai stáb dolgozik 
Körmend városáért.

– Hogy élted meg az első fél évet, 
milyen pozitív és, ha van, negatív 

tapasztalatokkal gazdagod
tál?

– Az aktuális feladatokat meg 
kell oldani, nincsenek pozitív 
vagy negatív tapasztalatok. A 
körmendi polgárok egységesen 
segítőkész, jó szándékú embe-
rek, az érdekeiket pedig min-
dig, minden körülmények kö-
zött öröm képviselni.

– A testületben a fiatalabb 
korosztályt erősíted, mit gon
dolsz, ez mennyire jelent előnyt 
vagy hátrányt?

– A képviselő-testület korfája elég 
vegyes ebben a ciklusban, a fiata-
lok, így jómagam is elég máshogy 
látjuk a helyzeteket, viszont szüksé-
günk van az idősebb, tapasztaltabb 
kollégák mentorálására, úgyhogy a 
képviselőink egy fiatalos lendület-
tel, viszont tapasztalatokkal felvér-
tezve végzik a munkájukat és egy-
ségesen mindenki segíti egymást.

– Az elmúlt időszak nemcsak a 
munkádban hozott változást, hi
szen családapa lettél, hogy éled 
meg az ezzel kapcsolatos teendő
ket?

– Igen, az előző év második felé-
ben rengeteg változást történt az 
életemben, most már nemcsak ma-
gamra kell gondolnom, hanem a 
családomra is. A munkáimhoz sok 
erőt adnak, kiveszem a részem az 
otthoni tennivalókból, a gyermek-
nevelésből. Imádom a kis Bende

gúzt, és jó látni az arcán az örömöt, 
amikor hazaérek. Az esti fürdetés 
pedig elmaradhatatlan, azon min-
dig jelen vagyok.

– Hogy képzeljünk el otthon a 
négy fal között, mivel szeretsz fog
lalkozni, a pihenés, a kikapcsoló
dás miből áll?

– Ezek a tevékenységek mostaná-
ban ritkán jelennek meg nálam, 
mert a város életében is a különböző 
dolgokat el kell látni, családapaként 
is helyt kell állnom, illetve van egy 
vállalkozás, amit vinnem kell to-
vább. Ha mindemellett mégis akad 
egy kis szabadidő, akkor szeretek 
kirándulni és a családommal, bará-
taimmal együtt eltölteni ezt a kevés 
időt, ami egyébként abszolút feltölt 
mind testileg, mind szellemileg.

– A koronavírusos időszak min
denkit próbára tett, a bezártság, a 
leszűkült lehetőségek mindenki
nek nehéz volt, ti hogy éltétek meg 

ezt a néhány hónapot – pláne 
egy kisbabával nem lehetett 
egyszerű –, ráadásul muszáj 
megjegyezni, hogy még egyál
talán nincs vége.

– Igen, a kialakult helyzet 
teljesen más feladatokat és in-
tézkedéseket követelt meg az 
elmúlt időszakban. Próbáltuk a 
korlátozásokat úgy kialakíta-
ni, hogy az illeszkedjen a kor-
mány ajánlásaihoz és ezeket 
specifikusan helyeztük át Kör-
mendre, igazodva az itt lakók-
hoz. Úgy gondolom, hogy ez 
idáig sikeresen helytálltunk, 
de nem dőlhetünk hátra. Kö-
szönöm a lakosságnak, hogy 
ilyen kulturáltan és együttmű-
ködően fogadták ezeket a kor-
látozásokat. Minden háztartás-
ba eljuttattunk két darab 
többször használatos maszkot, 
ennek feltételeit az önkor-

mányzat, a Reménysugár Közhasz-
nú Alapítvány, illetve a Szociális 
Szolgáltató és Információs Központ 
közösen teremtette meg. Létrehoz-
tunk két telefonszámot, hogy az idő-
sebb korosztálynak segítséget tud-
junk nyújtani, a szociális szolgálat 
munkatársai pedig segítették a la-
kosságot a mindennapokban. A szo-
ciális szférában dolgozók bizonyítot-
ták, hogy lehet rájuk számítani, 
ezért az önzetlen szolgálatért köszö-
net illeti őket.

A kérdés magánemberként is irá-
nyult, természetesen nekünk is al-
kalmazkodnunk kellett, mint több 
millió családnak Magyarországon, 
nekünk is sok lemondással járt ez 
az egész. Az én családomban is van-
nak idősebb korúak és gyermekek 
is, nehéz volt. Viszont rengeteg em-
berben átértékelődött a világ a be-
zártság nyomán, sokan jöttek rá, 
hogy élvezni kell az élet apró öröme-
it is. n MP
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Összegeztük az elmúlt fél évet: Belencsák Istvánnal beszélgettük

Jól veszi az akadályokat a körmendi alpolgármester

Bebes István arról tájékozta-
tott, hogy a napokban többször is 
egyeztetett a burgenlandi tarto-
mányi vezetőkkel a pinkamind-
szenti–heiligenbrunni határátke-
lő esetleges megnyitásáról.

Hangsúlyozta: „mivel napi szin-
ten több száz körmendi és kör-

nyékbeli ausztriai munkavállaló 
ingázását nehezíti meg a lezárt 
határátkelő, ezért szükségesnek 
tartja annak mihamarabbi meg-
nyitását”.

Kitért rá, hogy a járvány elleni 
sikeres védekezés után most az 
élet és a gazdaság újraindítása az 

elsődleges feladat mind a kor-
mány, mind pedig az önkormány-
zatok számára. Éppen ezért hét-
főn levelet juttatott el az Operatív 
Törzs vezetőihez, amelyben kérte 
a pinkamindszenti határ újranyi-
tását.

 n MP

Kérés: nyissák meg a pinkamindszenti határt

A megszokottól eltérő formában zajlott a 
2019/2020-as tanév tavaszi érettségi időszaka. Csak 
az írásbeli érettségiket tartották meg, ezzel pedig a 
felére csökkent a vizsgaesemények száma. De így 
is oda kellett figyelni arra, hogy a másfél méteres 
távolságot megtartsák egymás között a résztvevők.

Legelőször a magyar nyelv és iro-
dalom és a magyar mint idegen nyelv 
vizsgákat kellett teljesíteni a diákok-
nak, majd sorra jött a többi tantárgy: 
matematika, történelem, idegen 
nyelv és így tovább. Idén a Rázsó 
Imre Szakgimnázium és Szakközép-
iskola, valamint a Kölcsey Ferenc 
Gimnázium tanulói mintegy százan 
adtak számot tudásukról, köztük 
többen emelt szinten.

A koronavírus-járvány terjedésé-
nek megfékezése érdekében 
idén mindkét helyet elmaradt a 
ballagási ünnepség, nem szólt 
az utolsó csengő, az utolsó meg-
mérettetés előtti felemelő cere-
móniát nélkülözni kellett. Nyil-
ván minden idén végzős 
középiskolás diáknak nagy fáj-
dalom ez, a koronavírus miatti 
veszélyhelyzet azonban arra jó 
volt, hogy az osztályok kreatív, 
vicces vagy épp megható ötle-
tekkel rukkoljanak elő a búcsú-
zás pótlására. Így tettek a Rázsó 
Imre Szakgimnáziumban is, 
ahol egy videót készített az in-
tézmény, benne igazgatói és 
diák búcsúbeszéddel, különbö-
ző fotós montázsokkal. A Köl-

csey Ferenc Gimnázium 
igazgatója, Laczó Tamás 
az intézmény honlapján 
búcsúzott el a végzősök-
től. Ebben 1989-es szemé-
lyes élményére is kitért, 
miszerint „miközben június 16-án a 
szóbeli vizsgára készülve a televízió-
ban a történelmet, Nagy Imre újrate-
metését közvetítették, már tudatában 
voltunk a feladatsorok idő előtti nap-
világra kerülése okozta konfliktu-

soknak. Nem volt mindenkinek ked-
vező a döntés, amely szerint 
matematikából az írásbeli teljesít-
mény helyett a tanév végi értékelést 
számítják érettségi eredményként” – 
fogalmazott és hozzátette, ahogy ak-

kor, most is történelmi esemé-
nyek részesei a diákok.

Jó lenne persze tudni, hogy a 
járvány gyorsan elvonul és 
minden visszaáll a régi kerék-
vágásba és a későbbi helyze-
tekben erőt meríthetünk a 
mostani időkből, mert jól látha-
tó, hogy az érettségire készülő 
fiataloknak is sikerült átlen-
dülniük a nehézségeken. Fel-
vették a ritmust, online tanul-
tak és segítették egymást, 
hogy mindenkinek szép emlé-
kei legyenek ezekről a napok-
ról, hetekről. Küzdöttek a cél-
jaikért és hitték, hogy képesek 
elérni azokat. n MP

 FOTÓK: JT

Több mint 100-an érettségiztek Körmenden
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P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
közterület-felügyelő

A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

közterület-felügyelői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal 
(9900 Körmend, Szabadság tér 7.)

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör be-
töltője által ellátandó feladatkörök:
A rendelet 1. melléklet 30. pontja szerinti közterület-fel-
ügyelői feladatkör.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Körmend Város közigazgatási területén a közterületek jog-
szerű használatának, a közterületen folytatott, engedély-
hez kötött tevékenység szabályszerűségének vizsgálata, 
ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatko-
zó jogszabályok által előírt tiltott tevékenység megelőzése, 
megakadályozása, illetve szankcionálása. Közreműködés a 
közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, 
a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében.

Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
–  magyar állampolgárság;
–  cselekvőképesség;
–  büntetlen előélet;
–  középfokú képesítés: közszolgálati középiskolai végzettség; 

vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; 
vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–  közterület-felügyelői vagy rendvédelmi területen 

szerzett szakmai tapasztalat;
–  rendészeti végzettség;
–  B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti 

önéletrajz;
–  végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai;
–  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
–  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati 

anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati 
eljárással kapcsolatban szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal be-
tölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. május 25.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. 
Fábián Ágnes aljegyző nyújt (telefon: 94/592-924 vagy 
94/592-929; e-mail: fabian.agnes@kormend.hu).

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtható
–  postai úton a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal 

címére: 9900 Körmend, Szabadság tér 7. (A borítékon 
kérjük feltüntetni: „Pályázat közterület-felügyelői mun-
kakörre”);

–  személyesen a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal-
ban (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) dr. Fábián Ágnes 
aljegyzőnél vagy a Titkárságon;

–  elektronikus úton a fabian.agnes@kormend.hu e-mail 
címre.

A pályázat elbírálásának módja:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi megvizsgálá-
sát követően a pályázók személyes meghallgatáson vesz-
nek részt.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pá-
lyázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Körmend, 2020. április 30.

A lakosságnak szóló virágosítási pályázat célja, hogy jó minőségű 
fotókon keresztül mutassa meg, hogy milyen dísznövényeket, egy-
nyári és évelő virágokat, fűszernövényeket, dézsás növényeket ültet-
tek közvetlen környezetükben az emberek, milyen növényekkel 
szépítik balkonjaikat, erkélyeiket, kertjeiket.
A pályázatot a Magyar Turisztikai Ügynökség (továbbiakban: 
Szervező) kezdeményezi, a Virágos Magyarország Környezetszé
pítő Verseny (továbbiakban: VMO) értékelőbizottsági tagjaival, va-
lamint a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetével 
együttműködve.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályaműveket – kizárólag online regisztrációt követően – elektro-
nikus úton lehet feltölteni a palyazat.viragosmagyarorszag.hu oldal-
ra. Pályázni 2020. május 15. napján vagy azt követően készült, a 
dísznövényeket, fűszernövényeket, zöldségeket, gyümölcstermő nö-
vényeket kiemelő, a kerti kompozíciót is bemutató balkonkerti/elő-
kerti fotókkal és egy maximum 400 karakteres leírással lehet 2 ka-
tegóriában:
• Legvirágosabb balkon
• Legvirágosabb előkert*

Csak saját, a pályázó által készített alkotás nevezhető. A pályázót 
terheli annak felelőssége, hogy a fotókon esetlegesen szereplő sze-
mélyek hozzájárulásukat adták a felvétel elkészítéséhez és felhasz-
nálásához. Egy pályázó maximum 6 fotót küldhet be, a két kategó-
riában egyenként 3–3 darabot. Manipulált képek nem indulhatnak a 
pályázaton, de nem számít manipulációnak a szokásos fotográfiai 
korrekció (színek, tónusok, fényerő beállítása). A képek egyenként 
1–6 MB méretűek lehetnek, JPG formátumban. Kérünk minden pá-
lyázót, hogy lehetőség szerint a fotók között legyen olyan, amely a 
teljes növénykompozíciót, tehát a teljes előkertet vagy erkélyt/bal-
kont ábrázolja, valamint olyan is, amely annak részleteit mutatja 
meg. A pályázat lezárása után az internetes közönségszavazásra 
bocsátott, illetve a nyertes fotókra vonatkozó felhasználási jogokat 
a pályázók a Magyar Turisztikai Ügynökségre ruházzák annak ér-
dekében, hogy ezen fotók a nagyközönség számára is bemutatásra 
kerülhessenek, a pályázó nevének feltüntetésével.

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE
A pályaműveket 6 tagú szakmai zsűri bírálja el. A zsűri a nyertes 
pályaműveket többségi szavazással választja ki a formai és tartalmi 
előírásoknak megfelelő pályaművek közül. A legjobbnak ítélt alkotá-
sokból mindkét kategóriában 3–3 közönségdíj is kiosztásra kerül. 
Az eredményeket a palyazat.viragosmagyarorszag.hu és a viragos-
magyarorszag.hu oldalakon, valamint a https://www.facebook.com/
viragosmagyarorszag/ oldalon tesszük közzé. A zsűri döntése ellen 
jogorvoslatnak nincs helye. 

A bírálat során vizsgált szempontok: kertépítészeti kompozíció; kor-
szerű növényalkalmazás, utcaképet javító érték, hazai nemesítésű 
egynyári fajták alkalmazása, kertészeti hagyományok ápolása, ha-
szonnövények (fűszernövények, gyümölcstermő növények, zöldség-
növények) korszerű alkalmazása, fenntarthatóság: anyagok újra-
hasznosítása, vegyes egynyári és évelő kiültetések, madárbarát 
kialakítás, esővízgyűjtés és -hasznosítás, kreatív ötletek, egyedi 
megoldások.

DÍJAZÁS
A szakmai zsűri döntése alapján mindkét kategóriában tíz-tíz induló 
részesül díjban.

•  Kategóriánként 3–3 fődíjat osztunk ki, amelyek díjazása egyen-
ként 150 000 forint értékű kertészeti utalvány.

•  Kategóriánként 7–7 tematikus díjat ítélünk oda, amelyek díjazása 
egyenként 100 000 forint értékű kertészeti utalvány.

A bírálat során keressük kategóriánként a legszebb kertépítészeti 
kompozíciót, a legszínesebb növénykavalkádot, a legkreatívabb 
egyedi megoldásokat, a legkorszerűbb fenntartható növényalkalma-
zást, a legínycsiklandozóbb (ehető növények, zöldségek, gyümöl-
csök, fűszernövények) előkertet.** 

A legjobbnak ítélt alkotásokból mindkét kategóriában 3–3 közönség-
díj is kiosztásra kerül kategóriánként, a zsűri által kiválasztott leg-
feljebb 50–50, közönségszavazásra bocsátott pályázat közül, ame-
lyek díjazása egyenként 100 000 forint értékű kertészeti utalvány.

Egyéb díjak díjkategóriáktól és a beérkezett pályázatok mennyi
ségétől függően:
•  szaktanácsadás neves díszkertészektől, a VMO szakmai grémiu-

mának tagjaitól; 
•  magyar formatervező által készített tematikus plakett, szobor, 

emléktárgy, illetve nívós porcelán dísztárgy (Zsolnay, Herendi 
vagy Hollóházi kaspó, váza stb.);

•  belépőjegyek különböző turisztikai attrakciókra ***

A ZSŰRI TAGJAI: 
•  Borbás Marcsi – a Virágos Magyarország verseny fővédnöke
•  Bálint Gyuri bácsi – a Virágos Magyarország verseny szervezőbi-

zottságának örökös tagja, Magyarország kertésze, kertészmérnök 
•  Orlóci László – a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezeté-

nek elnöke, a Füvészkert igazgatója, kertészmérnök
•  Laczkó Mária – Hévíz Főkertésze, városüzemeltetési igazgató, ker-

tészmérnök
•  Szabó József – a Főkert korábbi igazgatója, kertészmérnök
•  Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka – a Virágos Magyarország ver-

seny nemzeti koordinátora, tájépítész mérnök, tanszékvezető

Az előbírálatot a Virágos Magyarország verseny szakmai vezetői 
végzik.

Pályázati időszak: 2020. május 15–2020. július 1.
Bírálati szakasz: 2020. július 2–13. 
Közönségszavazás: 2020. július 13–26.
Eredményhirdetés: 2020 augusztusában

*  Az előkert a ház és az utca között lévő kertrész, a legdíszesebb, a 
települések turisztikai vonzerejét növelő része a kertnek.

**  A Szervező fenntartja a jogát, hogy amennyiben nem érkezik a 
bírálati szempontoknak megfelelő pályamű, az egyes tematikus 
alkategóriákban ne osszon ki díjat, illetve új alkategóriákat ala-
kítson ki!

***  A díjak változásának jogát fenntartjuk!

Keresik a legvirágosabb balkont és kertet Körmenden is

Virágos Magyarország 
verseny a lakosság részére
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EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL.

A hiteltörlesztések
felfüggesztése

KORMÁNY INFORMÁCIÓ
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Javában tart a csúcsvirágzás a Kámhoz közeli arborétum-
ban. A növények – amelyek hazánk legendás botanikusá-
hoz, Ambrózy-Migazzi Istvánhoz kötődnek – több mint 
háromszáz különböző fajtában és a színek végtelen kom-
binációjában tekinthetők meg. A kert bejáratát múlt szom-
baton jelképesen V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési 
képviselője, miniszteri biztos tárta ki a látogatók előtt.

Normál esetben a magnóliák, a 
japán cseresznyék és jácintok adják 
a jelet a Jeli Varázskert megnyitá-
sához minden év áprilisában. Az 
erdészet munkatársai az utóbbi 
években kertfejlesztésbe kezdtek, 
olyan különleges növényeket is ül-
tettek, amelyek már áprilistól jelen-
tenek virágzó látnivalót az arboré-
tumban, mintegy felvezetve a 
legtöbbek által ismert és csodált 
rododendronvirágzás időszakát. 
A  koreai havasszépe és a japán 
babérhanga több száz, közel hatva-
néves példánya borul virágba min-
den áprilisban. A magnóliagyűjte-
ményben több mint háromszáz 
cserje virágzik a fehér, rózsaszín, 
piros és sárga árnyalataiban. Né-
hány éve pedig, a kert alapítója, gróf 
Amb  rózy-Migazzi István születésé-
nek 150. évfordulójára nárciszokat 
ültettek. A százötven különbözőféle 
nárciszból összesen 15 000 tövet te-
lepítettek az erdészek a Magnolia 
gyűjteménybe. A két növénycsoport, 
ha együtt virágzik, csak még in-
kább erősíti egymás díszértékét. 
Agróf Ambrózy-Migazzi István kilá-
tó környezetében a japáncseresz-
nyék és a csüngő fajtájú cseresz-
nyék nyíltak áprilisban. Sajnos 
azonban a járványügyi helyzet 
most átírta a hagyományos nyitási 
forgatókönyvet. Ezeket idén nem 
láthatta a nagyközönség. Csak má-
jus közepétől nyílt meg Jeli, a rodo-
dendronok virágzásának idejében. 
A kert most már hét közben és hét 
végén is 9–17 óráig látogatható, a 
kötelező jár ványügyi intézkedése-
ket betartva. A Vas megyei tiszti 
főorvossal egyeztetve és ajánlása 
alapján állapították meg a kert mű-
ködtetői, a Szombathelyi Erdészeti 
Zrt. munkatársai az arborétumlá-
togatásra vonatkozó járványügyi 
szabályokat. Ezek a www.jeliva-
razskert.hu oldalon is olvashatók. 
A maszk viselete kötelező, de a séta 
közben nem kell hordani a védőesz-
közt, szabadon ismerkedhetünk a 
virágok illatával, közelebbről is. 
A másfél méteres távolságot a nem 

egy háztartásból érkezőknek egy-
más között azonban be kell tartani-
uk. Családok, szűk baráti körök lá-
togathatják a kertet, maximum 
tízfős létszámmal, így most a tizen-
hat főre vonatkozó csoportos ked-
vezményes jegy nem is váltható 
meg. Az arborétum a járványügyi 
helyzetre tekintettel kéri a látogató-
kat a szükséges védelmi intézkedé-
sek betartására. Lázas, légúti meg-
betegedéssel küszködők ne 
keressék fel a kertet. Kérik, hogy 
szervezett csoportok ne látogassák 
az arborétumot. Egy-egy családi, 
baráti társaság tíz főnél nagyobb ne 
legyen. A szociális érintkezést – az 
összetartozó társaságok kivételével 
– a lehető legkisebb mértékűre kell 
korlátozni, és egymástól lehetőség 
szerint leg alább 1,5 méter távolságot 
szükséges tartani. Az orr-szájmaszk 
használata a pénztárnál, főbejárat-

nál, a kilátónál, a lombkoronasé-
tánynál és a vizesblokk használatá-
nál kötelező. Folyamatosan javasolt 
a kéz fertőtlenítése. Kérik a látoga-
tókat, hogy erre a célra vigyenek 
magukkal zsebben, táskában hord-
ható, vírusölő hatású kézfertőtlení-
tő készítményt. Az étkezéseket és 
italfogyasztást megelőzően is szük-
séges a kéz fertőtlenítése. Néhány 
passzus a kert körültekintő haszná-
latáról szóló rendelkezésekből. 
Egyébként a Jeli Varázskert lehet a 
legjobb gyógyír a veszélyhelyzet-
ben, a kijárási korlátozások során, 
a vírustól való félelem miatt koráb-
ban felgyülemlett stressz, mentális 
feszültség oldásához. A Jeli Arboré-
tum 102 hektáron fekszik, ebből 75 

hektár van bekerítve a látogatók 
számára. Több mint 300 rododend-
ron, azaz havasszépe várja most a 
nézelődőket. Előreláthatóan május 
harmadik hete jelenti a csúcsvirág-
zást, de az azt követő hetekben is 
csodálhatók az örökzöldek még, és 
sok látnivalót tartogat a látogatók 
számára Magyarország legna-
gyobb rododendrongyűjteménye. 
A  tanösvény, a kert legtávolabbi 
pontja a Hétforrás környéke. Ez a 
bejárattól másfél kilométerre talál-
ható. De ott van a lombkoronasé-
tány is, amely a mamutfenyők ma-
gasságába vezeti a túrázókat. 
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. kö-
zel 130 méter hosszú lombkoronasé-
tányt épített a Jeli Varázskertben 
korábban, az óriások erdejében. 
A sétányon tíz méter magasságból 
ismerhetik meg a látogatók a Szik-
lás-hegységben honos fenyőritkasá-
gokat. A mamutfenyők, óriás jege-
nyefenyők, hemlokfenyők lombjában 
tett séta közben a Vasi-hegyhát ma-
dárvilága is megfigyelhető. Az élmé-
nyeket egy csúszda is színesíti, ame-
lyet a kalandvágyó látogatók részére 
alakítottak ki. A sétányhoz egy aka-
dálymentesített völgyhíd is tartozik, 
amelyen kerekesszékkel és babako-
csival is lehet közlekedni.

Költési idő van, a fiókák kikelésé-
nek, etetésének is tanúi lehetünk 
most, ha figyelmesek vagyunk a Jeli 
Arborétumban tett séta közben – az 
erdészeti szakemberek tippje sze-
rint. n POGÁCS MÓNIKA

 FOTÓK: JT/ARCHÍV

A járványügyi helyzet átírta a hagyományos nyitási forgatókönyvet

Már csodálhatók a rododendronok a Jeli Varázskertben
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Március közepén leállt szinte a teljes sportélet nemcsak 
Magyarországon, hanem szerte a világban is. A legtöbb 
sportágban leállították a bajnokságokat, versenyeket. 
Azóta több szakágban hirdettek győztest és helyezetteket 
a sportági szövetségek, de van olyan, ahol ez is elmaradt. 
Aztán közel két hónapos kihagyás után – május elején 
– ismét elindulhattak az edzések, számos helyen a folyta-
tásról is döntöttek. Körmenden az utánpótláscsapatok új 
lendületet vettek a hónap elején, és a korlátozások feloldá-
sa után a legtöbben belevetették magukat a sportolásba.

Magyarország kormánya 2020. 
március 11-én hirdetett veszélyhely-
zetet. A koronavírus-járvány miatt 
több területen leállt a munkavég-
zés, bezártak az óvodák, iskolák és 
a szabadidős, a sport- és a kulturá-
lis tevékenységeket is felfüggesztet-
ték. Május elején kedvezőbben ala-
kult a fertőzöttségi mutató, így a 
szabadidős tevékenységek és sport-
edzések újra elindulhattak. A Kör-
menden működő sportegyesületek 
közül is többen elkezdték a munkát 
annak ellenére, hogy a különböző 
bajnokságokat már hetekkel koráb-
ban lefújták. Bár egyes sportágak 
képviselői még bíznak abban, sőt 
ígéretük is van rá, hogy az utánpót-
láskorúak szerepelhetnek verse-
nyeken. Ez elsősorban az egyéni 
sportágakra, nem a csapatsportok-
ra értendő.

Körmenden május elejétől kezdett 
megélénkülni a sportélet. Május 
5-től az önkormányzat feloldotta a 
korlátozásokat és a város polgár-
mestere, Bebes István bejelentette, 
hogy újra lehet menni a játszóterek-
re és kinyitnak a sportpályák is. 
A szabályok betartása mellett a vá-

rosi sportegyesületek egy része is 
nekilátott a tréningeknek. Elsőként 
álltak edzésbe az Egis Körmend 
utánpótlás-kosárcsapatai és a Kör-
mendi Törpördögök. Majdnem teljes 
kerettel kezdték el a munkát az 
U20-as kosarasok Patai Benjamin 
vezetésével, az akadémia beindítá-
sa is folyamatosnak mondható. Az 
U20-as csapat – amelyből többen is 
érettségiztek a hónap elején – egyé-
ni technikai képzéseken és csopor-
tos taktikai foglalkozásokon vesz 
részt, fele-fele arányban. Az edzé-
sek napi gyakoriságúak.

Megnyitotta kapuit a Papp István 
Labdarúgó Centrum is, a futók 
használatba vehették a futópályát. 
Emellett az edzőpályán lehet focizni 
is, de a centerpálya egyelőre még 
nem áll rendelkezésre. Nemcsak a 
nagymúltú Körmendi FC felnőtt 
együttese, hanem korosztályos csa-
patai is szerveznek már edzéseket. 
Az öregfiúk csapata szintén május 
első hetében – közvetlenül a korláto-
zások feloldása után – a műfüves 
pályán kezdte meg szokásos heti 
foglalkozásait. A tusolókat most 
még nem lehet használni a sportte-

lepen, de idővel ezeket is kinyithat-
ják. Szintén napi kihasználtsága 
van a létesítménynek.

A Castrum Sec-Dinamica SE 
kick-boxosai egyelőre nem tudnak 
edzésekre járni. Ennek oka, hogy a 
foglalkozásaiknak helyet adó Köl-
csey Ferenc Gimnázium és a Kultu-
rális Központ egyelőre zárva tart, 
így nem tudják igénybe venni a 
sportoláshoz szükséges termeket. 
De nem unatkoznak a kick-boxosok, 
Andorka Imre edző online 
edzésanyagot, motiváló videókat 

küld mindenkinek. Mivel kontakt-
sportról van szó, ezért ők valamivel 
nehezebb helyzetben vannak, de re-
ményeik szerint idővel újra vissza-
állnak a régi kerékvágásba. Ha te-
remben nem is, szabadtéren tudnak 
gyakorolni, edzeni a közeljövőben.

A Körmendi DMTE kézilabdásai a 
szakági szövetség ajánlására nem 
tartanak edzéseket. A bajnokságot 
idő előtt berekesztették, de a kézi-
seknek azért van feladatuk: video-
anyagokat, részletes edzésprogra-
mot kapnak a különböző 

korosztályok, így edzésben marad-
hat mindenki. Bár a Rendészeti 
Szakgimnázium sportcsarnokát 
használhatnák edzések céljából, 
nem élnek a lehetőséggel, mert a 
foglalkozások során nem tudják ke-
rülni a test-test elleni játékot, ami 
egyelőre veszélyforrást is jelenthet. 
Ráadásul folyamatosan tesztelni 
kellene a sportolókat, amelyre nincs 
lehetősége a körmendi egyesület-
nek. Ez a szezon elúszott – mondta 
Faragó András, a kézilabdacsapat 
vezetőedzője.

A vízi sportok helyzete egysze-
rűbb, így a Bereki Bárkás Egylet 
Kajak-Kenu Szakosztálya vízre 
szállhatott. Az utánpótlás-sporto-
lók egyes és páros egységekben ké-
szülhetnek. Itt várhatóan nem ma-
rad el a versenyszezon, július köze-
pétől indulnak a profi és amatőr 
versenyek, a felnőtt és utánpótlás 
korosztálynak is. Emellett amatőr 
vízi versenyeket is terveznek a Rá-
bán, lesz Csákány–Körmend Ka-
jak-Kenu Futam és Rába-maraton 
is. Mindkét verseny jubilál, a 16 kilo-
méteres Csákány–Körmend tizenöt 
éves az idén, a 76 kilométeres Rá-
ba-maraton meg már a huszonötö-
dik lesz a mostani esztendőben. 
A hagyományokhoz hűen szeptem-
ber második hétvégéjére tervezik 
az embert próbáló regattát.

A Körmendi Darts Club a Kulturá-
lis Központ pincehelyiségében ala-
kította ki bázisát, de az intézmény 
egyelőre nem fogadhat látogatókat, 
így a dartsosok is más helyszínen 
készülnek a folytatásra.

A Körmendi Vívó SC március ele-
jén állt le a szervezett, csoportos 
edzésekkel. A vívók innentől egyé-
nileg készültek, egy online felületen 
keresztül kapták a teljesítendő fel-
adatokat és kihívásokat, emellett 
többen eljártak futni is. A kapott 
feladatok főleg erősítő, technikai és 
ügyességi gyakorlatok voltak, kü-
lön hangsúlyt helyezve a lábmunká-
ra. Május elejéhez képest kis 
csúszással mostanra elindultak a 
vívóedzések is, igaz, nem a megszo-
kott helyeken – a körmendi iskolák-
ban, intézményekben –, mert azok 
most még zárva vannak. A körmen-
dieknek a Szombathelyi Vívóakadé-
mia Sportegyesület nyújtott segít-

séget, így az újonnan átadott 
vívóteremben tudnak edzeni heti 
két alkalommal, a járványügyi elő-
írások betartása mellett. Emellett a 
vívóedzők egy ideig az online felüle-
tet is fenntartják, oda is folyamato-
san tesznek fel feladatokat az után-
pótlás-sportolóiknak. Az évad 
versenyeinek nagy részét ebben a 
szakágban is törölték, néhányat pe-
dig őszre halasztottak.

A Körmenden működő edzőter-
mek nagy része is megnyitott a kor-
látozások feloldása után, így ezek-
ben is elindulhattak a különböző 
foglalkozások, fiataloknak és idő-
sebbeknek egyaránt. Ebben nem-
csak a versenysportok képviselői 
vagy utánpótlás-sportolók érdekel-
tek és érintettek, hanem mindenki, 
aki hobbiként, szabadidős tevé-
kenységként jár valamilyen mozgá-
sos foglalkozásra.

A bajnokságok a körmendi érin-
tettségű csapatsportokban befeje-

ződtek, így a mostani edzések már a 
jövőnek szólnak. A szakosztályok, 
sportegyesületek nagy hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy a többség 
edzésben maradjon és az sem elha-
nyagolható körülmény, hogy van 
hova kimozdulniuk a gyerekeknek, 
ifjúsági sportolóknak. A kontakt 
sportágak nagy vesztesei a jár-
ványnak és a szigorításoknak, ők 
előreláthatólag csak a következő 
szezonban bizonyíthatnak. A ka-
jak-kenusok és a vívók még harcba 
szállhatnak, mivel nem test-test el-
leni sportok, itt kevésbé vagy egyál-
talán nem érintkeznek egymással a 
versenyzők.

A szurkolók pedig nem tehetnek 
mást, mint vágyakozva várják az 
őszt. Addig is be kell érniük néhány 
televíziós közvetítéssel, bár most 
azok sem az igaziak. Nézők nélkül, 
hangulat nélkül, zárt kapuk mögött.

 n TJ

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

A kontakt sportágak nagy vesztesei a járványnak és a szigorításoknak, ők előreláthatólag már csak a következő szezonban bizonyíthatnak

Elindultak az edzések, a legtöbb sportegyesület és szakosztály megkezdte a munkát a kényszerpihenő után
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A koronavírus elleni védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét 
jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. A fokozatos, szigorú menetrend szerint újraindított 
mindennapokban újabb és újabb enyhítő rendelkezések lépnek életbe, de továbbra is fon-
tos az általános óvintézkedések betartása. Ezek közt az egyik legfontosabb: a közös háztar-
tásban élők kivételével kötelező a másfél méteres védőtávolság megtartása egymás között.

Az élelmiszerüzletekben, drogéri-
ákban, gyógyszertárakban, gyógy-
szert, gyógyászati segédeszközt for-
galmazó üzletekben 9–12 óra közt 
továbbra is csak a 65 éven felüliek 
vásárolhatnak. Vidéken a vendéglá-
tóhelyek belső tereit is megnyithat-
ták a szolgáltatók, ott az alkalma-
zottaknak kötelező maszkot 
viselniük. A vidéki szálláshelyek – 
szállodák és panziók – is fogadhat-
nak vendégeket. A koronavírus-jár-
vány miatti korlátozásokat a 
kormány először május 4-én enyhí-
tette vidéken.

Tehát a koronavírus elleni védeke-
zés új szakaszába lépett, a kijárási 
korlátozás feloldása után fokozato-
san szűnnek meg az egyéb korláto-
zások is. Ami azonban maradt az új 
helyzetben is: a szájat és az orrot el-
takaró eszközt, védőmaszkot, arc-
maszkot továbbra is viselni kell pél-
dául tömegközlekedési eszközökön, 
üzletekben, zárt terekben, piacokon. 
A következő írás az orr-szájmaszk 
használatáról foglal össze néhány 
fontos információt internetes forrá-
sokból tallózva.

Az látszik, hogy az emberek több-
sége Körmenden is betartja a 
maszkhasználatra vonatkozó ren-
delkezéseket. Sokan viselik a védő-
eszközt, egyre többen megértik a 
fontosságát. Elfogadják, hogy a 
szakemberek azért szorgalmazzák 
a használatát, mert fontos horda-
nunk saját magunk védelmében, 
hogy cseppfertőzés útján ne jusson 
be szervezetünkbe a légutakon az 
új koronavírus-fertőzés. De a hasz-
nálattal védjük a környezetünkben 
lévőket is: ha tünetek nélkül, illetve 
enyhe tünetekkel vírushordozók va-
gyunk is, és nem vagyunk tudatá-
ban, hogy a koronavírus megbetegí-
tett bennünket, akkor se fertőzünk 
meg akaratlanul másokat, ha raj-
tunk a maszk. Ebben tehát a maszk-
használat sokat segít. Alapvetően 
bármilyen textil szolgálhat maszk-
ként, egyfajta védelemként. Sál, 
kendő is betöltheti a védőszerepet, 
ha azt a szánk elé tesszük. Ám, ha 
teljes biztonságra törekeszünk, ak-
kor ne csak a szájnyílást, hanem az 
orrnyílást is takarjuk el. A kóroko-

zó ugyanis a légutakban gyűlik ösz-
sze. A száj és orr nyálkahártyájáról 
juthat a környezetünkbe. Ha ken-
dőt, sálat kötünk az arcunkra, 
szánkra, már az is felelős tett a ré-
szünkről a vírus elleni védekezés-
ben. Még felelősebb viselkedés, ha 
az úgynevezett sebészi maszkot 
vesszük fel, ez megfelelő eszköz a 
hétköznapokban az üzletekben, tö-
megközlekedésben, az utcán való 
viselés által a fertőződés megaka-
dályozásában. Ez látható leggyak-
rabban az utcán az embereken, az 
eszköz egyszerűen be is szerezhető. 
A fül alatt és felett a tarkón megköt-
hető változat vagy a két fülre gumi-
val hurkolható arcmaszktípus egy-
aránt ismert. A kékes vagy zöldes 
árnyalatú sebészeti arcmaszk 
egyik vízszintes sávjában merevítő 
drót található. Mindig úgy kell fel-
vennünk, hogy a merevítő résznek 
kell az orrnyereg felőli oldalra, azaz 
felülre kerülni. Azt javasolják a 
szakemberek a felvételnél, hogy elő-
ször a maszkfelület érintése nélkül, 
a gumikat megfogva rá kell hurkol-
ni a fülre kétoldalt ezeket. Aztán a 
hüvelyk- és mutatóujjal a merevítős 
szárat kell hozzásimítani az orrnye-
reg felületéhez, hogy jobban zárjon 
a maszk. Ezek az egyszer használa-
tos maszkok a leggyakoribbak a 
mindennapi használatban. Sokan 

vállalkoztak, vállalkoznak a több-
ször használatos ruha-, textilmasz-
kok varrására is. Ezek szintén al-
kalmas védőeszközök. Moshatóak, 
fertőtleníthetőek, vasalhatóak. 
A vasalás is csíramentességet biz-
tosít a hő hatására a textilfelületen. 
Ám a gumit nem szabad vasalni, 
mert az ráéghet a vasaló talpára. 
Ismert az arcmaszkok közül még az 
úgynevezett FFP maszk, azaz fél-
álarc is. Ez kilégzőszelepes, tehát a 
kilélegzett levegőt engedi ki a szele-
pen keresztül. Teljesen zárt, rási-
mul az arcra, a réseken nem tud 
szűrés nélküli levegő beáramolni, 
belégzéskor a teljes felületén ke-
resztül szűr. A maszk így véd az 
esetleges fertőződés ellen. Ilyen 
maszkokat használnak többek kö-
zött az egészségügyi dolgozók, 
mentősök is, akik ténylegesen bete-
geket ápolnak. A különböző szá-

mokkal ellátott FFP speciális arc-
maszk tehát, amelyet leginkább az 
egészségügyi ellátásban, intézmé-
nyekben a fertőzésnek kitett kórter-
mekben, kórházban használnak, 
csíramentességet, alaposabb, jobb 
részecskeszűrést biztosít. Azonban 
a nem kórházi, hanem hétköznapi, 
utcai használatra, boltokban a vá-
sárláshoz, tömegközlekedési eszkö-
zökön való utazás során az egyszer 
használatos sebészi maszk vagy a 
többször használatos textil arc-
maszk is elegendő és megfelelő a 
cseppfertőzés elleni védekezéshez.

A szakemberek a maszkhaszná-
lat mellett az alapos, rendszeres 
kézmosást, kézfertőtlenítést to-
vábbra is fontosnak tartják, ajánl-
ják. Fontos, hogy amint hazaérünk 
vagy belépünk a munkahelyünkre, 
végezzünk alapos, szappanos, me-
leg vizes kézmosást, legalább húsz 
másodpercig. A tenyeret, az ujjak 
közét is mossuk meg, majd töröljük 
szárazra eldobható papírtörölköző-
vel vagy tiszta törülközővel a ke-
zünket. A helyes kézmosásról szóló 
információkból, videobemutatókból 
bőven található anyag a közösségi 
videomegosztón is. Érdemes meg-
nézni, tanulni ezekből. Aki kézfer-
tőtlenítőt használ, a porlasztóval 
spriccelje le vagy ha gél formájú a 
fertőtlenítő, kenje be tenyerét, és a 
kézhátát is a fertőtlenítő szerrel – 
ajánlják a szakemberek. Az arc-
maszkokról, fertőtlenítőkről szóló 
írás a téma sokrétűsége miatt a tel-
jességre nem törekedhetett. Az arc-
maszkokról, továbbá a hatékony ví-
rusvédelemről érdemes az 
internetről is rendszeresen tájéko-
zódni, naprakész, új ismereteket 
szerezni. A www.koronavirus.gov.
hu oldalon pedig a hazai koronavírus- 
járvány aktuális adatairól, az ezzel 
kapcsolatos rendelkezésekről, aján-
lásokról kaphatunk folyamatosan 
fontos információkat. Ezt az oldalt 
szintén érdemes napi gyakorisággal 
felkeresni tájékozottságunk érdeké-
ben. n POGÁCS MÓNIKA

A szájmaszk használata fontos eszköz továbbra is a vírus elleni védekezésben

Beépült a mindennapokba a maszkhasználat Körmenden

ZENIT KFT
9900 Körmend, Mikes Kelemen u. 2.

Tel: 94/594-346
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FŰNYÍRÓ TRAKTOROK

széles választékban!
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A Szent Erzsébet plébániatemplom melletti téren áll IV. Béla 
király szobra, amely látványosan megújult az utóbbi hetek-
ben. A szobrot szakértő kezek tisztították meg, és vissza-
került a helyére a műalkotás letört darabja – történetesen 
a király egyik ujja.

A katolikus templom közvetlen 
közelében 1994-ben, a várossá nyil-
vánítás 750. évfordulóján állították 
fel IV. Béla király carrarai már-
ványból készült szobrát. Az alkotás 
hűen tükrözi, mit jelent az uralkodó 
Körmend történetében. Aláírta azt 
a dokumentumot, amely előjogokat, 
kiváltságokat tartalmazott, ezzel 
fejlődő pályára állította a települést, 
így méltán nevezik városalapító ki-
rálynak. Az uralkodó kiváltságleve-
lének eredetije a bécsi levéltár bir-
tokában van, de sűrített lényege a 
posztamensen – a szobor talapza-
tán – is olvasható. A latin szöveg 
magyarra fordítva ezt jelenti: A Ma-
gyarország második honalapítójá-
nak nevezett IV. Béla megerősített 
és értékes kiváltságokat juttatott 
városunk régi lakóinak.

A szobrot Párkányi Péter szob-
rászművész készítette. A király bő 
ingujjával a Föld gömbjére palástol. 
Jobbjával a kettős keresztre támasz-
kodik, nyitott, kinyújtott bal tenyeré-
vel pedig az adományozás gesztusát 
fejezi ki. A köztéri alkotást 1994-ben 
állították fel. Az azóta eltelt több mint 
negyed évszázadban a szobor elszí-
neződött, és egyik ujja is letört. Mind-
ezt a közelmúltban orvosolták, és IV. 
Béla király szobra ismét régi pompá-
ját mutatja. Újra gyönyörű fehér lett 
és a letört darab is a helyére került.

Talán az időzítés sem véletlen: 
1270 májusában – tehát éppen 750 
esztendeje – hunyt el az uralkodó, 
aki Körmend szempontjából kiemelt 
jelentőségű, a város pedig méltón 
őrzi az emlékét. n TJ

 FOTÓ: JT

A körmendi Turcsányi család hagyatékából 1984-
ben vásárlás révén került a múzeum tulajdonába az 
a földgömb, amelyet az első magyar nyelvű glóbusz-
ként tartanak számon. A földgömb a reformkorból – 
egészen pontosan 1840-ből – való.

A 19. század első felében Nagy 
Károly csillagász kezdeményezé-
sére indult el a nemzeti nyelven 
szerkesztett földgömbök kiadása. 
A Magyar Tudományos Akadémia 
engedélyezte a tervet, a földrajzi 
nevek magyarra fordításával Bajza 
Józsefet, Bugát Pált és Vörösmarty 
Mihályt bízták meg. A glóbuszok 
tartalmát Nagy Károly ter-
vezte, a pontos térképrajzot 
Kirillovics Euthimiusz had-
nagy szerkesztette. A  réz-
metszeteket Bernhard Biller 
bécsi rézmetsző, a gömböt és 
állványát Lukács Dénes ké-
szítette, míg a költségeket 
gróf Batthyány Kázmér – a 
Körmenden birtokos Bat-
thyány Gusztáv öccse – vál-
lalta magára. A bőkezű mecé-

násnak köszönthetően kétszáz 
példányt ingyen osztottak ki a je-
lentkező iskolák között. Ezek közül 
mára csupán tucatnyi maradt fenn 
közgyűjteményekben.

A földgömböt egy fa szerkezet 
tartja, amely áll három lábból, 
négy karból és egy naptárkeret-
ből. Maga a földgömb gipszbevona-

tú préselt keménypapírra készült. 
A glóbuszon látható névanyag a 
magyaros írást követi. Számos, 
ma már nem használt alakkal is 
találkozhatunk, például szorúlat 
vagy bemenet. A Csendes-óceán 
Északi és Déli Csendes Tenger-
ként szerepel. A korabeli magyar-
országi települések közül Buda, 
Pest, Pozsony, Sziget, Kolosvár, 
Nagy Szeben, Temesvár, Petervár, 
Fiume neve olvasható a földgöm-
bön. A vízfolyások közül pedig a 
Duna, Inn, Tisza, Dráva, Száva, 
Maros folyóneveket találjuk meg 
rajta. A viszonylag kevés számú 
domborzati név között a Kárpát 

hegyek és a Balkán hegy 
neve szerepel. Magyaror-
szág nevét nem találjuk a 
térképen, a határrajz a 
Habsburg Birodalmat jelöli, 
neve pedig Austria – mondta 
Móricz Péter, a Dr. Batthyá-
ny-Strattmann László Múze-
um vezetője. Érdekesség 
még, hogy a földgömbön 
használt felirat a méterrend-
szert használja, pedig a kor-

ban a bécsi hüvelyket használták a 
gömbök átmérőjének meghatáro-
zására.

A földgömb jelenleg a múzeumi 
raktárban pihen, de az év végén 
láthatja majd a nagyközönség a 
Batthyány-kastély díszterme mö-
götti enteriőrkiállításban. n TJ

 FOTÓ: JT

A múzeum őrzi az egyik legrégebbi, magyar nyelvű földgömböt

750 évvel ezelőtt halt meg az uralkodó, aki Körmend szempontjából kiemelt jelentőségű

Megújult a városalapító IV. Béla király szobra
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EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL.

Adócsökkentés
a munkahelyek
megtartásáért

KORMÁNY INFORMÁCIÓ

GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV
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A koronavírus járvány okán kibontakozó gazdasági visszaesés az élet szinte minden terü-
letére kihatással van és valószínűleg lesz is még egy jó darabig. Így van ez a hazai sport-
klubok szinte mindegyikével is. Befejezetlen bajnokságok, bizonytalanság, megcsappanó 
szponzori összegek, tisztázatlan jövő. A körmendi kosárlabda klubnál néztünk körül, hogy 
mennyire érinti negatívan a koronavírus járvány a következő bajnokságra készülő csapatot.

Hajba Ádám a klubot működtető 
Kft. ügyvezetője lapunknak el-
mondta, hogy a koronavírus jár-
vány miatti intézkedések nehéz 
helyzetbe hozták azon hazai sporte-
gyesületek többségét, ahol nincsen 
nagy állami támogató, vagy tőke-
erős önkormányzat az egyesület 
hátterében. És bár a magyar kor-
mánya próbált segítséget nyújtani a 
kluboknak, sajnos a hatályos jog-
szabályok alapján még a kedvez-
mény támogatásokat sem tudta az 
Egis Körmend igénybe venni.

„ Támogatóink többségének is ne-
héz körülményeket teremtett a jelen-
legi környezet, hiszen voltak, akik-
nek a tevékenységüket is fel kellett 
függeszteni ezen időszak alatt. Ezen 

kieső bevételek, valamint a bajnok-
ság folytatásának beszüntetése mi-
att kieső jegy és reklámbevételek az 
Egis Körmend csapatát is nehéz 
helyzetbe sodorták. Fontosnak tar-
tom, hogy jelen helyzetben a klubnak 
is kötelessége az alkalmazottak és a 
játékosok mellett állni, hiszen ők 
ugyanúgy elszenvedői ennek az 
egész szomorú történetnek és nem 
akarunk senkit sem cserben hagy-
ni.” – mondta el a klubvezető.

Hajba Ádám elmondta, hogy a je-
lenlegi nehéz helyzet miatt kényte-
lenek voltak támogatásért fordulni 
a helyi önkormányzathoz. Mint fo-
galmazott: „Körmend város egyik 
legnagyobb értéke az Egis Körmend 
csapata, mely komoly tradíciókkal 

és nagyon erős reklámértékkel ren-
delkezik a város számára is. Fon-
tos, hogy ilyen esetekben is segítse-
nek bennünket.”

Megkerestük Bebes István polgár-
mestert is, aki hangsúlyozta, hogy a 
város a lehetőségeihez mérten min-
dig igyekszik támogatni a helyi spor-
téletet, melynek zászlóshajója az 
Egis Körmend kosárlabdacsapat.

„A klub ügyvezetője az elmúlt na-
pokban megkerestek, hogy komoly 
kieséssel kell számolniuk a szpon-
zori támogatásokat illetően a most 
záródó és a következő szezonra is. 
A város segítségét kérték, hiszen 
számításaik szerint 30-40 százalék-
kal is csökkeni fog a szponzori tá-
mogatások mértéke a 2020-2021-es 

szezonban. Egy ilyen mértékű kie-
sést pedig az Egis Körmend kosár-
labda klub aligha tudna átvészelni 
önkormányzati segítség nélkül.”- 
mondta el a városvezető.

Bebes István hozzátette, hogy az 
elmúlt hetek világosan megmutat-
ták, hogy a magyarországi sportklu-
bok többsége önkormányzati segít-
ségre szorul a jelenlegi helyzetben. 
Ha nem is teljes egészében tudják 
pótolni a kieső szponzori bevétele-
ket, de segítséget jelenthetnek a mű-
ködőképesség fenntartásában. Ép-
pen ezért Körmend Város 
Önkormányzata elkötelezett a kosár-
labdaklub megsegítése mellett.

„A kosárlabdacsapat olyan értéke 
a városnak, mely mára egybeforrt a 
város történelmével, jelenével és jö-
vőjével. Több ezer ember kötődik 
hozzá, nem csak Körmenden, hanem 
az ország egész minden szegletében. 
Fontos, hogy a város ne csak a sike-
rek idején, hanem a nehéz idősza-
kokban is mellettük álljon.” – zárta 
szavait a polgármester. n PM

A körmendi önkormányzat elkötelezett a kosárlabdaklub megsegítése mellett

Az Egis Körmendnél is csökken a bevétel a vírus miatt

Idén immár 15. alkalommal rendezik meg Körmenden a hagyomá-
nyos nyári, napközis jellegű kosárlabdatábort. A Rába-parti város-
ban olyan 7 és 14 év közötti fiúk és lányok jelentkezését várják, akik 
szeretnek sportolni, kosárlabdázni vagy szívesen megismerkedné-
nek a kosárlabdázás alapjaival. A szervezők a program keretében 
szeretnék felkutatni a tehetséges gyerekeket és játékosokat toboroz-
nának a körmendi törpördögök csapataiba. A kosártábor június kö-
zepén kezdődik és 3 turnusra is lehet jelentkezni. A koronavírus mi-
att sokáig kérdéses volt a a tábor sorsa, de miután a napközis táborok 
zöld utat kaptak, a program idén sem marad el, azonban a szervezők 
minden egészségügyi óvintézkedés mellett tartják meg.

Szerda délután adta hírül a pi-
ros-fekete klub közleményét, amely-
ben arról tájékoztattak, hogy a kö-
vetkező idényben is Körmenden 
kosarazik majd a válogatott center, 
Tóth Norbert. A játékos, aki részese 
volt a 2016-os kupasikernek, még 

februárban tért vissza és a váloga-
tott szünet után két mérkőzésen lé-
pett pályára, mielőtt félbeszakadt 
volna az idény. A héten aláírta a 
szerződését, amelynek értelmében 
a következő szezonban újra az Egis 
Körmend játékosa lesz.

Tóth Norbert is itt marad

 FOTÓ: EGIS KÖRMEND/ARCHÍV

Idén is lehet kosártábor
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KORMÁNY INFORMÁCIÓ

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Tavaly minden nyugdíjasnak 9 ezer forint értékű rezsiutalványt
juttattunk el. Fontosnak tartjuk, hogy az idősek is részesüljenek a közös
eredményekből, hiszen évtizedekig dolgoztak az országért, és felnevelték
gyermekeiket. Az utalványokat földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás

kifizetéséhez lehet felhasználni.

A kormány meghosszabbította a határidőt:

LEHET FELHASZNÁLNI
A REZSIUTALVÁNYOKAT

MÁJUS 31-IG

További információkért, kérjük, keresse a 1818-as kormányzati ügyfélvonalat!
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A következő három évben legalább egy bajnoki címet nyerne az Egis Körmenddel a fiatal játékos

Durázi Krisztofer meghosszabbította szerződését
A következő három idényben az Egis Körmend kosár-
csapatát erősíti Durázi Krisztofer. A 21 esztendős játékos a 
következő szezonra készül, és legalább egy bajnoki címet 
mindenképpen nyerne a piros-fekete csapattal.

Durázi Krisztofer a szombathelyi 
Falco korosztályos csapataiban ne-
velkedett. Kevesen tudják, hogy 
édesanyja, Tarczy Gabriella is ko-
sárlabdázó volt, 14 évig játszott a női 
élvonalban. Kétszeres keresztsza-
lag-szakadás és Krisztofer születése 
jelentette karrierjének végét. De a 
sport a családban maradt, hiszen 
Krisztofer is a féri A csoportig jutott. 
A négyes poszton bevethető fiatal já-
tékos a Falcótól 2018-ban igazolt a 
zalai megyeszékhelyre. A ZTE KK 
együttesénél egy idényt töltött, majd 
tavaly nyáron az Egis Körmendhez 
szerződött, pedig még élő kontraktu-
sa volt a zalaegerszegi együttesnél.

Közös megegyezéssel bontottunk 
szerződést Zalaegerszegen, mert 
szerettem volna Körmendre jönni. 
Már korábban is megkerestek in-
nen, de akkor Bencze Tamás hívó 
szavára a ZTE-t választottam. Ta-
valy nyáron viszont egy pillanatig 
sem volt kérdés, hogy Körmendre 
igazolok. Gyorsan döntöttem, 
amelyben az is közrejátszott, hogy 
kevesebb játékpercem volt Egersze-
gen, mint gondoltam, itt pedig éppen 
egy új fiatalprogram alapjait kezd-
ték letenni. Volt néhány hét kiha-
gyásom a szezonban sérülés miatt, 
de összeségében azt gondolom, 
hogy jó idényt zártunk, még ha ide-
jekorán is kellett befejezni. Nagy-
szerű csapatunk volt, szerintem a 
döntőig jutottunk volna. De most 
már kár ezzel foglalkozni, előre kell 
néznünk – mondta Durázi Krisztofer, 
aki újabb három szezonra kötelezte 
el magát a Rába-parti együtteshez. 
A fiatal játékos szerződésének hosz-
szabbítása már szezon közben is 
szóba került, az aláírásra a napok-
ban került sor.

Hogy miért három év? Azt már az 
elmúlt hónapokban megtapasztal-
hattam, hogy kiemelkedő edzés-
munka van itt Körmenden, a felnőtt 
csapat másodedzője, Ziga Mravl
jak pedig mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a fiatalok fejlődje-
nek és a legtöbbet hozzák ki maguk-
ból. Külön foglalkozik velünk, 
ügyességi és dobókészséget fejlesz-
tő feladatokat ad, hogy napról nap-
ra jobbak legyünk. Azért írtam alá 

három évre, mert szeretek itt lenni 
és a vezetőedző, Matthias Zollner 
is biztosított arról, hogy a követke-
ző szezonban nagyon számítanak 
rám és több játékpercem lesz. Ezt 
én nagy kihívásnak tartom, pláne 
akkor, ha nemcsak a magyar baj-
nokságban, hanem nemzetközi 
színtéren is bizonyíthatok. Az U23-
as szabály számomra is kedvező, 
remélem, hogy többször a kezdő-
ötösben kapok majd helyet, ezért 
mindent megteszek majd.

Krisztofer a válogatott tagja volt 
az U16-os, U18-as és U20-as korosz-
tályokban. Legnagyobb sikerét az 
U18-as csapattal érte el. A B divízió-
ban negyedikek lettek az Európa- 
bajnokságon, és csak egyetlen ko-
sárral maradtak le a dobogóról a 
szlovákok mögött. Egy hajszálnyira 
voltak akkor az A divíziótól, ahol 
Európa legjobbjai szerepelnek. A 
fiatal játékos elmondta, hogy egye-
lőre még nem tudják, hogy október 
elején vagy végén indul a bajnokság. 
Nem mostanában lesz, de edzeni 
fontos, hogy alapozáskor ne a nullá-
ról kelljen kezdeni. Krisztofer for-
mában tartja magát, Szombathe-
lyen lakik, itt heti 5–6 alkalommal 

kondiedzésre jár. Többször van 
Körmenden is, ahol egyénileg képzi 
magát, fejleszti dobásait. Amúgy a 
fiatalok életét éli, barátaival talál-
kozik és néha egy-egy kosármeccs 
is belefér a grundon. Közben persze 
megy a csipkelődés, mert van, aki 
Falco-drukker, mások meg Kör-
mend-szimpatizánsok a baráti kör-
ből, de ez így van rendjén. A kör-
mendi csapattársakkal – Filipovic 
Stefánnal, Kiss Mátyással, Né
meth Ákossal és Takács Kristóffal 
– is összejön néha, akkor szóba ke-
rül a múlt és a jövő is.

A szezon legemlékezetesebb 
meccse a Körmend–Falco volt tavaly 
decemberben, meglepően könnyű 

győzelmet arattunk akkor. Legne-
hezebb ellenfelünk a Pécs volt, sem 
idegenben, sem hazai pályán nem 
tudtuk legyőzni. Az ellenfelek közül 
Marko Derasimovic okozta nekem 
a legtöbb fejtörést, mert képzett és 
okos játékos, aki mindig tudja, mire 
készül a védője. A körmendi közeget 
egyébként nagyra tartom és sokra 
értékelem azt is, hogy a szurkolók 
befogadtak és egy jó csapat tagja le-
hetettem, lehetek. Mit mondhatnék? 
Nagyszerű volt Jordon Varnado el-
len játszani az edzéseken, nagysze-
rű volt a hangulat az öltözőben a 
meccsek előtt, közben és után, mert 
Ferencz Csaba csapatkapitány ext-
ra energiával tüzelt fel mindenkit. 
Fepu egyéként egy őszinte ember, 
talán azt is mondhatom, hogy mind-
annyiunk apja és példaképe is egy-
ben. Mindig megmondja, ha valami 
nem tetszik neki, közben folyamato-
san a segítőkészsége hajtja előre. 
Akárhányszor végigmegyek a sport-
csarnok folyosóján, látom a csapat-
képeken. Ott volt ő már 16–17 évvel 
ezelőtt is a felnőttek között. Azt gon-
dolom, ez tiszteletre méltó teljesít-
mény és követkendő példa is ne-
künk, fiatalabbaknak.

Lakhatnék Körmenden is, de in-
kább az ingázást választom. Nekem 
fontos, hogy meccsek előtt és után 
otthon tudjak pihenni és a családdal 
megbeszéljem, hogy milyen volt a 
nap vagy egy mérkőzés. Soha nem 
ódzkodtam a munkától, teszem a 
dolgom továbbra is. Azt tervezem, 
hogy az elkövetkezendő három év-
ben legalább egy bajnoki címet nye-
rek a Körmenddel, ezért maradok 
továbbra is piros-feketében.

 n TJ FOTÓ: EGIS KÖRMEND- JENE SÁNDOR/ARCHÍV

 FOTÓ: JT
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A stílusos, sportos és csábító Ford Puma, amelynek
optimalizált tengely- és nyomtávja kiváló alapot
biztosít az ideális SUV-arányok megteremtéséhez.
Karizmatikus stíluselemeivel – például a sárvédők
tetejére épített fényszórókkal és a karosszéria atléti-
kus, lendületes vonalaival – az új Ford Puma új feje-
zetet nyit a Ford formatervezési filozófiájában, nem
mellesleg pedig 5 csillagos értékelést kapott az au-
tók törésbiztonságát vizsgáló Euro NCAP független
szervezettől.

Érdemes benézni a Strausshoz, hiszen széles
készletkínálattal várjuk az érdeklődőket!
Minden ügyfelünk számára segítünk kiválasztani a

tökéletes autót! Akik szeretnének belépni az elektro-
mos autózás világába, ajánljuk készletünkről elvihe-
tő mild hybrid hajtású modellünket. A hagyományos
meghajtású motorok kedvelői, pedig szintén meg-
találhatják autójukat akár a raktári gépjárműveink
közül!

*A feltüntetett ár tájékoztató jellegű, nemminősül ajánlattételnek, a képcsak illuszt-
ráció. További információkért kérjen árajánlatot vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.
Az ajánlat érvényes 2020. 04. 01 – 2020. 06. 30-ig kötött vevőszerződés és forga-
lombahelyezés esetén.

Strauss Autószalon
Szombathely,Zanati u. 58. • Tel.: +3694/512-860 •E-mail: info@strauss.hu •www.strauss.hu

Az új Ford Puma elérhető a Straussnál
KATEGÓRIAELSŐ PRAKTIKUM, LENYŰGÖZŐ KÜLSŐ FORMATERVEZÉS

Azúj FordPuma
már6325000Ft-tól elérhető aStraussnál!
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Városi lapKörmendi Híradó

2020.május 8. • XVIII. évfolyam 7. szám

TARTALMUNKBÓL:

CÍMLAPUNKON:F

Karbantartásésfelújítás azóvodákbanA koronavírus miatt bezártak azóvodák és a bölcsődék Körmen-den még március közepén, csakegy helyen biztosítottak ügyele-tet a városban.  2.OLDALKizárólagmaszkbanlehetaboltokbanvásárolni
A veszélyhelyzet kihirdetése ótamintegy hatmillió forintot köl-tött el védekezésre a körmendiönkormányzat.  3.OLDALÉppen400évvelezelőtt születettgrófZrínyiMiklós

1620. május 3-án, éppen 400 év-vel ezelőtt született gróf ZrínyiMiklós költő, a 17. századi ma-gyar történelem kiemelkedőhadvezére és politikusa.
 10.OLDALRába-takarítás idénmásként

Idén a koronavírus-járvány és aveszélyhelyzet miatt változott aRába-takarítás forgatókönyve.
 14.OLDAL

Több ezermaszkot varrtak a körmendieknek
A koronavírus elleni védekezés első szakasza lezárult

3.oldal

Körm

HIRDESSECÉGÉT,VÁLLALKOZÁSÁTA

Körmendi Híradó

Legyenek közösek a sikereink!

Keresse tanácsadóinkat:
Horváth Mónika
0670/512-2882
Molnár Krisztina
0630/237-0797

kiadványunkban!
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