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 TARTALMUNKBÓL:

CÍMLAPUNKON:
Varga Botond és Varga Gábor sza-
lagot tűz a Körmendi Civil Közössé-
gek zászlójára 2. oldal

Bajzáth Mária régóta 
mesékkel segíti 
a gyermeki fejlődést
A Dr. Batthyányné Coreth Mária 
Óvoda és Bölcsőde a Bartóki 
székhelyintézményben tartotta 
tanévnyitó értekezletét, amin 
valamennyi intézmény nevelő-
testülete részt vett.  n 5. OLDAL

Az osztrák szerzetes 
a végidő tennivalóiról 
beszélt
A Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége (KÉSZ) Körmendi Cso-
portja eredetileg tavaszra ter-
vezte Lang Siegfried M. ORC atya 
előadását, de az akkori vírus-
helyzet miatt szeptember 15-ére 
halasztották a programot.
 n 7. OLDAL

A koronavírus léte 
szakmailag nem lehet 
vita tárgya
Nagyon veszélyesek a koronaví-
rus-tagadó megnyilvánulások, 
mert az alapvető védelmi eszkö-
zeinktől fosztanának meg ben-
nünket – hívja fel a figyelmet az 
ország egyik ismert virológusa. 
 n 10. OLDAL

Javában zajlik 
a bajnokság a 
körmendi focistáknak
Hosszú kihagyás után újra visz-
szatért a futballélet a megyei-
ben. n 12. OLDAL

Eredményes volt 
a felkészülés az Egis 
Körmendnél
Javában tart a felkészülési idő-
szak az Egis Körmend kosárcsa-
patánál. n 13. OLDAL



2 KÖRMENDI HÍRADÓ KÖRMENDI HÍRADÓ 3

KÖRMENDI HÍRADÓ • Körmend város önkormányzatának ingyenes lapja
Felelős szerkesztő: Markó Petra (tel.: +36/30-411-2428 ) Szerkesztőség címe: 9900 Körmend, Szabadság tér 7., e-mail: marko.petra@kormend.hu
Kiadó: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók
Tartalomfejlesztési igazgató: Forgács Bernadett Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc 
nyomdavezető A lap alapítója: Körmend város Önkormányzata • Megjelenik 5000 példányban kéthetente. • Terjeszti a MédiaLOG-DMHM Zrt.
A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot az olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére.

| 2020. szeptember 25. | civil közélet | 2020. szeptember 25. |

RÖVID HÍREK

A hivatal területére a portán történő lázmérést követően léphetnek be az ügyfelek, valamint az ott dolgozók, és an-
nak teljes területén kötelező a szájmaszk viselése, amelyet a kormányhivatal ellenőriz.

Mindannyiunk egészégének megőrzése érdekében arra kérjük a lakosságot, hogy lehetőség szerint csak a személyes 
jelenlétet feltétlenül igénylő esetekben keressék fel személyesen a hivatalt. Amennyiben lehetőségük van rá, elsősor-
ban elektronikusan vagy telefonon intézzék ügyeiket.
A hivatal központi telefonszáma: 06-94/592-900, az egyes ügyintézőkhöz tartozó telefonszámok pedig a város hi-
vatalos honlapján elérhetőek.

2020. szeptember 21. dr. Stepics Anita
 jegyző

TISZTELT KÖRMENDI LAKOSOK!
A koronavírus-járvány terjedésére tekintettel 2020. szeptember 21-től az alábbi 

szabályozások lépnek életbe a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban:

Közös gulyáspartira hívta a 
körmendi civil egyesületek, 
klubok, közösségek tagjait 
a Zoom-Barátok Egyesület 
nemrég a Bárkaházhoz.

Amikor elkezdtük szervezni ezt a 
programot, nagyon izgultunk és ál-
munkban sem gondoltuk volna, 
hogy ennyi bátorító szót kapunk mi-
atta – hangsúlyozta a szervezők ne-
vében Hajasné Szabó Veronika. 
Közösen hoztuk létre és nélkületek 
nem sikerült volna – utalt a résztve-
vőkre, majd minden támogatójuk-
nak köszönetet mondott. Arról már 
Hadnagyné Vörös Márta, a Kör-
mendi Kulturális Központ, Múzeum 
és Könyvtár igazgatója beszélt, 
hogy ez a rendezvény megérdemli a 
méltató szavakat. Olyan újító, alul-
ról jövő kezdeményezés volt ez, ami-
re mindannyian nagyon büszkék 
lehetünk – fogalmazott, majd kitért 

arra, hogy valamennyien tartoz-
nak, kötődnek valahova, többen 
vannak, akik nemcsak egy, hanem 
több közösségnek is a tagjai. „Mi itt 
most körmendiek vagyunk és vala-
mennyien civilek, akiben benne van 
az igazi civil kurázsi” – mondta.

Beszélt arról is, hogy a 
közművelődési intézmény-
egységükben sokat dolgoz-
nak azért, hogy a civilek 
kedvében járjanak és az 
egyes kis civil közösségek-
ből egy nagyot hozzanak 
létre. Ennek érdekében be-
adtak egy pályázatot is, 
amin sikerrel szerepeltek. 
A Körmendi Értékes Közös-
ségek elnevezésű projekt 
izgalmas elemeket tartal-

maz és a következő három évben fog 
megvalósulni.

A rendező egyesület elkészítette 
a Körmendi Civil Közösségek zász-
lóját, amire minden részt vevő kö-
zösség felkötötte saját szalagját. 
Ezzel azt szerették volna, hogy ne 
csak a sajátjuk legyen, hanem tük-
rözze azokat az embereket, csopor-
tokat, akik valamilyen formában 
színesítik Körmend közösségi éle-
tét.

Az eseményen műsort adtak a 
zumbások, szólt a zene, jó volt a 
hangulat és az együvé tartozás erő-
sítése érdekében mindenki együtt 
elénekelte Bródy János Mindannyi-
an mások vagyunk című dalát.

 n MP
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Elkészült a Körmendi Civil Közösségek zászlója

A jelenlegi járványügyi szabályoknak megfelelő óvintéz-
kedések betartása mellett, kedvező időjárás és jó han-
gulat jellemezte azt a kétnapos nyárzáró családi pikniket 
Körmenden a Rába Szabadidőcentrumban, amit a város 
önkormányzata, a Senior Néptáncegyüttes és az AlteRába 
Fesztivál közösen szervezett.

Szép lezárása volt ez az idei nyár-
nak, ahol a játékos, gyermekeknek 
szóló programok, a civil szerveze-
tek előadásai és a különböző kon-

certek is jól megfértek egymás mel-
lett – hangsúlyozta a rendezvény 
kapcsán Bebes István, Körmend 
polgármestere.

Az eseményen szereplőként és 
egyben az egyik házigazdaként ki-
emelt szerepe volt a Senior Néptánc-
együttesnek, akik idén ünnepelhet-
ték fennállásuk tizenöt éves 
jubileumát.

Egy minikiállítás keretében pe-
dig öröm volt felidézni azokat az el-
múlt tíz évből származó, alterábás 
pillanatokat, amiket Jámbori Ta-
más profi fotóin keresztül élhet-
tünk most át újra. n MP

 FOTÓ: JT

Aktuális ügyek
Soron következő ülését 
tartotta a körmendi 
képviselő- testület a 
polgármesteri hivatal 
nagytermében szep-
tember elején.

A nyílt ülés keretében nyolc 
napirendi pontot tárgyaltak. 
Szó volt például az idei első fél 
évben hozott és végrehajtott ön-
kormányzati határozatokról és 
egy belügyminisztériumi pá-
lyázatról, ami az önkormány-
zat rendkívüli támogatását biz-
tosítaná. A fentieken túl pedig 
döntés született olyan városi 
tulajdonban lévő ingatlanok ér-
tékesítéséről is, ami a 8-as 
főúton az ADA Bútorgyár és a 
MJUS előtti körforgalom meg-
építését mozdítja elő.

A körmendi városvezetés 
arról is döntést hozott, hogy 
az önkormányzat idén is csat-
lakozik a 2021-es Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 
rendszeréhez. Az ehhez kap-
csolódó kiírást a város már a 
napokban közzé is tette hiva-
talos honlapján.

A pályázatra azok a helyi, 
hátrányos helyzetű, szociáli-
san rászoruló hallgatók je-
lentkezhetnek, akik nappali 
tagozaton felsőoktatási intéz-
ményben tanulnak vagy a jövő 
tanévtől szeretnének. A pá-
lyázatok leadási határideje 
november ötödike. n MP

Kiemelt szerepe volt a Senior Néptáncegyüttesnek az eseményen

Családi piknikkel búcsúztatták el a körmendi nyarat

Bebes István a Firkin koncertje előtt mondott köszöntőt

Kibővített idősáv
Bebes István, Körmend pol-

gármestere az ausztriai ingá-
zók számára egy újabb jó hír-
ről számolt be nemrég. Az első 
hét tapasztalatai alapján 
ugyanis kezdeményezte a bel-
ügyminiszternél, hogy bővít-
sék ki a meglévő nyitvatartási 
idősávokat a pinkamindszenti 
határátkelőn.

Végül sikerült elérni, hogy 
szeptember 17-étől a korábbi 
szabályozás helyett reggel 5 és 
8, valamint délután 13 és 17 óra 
között járható legyen a sok 
körmendi és térségben élő szá-
mára a határátkelő.

Ideiglenes terelés
Javában tart az M8-as au-

tóút Körmend–Rábafüzes kö-
zötti szakaszának építése. 
A beruházás kapcsán most a 
8-as főút Vasszentmihály és 
Rönök közötti szakaszán új 
ideiglenes forgalmi terelés 
kezdődött a napokban.

Az ütemterv szerint az autó-
sok várhatóan novemberig 
számíthatnak annak fennma-
radására.

Oltják a kutyákat
Megkezdődött a kutyák ve-

szettség elleni oltásának idő-
szaka. Szeptember 30-án, 
szerdán 14 órától Horvátnád-
alján a régi Posta mellett, 15 
órától pedig a Magyarnádaljai 
útnál a bolt előtt adják be a 
vakcinát azoknak a kutyák-
nak, akik még nem kapták 
meg.

Október 7-én, szerdán 14 és 
15 óra között a Legény utcai 
garázsok mellett, majd októ-
ber 12-én 11-től délig pedig az 
Állatvásártéren lesz pótoltás. 
A veszettség elleni védőoltás 
és féregtelenítő kezelés min-
den három hónaposnál idő-
sebb házi kedvencnek kötele-
ző. A vakcina feltétele a 
mikrochip.

 n MP
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1.} A pályázatot kiíró neve: Kör-
mend Város Önkormányzata.
2.} A pályázatot kiíró székhelye: 
9900 Körmend, Szabadság tér 7.
3.} A pályázat célja: A Körmend, 
körmendi 109/A/1 és 109/A/2 
hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok értékesítése. Az ingat-
lanok az önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában állnak.
4.} A pályázat jellege: a pályázat 
nyílt. A pályázati eljárásban bárki 
részt vehet, aki megfelel a pályá-
zati eljárás feltételeinek.
5.} Az értékesítendő ingatlan-
nal, annak hasznosításával 
kapcsolatos elvárások a kiíró 
részéről:
Az ingatlanok a Körmend, Sza-
badság tér 8. szám alatti társas-
házban találhatóak.
Az ingatlanok adatai:
körmendi ingatlannyilvántartás-
ban felvett
•  109/A/1 hrsz-ú, 222 m2 nagyságú 

üzlethelyiség, tehermentes
•  109/A/2 hrsz-ú, 78 m2 nagyságú 

raktár, tehermentes.

Az ingatlanok előre egyeztetett 
időpontban megtekinthetőek.

Az egyes ingatlanokra önállóan – 
ingatlanonként – nem lehet vételi 
ajánlatot tenni, a két ingatlan 
együtt értékesítendő, mert csak 
együttesen hasznosíthatóak üz-
lethelyiség céljára.
Az ingatlanok üzlethelyiség céljá-
ra szolgálnak, kialakításuk is en-
nek megfelelő.

6.} Az ingatlanok kikiáltási ára: 
Az önkormányzat nem határoz 
meg kikiáltási árat, amennyiben 
azonban kirívóan alacsony vétel-
áron tett megajánlások érkeznek 
az egyes ingatlanokra, abban az 
esetben az önkormányzat ered-
ménytelenné nyilváníthatja a pá-
lyázati eljárást. Az értékesítés áfa 
hatálya alá tartozik.

7.} A pályázat kötelező tartalmi 
elemei:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•  pályázó nevét, címét;
•  jogi személyiségű pályázó esetén 

a cégnevet, székhelyet, a hatá-
lyos cégkivonatot és aláírási cím-
példányt (egyszerű másolatban);

•  arról szóló nyilatkozatot, hogy a 
pályázó megismerte és elfogadja 
a pályázati kiírásban szereplő fel-
tételeket;

•  az egyes ingatlanok vételárára 
tett megajánlást (az ajánlatot 
hrsz-ként kell megtenni, hogy 
konkrétan beazonosítható le-
gyen, melyik ingatlanra vonatko-
zik a vételi ajánlat).

•  jogi személyiségű pályázó eseté-
ben a mellékelt nyilatkozatot, 
amely értelmében a pályázó át-
látható szervezetnek minősül,

•  a pályázó nyilatkozatát arról, 
hogy milyen célra kívánja az in-
gatlanokat hasznosítani, és mi-
lyen forrásból kívánja az ingatla-
nokat megvásárolni és 
üzlet  helyiségként hasznosítani.

8.) A pályázatok benyújtásának 
helye: Körmend Város Önkor-
mányzata 9900 Körmend, Szabad-
ság tér 7. l. emelet Titkársági szoba.
A pályázatokat személyesen, vagy 
postai úton, vagy elektronikus 
úton (titkarsag@kormend.hu) le-
het benyújtani, minden esetben 
úgy, hogy a pályázatnak legké-
sőbb az ajánlattételi határidő lejár-
táig be kell érkeznie a kiíróhoz.
9.) A pályázat benyújtásának 
(ajánlattételi) határideje: 2020. 
október 16., 12 óra.
10.) Az ajánlati kötöttség tarta-
ma: a pályázók ajánlati kötöttsége 
2020. december 1. napáig fennáll. 
A pályázati eljárást lezáró döntést 
követően a nyertes ajánlattevő 
ajánlati kötöttsége 60 nappal 
meghosszabbodik.
11.) A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2020. december 1. napja. 
Az elbírálás eredményéről a pályá-
zók írásban értesítést kapnak 7 na-
pon belül. A nyertes pályázó mint 

Vevő a vételárat az alábbiak szerint 
köteles megfizetni:
A Vevő a vételárat az adásvételi 
szerződés hatálybalépését követő 
60 napon belül köteles megfizetni 
az eladó Körmend Város Önkor-
mányzata részére. A vételár össze-
gétől függően a Magyar Államot 
elővásárlási jog illetheti meg.
12.) A pályázat elbírálásának 
szempontja: a pályázat elbírálása 
során a Képviselő-testület kizáró-
lagosan a vételárárra tett ajánlato-
kat hasonlítja össze. A pályázat 
nyertese az, aki a két ingatlanra 
vonatkozóan összesen a legmaga-
sabb ajánlatot tette az Önkor-
mányzat részére.
13.) Egyéb kikötések:
Az Önkormányzatot megilleti a 
szerződéstől való elállás joga arra 
az esetre, ha a nyertes pályázó a 
vételárat a szerződésben megha-
tározottak szerint nem fizeti meg 
az Önkormányzat részére.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy 
a pályázati eljárást – akár indoko-
lás nélkül is – eredménytelenné 
nyilváníthatja vagy pályázati felhí-
vását visszavonhatja. Ebben az 
esetben a pályázók semmilyen 
jogcímen nem érvényesíthetnek 
követelést Körmend Város Önkor-
mányzatával szemben.
Csak olyan személy és gazdasági 
társaság vehet részt az eljárásban, 
akinek vagy amelynek Körmend 
Város Önkormányzatával, annak 
költségvetési szerveivel (Körmen-
di Közös Önkormányzati Hivatal, 
Körmendi Kulturális Központ, Mú-
zeum és Könyvtár, Körmend város 
Gondnoksága), valamint az önkor-
mányzat többségi tulajdonában 
álló gazdasági társasággal (Régió-
hő Kft.) szemben nincsen bármi-
lyen jogcímből eredő, lejárt tarto-
zása, ellenkező esetben a pályázó 
– pályázatának tartalmi vizsgálata 
nélkül – az eljárásból kizárásra ke-
rül.

A kiíró felhívja a figyelmet arra, 
hogy a 2011. évi CXCVI. törvény ér-

telmében a kiíró csak e törvény 
szerint átláthatónak minősülő 
szervezettel köthet adásvételi és 
bármely más, hasznosításra irá-
nyuló szerződést. Gazdasági társa-
ság pályázó esetében ezért az át-
látható szervezetnek való 
megfelelésről nyilatkozni kell a 
pályázati kiíráshoz csatolt minta-
nyilatkozat alapján.

A kiíró felhívja a figyelmet arra, 
hogy a Nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) 
bekezdése alapján a Magyar Álla-
mot elővásárlási jog illeti meg, 
ezért a vételár mértékétől függő-
en a megkötendő adásvételi szer-
ződés az MNV Zrt. mint a Magyar 
Állam nevében eljáró, az elővásár-
lási jog gyakorlására jogosult szer-
vezetnek az elővásárlási jog gya-
korlására vonatkozó nemleges 
nyilatkozatának kézhezvételével, 
vagy amennyiben nem nyilatkozik 
a jogosult, a nyilatkozat tételére 
megállapított törvényes határidő 
leteltével lép hatályba.

A kiíró a pályázati eljáráson való 
részvételt nem köti biztosíték adá-
sához.

A pályázati eljárásra vonatkozóan 
további információ a 94/592-928-
as telefonszámon vagy a titkar-
sag@kormend.hu címen szerezhe-
tő.
Az ingatlan személyesen megte-
kinthető a helyszínen előzetes idő-
pont-egyeztetés alapján.
Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 
példányban kell benyújtani.
14.) Melléklet:
Jelen pályázati kiírás mellékletét 
képezik az alábbiak:
•  az ingatlan tulajdonilap-másolata,
•  az ingatlanokra vonatkozó helyi 

építési szabályzat előírásai.

Körmend, 2020. 09. 16.

Körmend Város Önkormányzata
Bebes István polgármester

P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S
A Körmend, 109/A/1 és 109/A/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde a 
Bartóki székhelyintézményben tartotta tanévnyitó ér-
tekezletét, amin valamennyi intézmény nevelőtestü-
lete részt vett. A rendezvénynek szakmai program is 
része volt, ugyanis egyórás előadást tartott a telepü-
lésen hazánk híres mesepedagógusa: Bajzáth Mária.

Bajzáth Mária az ELTE Pedagógi-
ai és Pszichológiai Karán végzett 
neveléstudományi bölcsészként. 
1990 óta foglalkozik gyerekekkel, 
mesékkel és pedagógiával, tanár-
ként és tanítóként is szerzett diplo-
mát, gyűjtött tapasztalatokat. Az el-
méleti felkészülés mellett a 
mindennapos gyakorlat alakította a 
módszert, amelyet néhány éve akk-
reditált képzésként és műhelymun-
kákon, szakmai napok keretében 
tanít szerte az országban és határon 
túl. Meghívott előadóként előadáso-
kat, képzéseket tart különböző egye-
temeken, konferenciákon, bölcső-
dékben, óvodákban, iskolákban és 
könyvtárakban. Vezeti a Népmese-
kincstár Mesepedagógia Műhelyt, 
amely az érdeklődő pedagógusok-
nak, könyvtárosoknak, gyerekekkel 
és mesékkel foglalkozó szakem-
bereknek és szülőknek ad lehetősé-
get arra, hogy minél alaposabban 
elsajátíthassák a módszert, és me-
sékkel segíthessék a gyerekek fejlő-
dését. Harminc éve szervez mese-
táborokat, mesés programokat 
gyerekeknek és felnőtteknek. Mese-

gyűjteményeket válogat, 
vázlatgyűjteményeket ké-
szít, amelyek a Kolibri Kiadó 
gondozásában jelennek meg 
a Népmesekincstár sorozat-
ban. Válogatott meséket a 
Világmesék 13 részes soro-
zat animációs filmjeihez és 
diafilmekhez is.

A Népmesekincstár mód-
szerrel dolgozó intézmé-
nyekkel, alapítványokkal, 
pedagógusokkal folyamato-
san tartja a kapcsolatot, se-
gíti munkájukat. Mondott és 
mond mesét és tart és tartott 
mesefoglalkozást matematikaórán, 
testnevelésórán, természetismeret- 
projektben, olvasásóra helyett és 
alatt, barátság témahéten, anyák 
napján, farsang és advent idején. 
Tartott mesefoglalkozást azzal a cél-
lal, hogy megtanulják a gyerekek a 
testrészek nevét és azért, hogy meg-
érezzék, -értsék kamaszként, mit je-
lent elköteleződni és dönteni. Mesélt 
osztályfőnöki órán életről, halálról, 
fákról, számokról, csillagokról, el-
lenfelekről, szegényekről, gazdagok-

ról. Mindig arról, ami a gyerekeket 
érdekelte. Mesélt anya szíve alatt 
hordott magzatnak, bölcsődésnek és 
óvodásnak, kisiskolásnak, gimnazis-
tának és egyetemistának, felnőttnek 
és idős embernek. Mesélt börtönben, 
hajléktalanszállón, családok átme-
neti szállásán, gyermekotthonban, 
anyaotthonban és kórházban. Mesélt 
születőnek és haldoklónak, jókedvű-
nek és boldogtalannak. Mesélt fényes 
palotában és mesélt a „föld legsöté-
tebb lyukában.”

Sokféle szerepben és 
helyzetben, naponta tapasz-
talja a népmese, a dal, a já-
ték, a tánc felemelő és meg-
tartó erejét, hisz abban, 
hogy segítségükkel hidat 
lehet építeni múlt és jelen, 
fönn és lenn, ember és em-
ber között. Újragondolt, 
korszerű és gyerekközpon-
tú pedagógiai módszerek-
kel összekapcsolva és élővé 
téve a hagyományt – a me-
sélés, mondókázás, népi já-
ték, népdal beépítése a taní-
tásba, az intézményes és 
családi nevelés gyakorlatá-
ba – kimeríthetetlen erőt és 
örömforrást rejt minden 
gyerek, pedagógus és szülő 
számára.

Körmenden 2019 szep-
temberében volt először 
meghívott előadó egy pályá-
zat keretében, akkor mesé-
ket adott elő a gyermek-

könyvtárban. Kőházyné Fasching 
Anikó, az intézmény vezetője la-
punknak elmondta, hogy a Család-
pedagógiai Egyesületben mindket-
ten tagok, ahol rendszeresen 
találkoznak, mint fogalmazott: re-
ményei szerint a szakember a követ-
kező években a mostanihoz hasonló 
keretek között többször megfordul 
majd a körmendi óvodákban, hogy 
segítse a pedagógusok munkáját.

 n MP
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Neves mesepedagógus tartott előadást a körmendi óvónőknek

Bajzáth Mária régóta mesékkel segíti a gyermeki fejlődést

Hogyan beszélgessünk gyerekekkel az internetes zakla-
tásról, más néven cyberbullyingról? A Kék Vonal Gyer-
mekkrízis Alapítvány tanácsai:

1. Beszélgessenek az online vi-
lág természetéről! Kérdezze 

meg, kikkel szokott beszélgetni az 
internetes felületeken, ismerősei-
vel milyen képeket, témákat szok-
tak megosztani egymással.

2. Az online zaklatás az esetek 
nagy részében offline kezdő-

dik! Beszélgessen a gyerekekkel a 
kortárs kapcsolataikról, ismerje a 
barátait, vegye észre, ha valami 
nyomasztja!

3. Fontos, hogy a gyerekek tisz-
tában legyenek az internet 

veszélyeivel! Fontos, hogy a gyere-
kek is tudják: virtuális térben sen-
kinek sincs joga ilyesmihez velük 
szemben!

4. Bátorítsa a gyerekét, hogy 
merjen segítséget kérni! Ha a 

gyerekek túl sokszor hallják, hogy 
intézzék el a problémáikat egy-
más közt, nem fognak segítséget 
kérni akkor sem, ha neten zaklat-
ják őket.

5. Fontos a pozitív példamuta-
tás! Beszéljen róla, hogy mire 

és hogyan használja az internetet!

6. Az internetes viselkedés, az 
ott megnyilvánuló szociális 

kompetenciák, önvédelmi készsé-
gek nem függetlenek az offline vi-
lágtól! Beszélgessenek az osztály-
közösségről, a barátok közötti 
konfliktusokról, azok békés meg-
oldásairól.

7. Ha a zaklató egy gyerek, ő is 
segítségre szorul! Beszélges-

sen vele, hogyan érzi magát a kor-
társak között. Volt-e ő is áldozata 
az internetes zaklatásnak?

8. Ha külső szemlélője a zakla-
tásnak, azzal tudja segíteni, 

hogy szemlélőből segítővé válik.

9. Mikor egy gyermek az áldo-
zata az internetes zaklatás-

nak a legfontosabb az érzelmi tá-

mogatás. Ha szükséges, mondja el 
újra és újra, hogy senkinek nincs 
joga őt bántani, és joga van segít-
séget kérni!

10. Ha a netes zaklatás mögött 
iskolai történések állnak, 

és ez elég gyakran kiderül a be-
szélgetésekből, akkor fontos az 
osztályfőnök, az iskolapszicholó-
gus bevonása.

10+1. A zaklatás, zsaro-
lás online utakon is 

bűncselekmény. A hozzájárulá-
sunk nélkül közzétett fotókat, a 
káros vagy illegális tartalmakat, 
be kell jelenteni, ezt a biztonsago-
sinternet.hu bejelentő űrlapján 
akár névtelenül is megtehetjük. 
 n MW

Gyermekeink védelmében – Ismerje fel a cyberbullyingot!

Bajzáth Mária mesepedagógus
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A koronavírus-járvány meglehetősen átírta a Dr. Batthyá-
ny-Strattmann László Múzeum 2020-as terveit. Az intéz-
mény kénytelen volt több kiállítást elhalasztani és hosz-
szabb időre bezárni. De azért pozitívum is történt: az idei 
nyáron megdőltek a látogatottsági rekordok.

A 2020-as esztendő – ahogy más 
intézményeknél is – a Dr. Batthyá-
ny-Strattmann László Múzeum éle-
tében is rendhagyó módon alakult. 
A tervezett kiállítások, így az Or-
szágos Fazekaspályázat és Kiállí-
tás, a Dr. Batthyány-Strattmann 
László – 150 éve született a szegé-
nyek orvosa című időszaki kiállítás, 
valamint a Műhelyélmények – mes-
terségek című, szintén időszaki ki-
állítás a COVID–19 járvány miatt 
elmaradtak. Nem tartották meg a 
múzeum népszerű gyermektáborát 
és az Összetartozás éve című konfe-
renciát sem. Ráadásul három hóna-
pig rendkívüli helyzet állt fenn, a 

látogatók előtt zárva voltak az in-
tézmény kapui.

– Március 16-tól június 19-ig nem 
fogadhatott látogatókat a múzeum. 
Ebben az időszakban elsősorban a 
gyűjtemények digitalizálásával fog-
lalkoztunk, a múzeum iránt érdek-
lődőkkel pedig on-line igyekeztünk 
tartani a kapcsolatot. Ennek jegyé-
ben szerveztük meg A múzeum ház-
hoz megy című játékot, amely arról 
szólt, hogy tíz héten át összesen 
száz kérdést tettünk fel egy online 
vetélkedősorozatban. A körmendiek 
számára rövid kvízjátékokat is kí-
náltunk, többek között a kastély, a 
várkert, a város épületei és szobrai 
voltak a témák. A bezárás időszaka 
alkalmat adott arra is, hogy a múze-
um bejáratát megújítsuk – mondta 
Móricz Péter, a múzeumi intézmény-
egység-vezetője.

Az újranyitást követően a nyári 
hónapok – elsősorban a felpörgött 
belföldi turizmusnak köszönhetően 

Látogatottsági rekordok dőltek meg a körmendi múzeumban

Nagy népszerűségnek örvendenek az állandó kiállítások

A Batthyány-kastélyhoz 
tartozó Várkert mintegy 35 
hektáron fekszik, Körmend 
belvárosától egy kőhajítás-
nyira.

A terület védett és arborétum 
jellegű, ahol több mint hatvan fa- 
és cserjefaj található, a platánok 
mellett tulipánfák, kőrisek, juha-
rok és fenyők. A növényritkaságok 
mellett jó néhány állatfaj is megta-

lálható az óriási kertben. A Rába 
folyó közvetlen közelében kialakí-
tott tóban például teknősök is van-
nak, amelyeket Bedőcs Gyula ka-
pott lencsevégre várkerti sétái 
során.

A különleges és általában hosz-
szú életű páncélos hüllők látszólag 
jól érzik magukat a tóban és a tó-
parton, és egyre többen vannak. 
A szeptemberi napsütésben gyak-
ran töltötték sütkérezéssel az időt.
 n TJ
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Teknősöknek is élőhelyet ad a körmendi várkertben lévő tó

– látogatottsági rekordot hoztak. 
Júliusban is nagyobb számú látoga-
tót regisztráltak, mint korábban 
bármelyik hónapban, de az augusz-
tus még ennél is jobb volt, hiszen 
még több érdeklődő kereste fel az 
intézményt. Összességében a két 
hónap alatt 56%-kal több látogató 
váltott belépőjegyet, mint az előző 
év két leglátogatottabb hónapjában. 
Különösen sok család látogatta a 
múzeumot ebben az időszakban, az 
Őrségből és Budapestről érkeztek a 
legtöbben. A visszajelzések alapján 
az állandó kiállítások – a Körmend 
és a Batthyányak évszázadai és a 
Cipőtörténeti Gyűjtemény – tovább-
ra is nagy népszerűségnek örvende-
nek, akárcsak a Történelmi fotómű-
helyben elhelyezett, kipróbálható 
velocipéd-rekonstrukció.

Szeptemberben visszatértek a 
múzeumi rendezvények is: a hónap 
első két szombatján komolyzenei 
koncerteket élvezhettek az érdeklő-
dők a díszteremben, majd pedig a 
Kulturális Örökség Napjain az egy-
kori főiskolai kollégiumot mutatták 
be egy séta keretében a résztvevők-
nek. Köztudott ugyanis, hogy egy-
kor a kastélyban működött a kollé-
gium.

Az év további részében egy idő-
szaki és egy állandó kiállítást ter-
veznek. Előbbi a körmendi helyi ér-
tékeket veszi számba, utóbbival 
pedig egy régi adósságot törleszte-
nek: egy ebédlő és egy szalon en-
teriőrt mutatnak be a kastély máso-
dik emeletén, a díszterem mögötti 
termekben.

 n TJ
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A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége (KÉSZ) Körmen-
di Csoportja eredetileg 
tavaszra tervezte Lang Sieg-
fried M. ORC atya előadását, 
de az akkori vírushelyzet 
miatt szeptember 15-ére 
halasztották a programot.

A járványügyi rendelkezések fi-
gyelembevételével kezdődött Lang 
Siegfried M. ORC atya „Mária örök-
sége: az engesztelő nép, a magyar-
ság önazonossága mint engesztelő 
áldozat” című előadása a Polgár-
mesteri Hivatal nagytermében. Az 
előadó Budapestről érkezett, amúgy 
Ausztriában és Svájcban él, a Szent 
Kereszt Rend papja és a Szent An-
gyalok Műve Mozgalom tagja. Sieg-
fried atya 35 évig misszionárius-
ként végezte hívatását különböző 
országokban, mint például India, 
Brazília, Egyesült Államok, Portu-
gália, Olaszország, Afrika és Svájc. 
Fatimában is szolgált három évig. 
Az elmúlt évtizedekben Magyaror-
szágon tartott lelkigyakorlatokat a 
Szent Angyalok Műve lelkiségében. 
Idén augusztusban már három, 
szeptemberben pedig egy lelkigya-
korlatot vezetett. Kedvenc országa 
valamennyi közül Magyarország, 

azaz Regnum Marianum, Mária en-
gesztelő országa. Bár nem beszél 
magyarul és szavait tolmács fordí-
totta, szívében teljesen magyarnak 
érzi magát. A rendezvény elején az 
atya egyik budapesti tanítványa ol-
vasott fel Montforti Grignion Szent 
Lajos Mária: A tökéletes Mária-tisz-
telet című könyvéből, amely nemré-
giben jelent meg az Ős-Kép Kiadó 
gondozásában. Siegfried Lang atya 
előadásban részletesen kifejtette, 
hogy Magyarország Mária engesz-
telő országa, és egyetlen más nem-
zet vagy ország sem kapott az egy-

háztörténelem folyamán ilyen 
magasztos címet: „Regnum Maria-
num”, ami azt jelenti, hogy Magyar-
ország Mária öröksége és tulajdo-
na. Gabriele Anya Vatikán által is 
jóváhagyott magánkinyilatkoztatá-
saiban beszélt a magyarság felada-
táról, küldetéséről a végidőben. 
Ezek közül az első, hogy a Szent 
Korona törvényei és erejének ható-
köre legyen jelen az egyházban 
újra, hiszen nem véletlenül volt el-
terjedt mondás a középkorban, 
hogy „Ha szenteket akarsz látni, 
menj Magyarországra!”. A második 

egy törekvés, hogy továbbra is fenn 
kell tartani a hagyományosan jó 
kapcsolatot a mindenkori pápa és 
hazánk között. A harmadik feladat 
annak tudatosítása, hogy ez az or-
szág Mária engesztelő országa. A 
negyedik feladat a kereszténység 
védőbástyájának maradni továbbra 
is. Ezt csak a máriás apostolság 
tudja teljesíteni, amire a legjobb pél-
da Kapisztrán Szent János, aki bal 
kezében egy feszületet tartott, a 
jobb kezében pedig egy rózsafüzért. 
Az ötödik feladat az eucharisztikus 
Mária szívközpont üzenete: úgy kell 
szeretni a többi embert, ahogy Jé-
zus is szerette őket. A jézusi szere-
tetre jó példa az államalapító Szent 
István király élete. Mindezek meg-
valósításában segít Magyarország 
szent őrangyala.

Népünk a trianoni döntéssel öt se-
bet kapott, ráadásul Jézus Szíve 
ünnepén, 1920. június 4-én. Kijelent-
hető, hogy Magyarországot e napon 
Jézushoz hasonlóan megfeszítet-
ték. Trianon sebei máig érezhetőek 
az elcsatolt területek – Burgenland, 
Délvidék, Erdély, Felvidék és Kár-
pátalja – tekintetében. Mindennek 
engesztelő lélekkel való vállalása 
segítheti elő az érintett népekkel 
való megbékélést. Ehhez a gyógyu-
láshoz az Istentől jövő segítség nem 
fog elmaradni. n CST
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Lang Siegfried: Magyarország Mária öröksége és tulajdona

Az osztrák szerzetes a végidő tennivalóiról beszélt

Horváth Róbert a díszteremben

Lang Siegfried M. ORC atya előadás közben
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A Hungarikum törvényben foglaltak szerint: az önkormány-
zatok települési értéktárat és értéktár bizottságot hozhat-
nak létre. A feladatok közé tartozik a településen fellelhető 
nemzeti értékek azonosításának szervezése, az ott fellelhető 
nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, 
valamint azok megyei értéktárba történő megküldése.

Bebes Árpáddal, a Dr. Batthyány- 
Strattmann László Múzeum munka-
társával, a Körmendi Értéktár Bi-
zottság szakmai tanácsadójával 
annak apropóján beszélgettünk, 
hogy nemrégiben számolt be az 
utóbbi fél évben végzett munkáról a 
képviselő-testület előtt. A szakem-
ber azonban rögtön az elején ponto-
sította is státuszát. A városban 
ugyanis külön értéktár bizottságot 
nem hoztak létre. Az önkormányzat 
kulturális bizottsága látja el Kör-
menden a város értékeinek feltérké-
pezését, értéktárba sorolását. En-
nek a grémiumnak a szakmai 
tanácsadója a helyi értéktárra vo-
natkozó ügyekben Bebes Árpád. 
A  törvényi kötelezettség szerint 
félévente kell beszámolnia a bizott-
ságnak az értéktár aktuális helyze-
téről a képviselő-testületnek. A ta-
nácsadó adja azt a vázat és 
pontokat, amelyek alapján az érték-
tár bizottság elnöke beszámolhat a 
grémium előtt. Erre tehát a közel-
múltban került sor. A szakmai ta-
nácsadóval a körmendi helyi érték-
tárba sorolt értékeket vettük 
számba és arról is beszélgettünk: 
hogy kerülhet fel és ki javasolhat a 
listára további „tételeket”.

„Az utóbbi fél évben új érték felvé-
telére nem érkezett javaslat, ez te-
hát nem képezte a beszámoló részét 
ezúttal. Érdemes azonban elmonda-
nom, hogy megérkezett a múzeum-

ba a megyei értékeket összefoglaló 
idei kiadvány nemrégiben. Ebben a 
körmendi kosárlabdasport is szere-
pel már a megyei értéktár része-
ként. Erről örömmel tájékoztattam 
a bizottságot” – mondta büszkén a 
szakember.

Hozzátette: arról is szólt a beszá-
molóban, hogy egy hungarikum pá-
lyázatot adtak be az év első felében, 
amelynek segítségével a körmendi 
helyi értékeket szeretnék kiállítás 
formájában is bemutatni széles kö-
zönség előtt. Erről azonban még 
nem döntött a pályázat kiírója a be-
számoló idején.

De ha már helyi értékek: a szak-
embert ennek körmendi rendszeré-
ről is megkérdeztük. A Hungarikum 
törvény szerint az értéktárak rend-
szere alulról építkező. Tehát széles 
körű társadalmi alapokon nyug-
szik, a civil szférát, illetve egyéni 
véleményeket tükröz, javaslataik-
ból születhet meg a helyi értéktári 
lista, folyton bővülő tartalommal. 
Erre a fundamentumra épül a me-
gyei, aztán az országos szint. A tör-
vény szerint nemcsak a bizottság 
tesz, tehet javaslatot értékek felvé-
telére, hanem ugyanúgy magánsze-
mély, civil szervezet, mindenki más 
is. A rendszernek három alapszintje 
van: a helyi értéktár, egy országos 
ágazati értéktár és a külhoni érték-
tárak. A Magyar Értékek rendszere 
alulról építkezik, ezekre alapoz. 

A „piramis” csúcsát pedig a hunga-
rikumok jelentik.

De maradjunk most a helyi szint-
nél, Körmendnél. Bebes Árpád el-
mondta: jelenleg a helyi értékleltár-
ban 29 „tétel” szerepel. A teljesség 
igénye nélkül sorolva ezeket, ide 
tartozik a Batthyány-kastély, a Vár-
kert, a templomok, a körmendi ko-
sárlabdasport, a Rába-folyó, a Hő-
sök tere, a Vízikarnevál. Szerepel a 
listán a Vasútállomás, a Szabadság 
tér, a Kossuth-szobor. Az értéktár-
ban azonban nemcsak az épített, 
hanem a szellemi örökség részei is 
helyet kapnak, illetve az egyesüle-
tek által végzett tevékenységek, 
egyének munkássága is bekerülhet 
a gyűjteménybe.

Bebes Árpád erre is mondott pél-
dákat. A Batthyány Lovasbandéri-
um tevékenysége, a Körmendi Nép-

tánc mint hagyomány, illetve az 
íjász hagyományőrző tevékenység 
szintén az értéklajstrom fontos ré-
sze.

„Elég sok mindenünk van” – jelen-
tette ki büszkén Bebes Árpád. Hoz-
zátette: az értékek sora bővülhet, ha 
új értékek születnek vagy új értéke-
ket tart a városi közösség erre érde-
mesnek, méltónak. Magánszemé-
lyektől is várnak tehát javaslatokat. 
Abban, hogy valami felkerül-e a kör-
mendi városi értékek sorába, annak 
mércéje a városi közösség. Ha vala-
kinek van javaslata, ötlete egy adott 
érték listába vételére, kezdemé-
nyezheti ezt. Az erre szolgáló nyom-
tatvány a hungarikum.hu oldalról 
tölthető le. Az adatlapot értelemsze-
rűen kell kitölteni, majd eljuttatni a 
múzeumba. Azért érdemes ide lead-
ni, mert Bebes Árpád itt dolgozik, ő 

foglalkozik, ahogy a cikkből eddig is 
kiderült, szakmailag a körmendi ér-
téktár ügyével. Az adatlap azonban 
a kulturális bizottsághoz is eljuttat-
ható, ez esetben majd ők továbbítják 
számára a dokumentumot. Bebes 
Árpád ezután formailag is ellenőrzi, 
hogy rendben van-e az adatlap. Ha 
hiányosságot tapasztal benne, segít 
a javításban. A szakértő azonban 
arra biztat: mindenképpen érdemes 
energiát fordítani, leadni ilyen adat-
lapot, ha valaki olyan közösségi ér-
téket talál, amely még nem szerepel 
a listán.

– Fontos, hogy élő értékről legyen 
szó. Jó, ha a város életének, jelené-
nek is része a javasolt „tétel” – 
mondta a szakmai tanácsadó.

Azzal folytatta: természetesen 
vannak történelmi, az épített vagy 
kulturális örökséget tükröző részei 

is a listának. De főleg olyan élő érté-
kek kerestetnek, amelyeket egy 
adott helyi közösség jelenleg is a ré-
szének, a sajátjának tekint. Egy ér-
ték szempontjából természetesen 
fontos az eltelt idő, ami patinát ké-
pezhet rajta konkrétan vagy átvitt 
értelemben. De nem feltétele egy ja-
vasolt dolog értéktárba vételének, 
hogy az régi legyen.

„Nem ez a bekerülés elsődleges 
szempontja. Sokkal inkább, hogy 
hasznos, a közösség által most meg-
élt, nagyra becsült értéket képvisel-
jen. A lényeg, hogy a beadó tisztá-
ban legyen vele: javaslatának 
jelentősége van Körmend civil kö-
zösségi életében” – nyomatékosítot-
ta Bebes Árpád.

Felmenő rendszerről beszéltünk 
az értéktárak esetében. Ez alapján 
a következő szint a megyei érték-
táré. Ebben természetesen szintén 
szerepelnek már körmendi tételek, 
amely a városban is és a megyei ér-
téktárban is ott van már. Ez a Rába- 
folyó, a Batthyány-kastély és a vár-
kert, a Batthyányiak szellemi 
öröksége és a körmendi kosárlab-
dasport. „Ez utóbbi a legújabb kör-
mendi érintettségű megyei érték, be 
is került a 2020-as megyei értékek 
könyvébe” – mondta a szakember.

De ha már szinteket lépegetünk, 
felmerül a kérdés: van-e olyan kör-
mendi dolog, amely a helyi és me-
gyei értéktár mellett joggal sora-
kozhat fel az országos értékek közé 
is. „A kastély a város legszebb éke, 
van esélye bekerülnie az országos 
értéktári listába. A megyei értéktár 
bizottság is ugyanezt gondolta és 
javasolta az épületet a Magyar Ér-
téktárba. Ide kiemelt nemzeti érté-
kek kerülnek. Ez a következő fok. A 
megyei értéktárbizottság a Kör-
mendi kastélyt és a jáki templomot 

javasolta ide, hogy illendő helyre 
kerüljenek az épületek. A pályáza-
tot beadták már, de még nem szüle-
tett döntés az ügyben. Várunk az 
elbírálásra, erről a legfelsőbb bi-
zottságként a Hungarikum Bizott-
ság dönt majd” – fogalmazott Bebes 
Árpád.

De ha már a Hungarikum Bizott-
ságról is szó esett. Körmend egy 
pályázatot adott be az úgynevezett 
hungarikum pályázatra. Már évek 
óta rendszeresen pályáznak ide is, 
sikerrel. „Ennek a pályázatnak kö-
szönhető a körmendi imázsfilm, de 
ebből a forrásból készülhetett a vá-
rosjubileum képeskönyve is. Idén 
sikeres elbírálás esetén egy kiállí-
tást fogunk létrehozni a támogatás-
ból” – ismertette a terveket Bebes 
Árpád.

Arról is beszélt: alapvető céljuk, 
hogy a körmendi helyi értékek ösz-
szességét a film és a kiadvány után 
egy másik formában is bemutassák 
a lehető legteljesebb formában. Így 
szeretnék tudatosítani a helyiek-
ben, hogy mennyi értéke is van a 
városnak és hogy ezek a megbecsü-
lés tárgyát képezik itt. A pozitív el-
bírálás esetén év végére tervezik a 
tárlat megnyitását. A kiállítás szép, 
egységes, informatív összeállítása 
– már előre is látszik – nagy munka 
lesz, mert olyan szerteágazó és szá-
mos a körmendi értéklista. „Szeret-
nénk, ha minél több körmendi meg-
nézné majd az anyagot. Jó lenne, ha 
megérezné a látogató, mi minden 
van a városban, amiért érdemes itt 
élni, amiért érdemes részt venni a 
közösség életében. Az élhető Kör-
mendet az értékek mentén is szeret-
nénk bemutatni” – mondta a szak-
ember.

A kérdésre, hogy miért tartja fon-
tosnak az értéktár mozgalom elin-

dulását és hogy véleménye szerint 
ez a helyben élőknek vagy inkább a 
településre érkező vendégeknek, tu-
ristáknak fontosabb-e, Bebes Ár-
pád összetett választ adott.

„A dolog érdekessége az, hogy 
mindkettő csoportnak fontos. A he-
lyieknek azért, mert van úgy sok 
dologgal az ember, hogy nem is tud 
róla: az általa végzett tevékenysé-
gek vagy a környezetében lévő dol-
gok milyen értékesek, hisz minden-
naposak, természetesek ezek 
számára” – magyarázta. De ha pél-
dául egy ilyen lista figyelemfelhívó 
segítségével nyilvánvalóvá válik 
ezek értéke, az még inkább erősít-
heti az egyénben a közösséghez, a 
helyhez való tartozás érzését – véli 
Bebes Árpád. Aztán ha a városba 
érkezik egy rokon, egy barát vagy 
bárki mást meghív magához az itt 
élő, büszkén mutathatja meg szá-
mukra: mi minden található itt. Az 
értéktárlista által ugyanakkor gaz-
dagodhat a városba látogató turista 
is. Hisz nem minden látszik egyér-
telműen és elsőre egy távolról ideér-
kezőnek. A közösségek által végzett 
tevékenységek például rejtve ma-
radhatnak előtte, csak néha buk-
kanhatnak fel. Ám egy ilyen lajst-
rom alapján rögtön képet kaphat a 
vendég a város történelmi és közös-
ségi értékkeresztmetszetéről.

„Ha az ember egy közösség része-
ként élheti meg az életét a szétdara-
bolódott társadalomban, az nagyon 
fontos. Ha a saját környezetünket 
értékeljük, az sok pozitív hozadék-
kal jár. A saját büszkeség érzését és 
a közösséghez tartozás erejét egy-
aránt erősítheti” – summázta a he-
lyi értéktár fontosságának gyakor-
latias hasznát a szakmai tanácsadó.

 n POGÁCS MÓNIKA

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

Új érték felvételét az utóbbi fél évben senki nem javasolta, a körmendi kosárlabdasport azonban bekerült a Vas megyei értékek közé

A Magyar Értékek rendszere alulról építkezik: az sok pozitív hozadékkal járhat, ha saját környezetünket igazán értékeljük
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Idén hétszázezerrel többen intézték adóügyeiket az 
Ügyfélkapun, és nagyjából ugyanennyivel csökkent a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatain 
személyesen megjelenő ügyfelek száma.

A koronavírus-járvány miatt 
előtérbe kerültek a biztonságo-
sabb, digitális kommunikációs 
csatornák, szerencsére a NAV-nál 
szinte minden ügy elektronikusan 
is intézhető.

A NAV ügyfélszolgálati statiszti-
kái valamennyi területen azt mu-
tatják, hogy az adózók egyre na-
gyobb számban kezdték el 

használni a elektronikus megol-
dásokat. A hivatal munkatársai az 
első hét hónapban csaknem négy-
millió adózóval léptek kapcsolatba 
az Ügyfélkapun keresztül, és egy-
milliónál is több ügyfélnek segítet-
tek telefonon vagy e-mailben.

A NAV-nál már jó ideje szinte 
minden elektronikusan is intézhe-
tő, ehhez a magánszemélyeknek 

mindössze KAÜ-azonosításra 
(ügyfélkapus regisztráció, e-sze-
mélyi igazolvány, telefonos azono-
sítás) és KÜNY tárhelyre van szük-
ségük. Az elektronikus ügyintézés 
és kapcsolattartás amellett, hogy 
biztonságos, jelentősen gyorsítja is 
a kommunikációt az ügyfél és a hi-
vatalok között. Nem kell sorban áll-
ni a postán sem egy irat átvételénél, 
sem a válasz feladásánál. Az ügy-
félkapu mellett szintén egy kényel-
mes, gyors ügyintézési lehetőség 
az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző 
Rendszer (06-80/20-21-22) haszná-
lata. A telefonos ügyintézéshez 
mindössze egy előzetesen igényelt 

ügyfél-azonosítószám (PIN-kód) 
vagy részleges kódú telefonos azo-
nosítás szükséges. További előnye, 
hogy így a NAV munkatársa közvet-
lenül segíthet az ügyfeleknek sze-
mélyes találkozás nélkül is.

Ha valakinek még nincs ügyfél-
kapuja, tanácsos mihamarabb re-
gisztrálnia, amit a NAV bármelyik 
ügyfélszolgálatán, a kormányab-
lakokban, a kijelölt postahelyen 
vagy akár a külképviseleteken is 
megtehet.

 n PETKOVITS ANIKÓ

sajtóreferens
NAV Vas Megyei Adó- és 

Vámigazgatósága

Nagyon veszélyesek a koronavírus-tagadó megnyilvánulá-
sok, mert az alapvető védelmi eszközeinktől fosztanának 
meg bennünket – hívja fel a figyelmet az ország egyik 
ismert virológusa. Dr. Kemenesi Gábor egyetemi adjunktus, 
a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóköz-
pont munkatársa szerint állítólagos tudományos ellent-
mondásokra és vitákra hivatkoznak azok, akik megkérdője-
lezik a tudományos tényeket.

– Milyen veszélyei lehetnek a 
koronavírus tagadásának?

– A kritikus szemlélet és informá-
cióéhség kifejezetten hasznos és 
fontos. Gond akkor van, amikor ön-
jelölt „hittérítők”, saját 
népszerűségük növelése 
érdekében, a valóságot el-
torzítva szólítanak meg 
embereket. Az általuk han-
goztatott véleményekkel 
ellentétben nincs tudomá-
nyos minőségű vita a szak-
értők körében. A vírusta-
gadók a tudomány által 
bizonyított és folyamato-
san vizsgált tényeket he-
lyeznek hitbéli alapokra. 
Ez nagyon veszélyes, fő-
ként a jelenlegi járványdi-
namikai mutatók tükré-
ben. A vírustagadók az 
alapvető védelmi eszköze-
ink használatát népszerűt-
lenítik, fosztanának meg 
tőle bennünket. Komoly 
kihívással nézünk szembe: 
számos emberélet és a nor-

mális életmenetünk forog kockán. 
A kettő közti arany középutat pedig 
a szakemberek és tudósok, tudomá-
nyos alapokon nyugvó tanácsai je-
lentik. A vírusellenesség, a védelmi 

eszközök létjogosultságának taga-
dása és a fegyelem romlása konkré-
tan emberéletekben mérhető.

– Mire hivatkoznak a vírusta-
gadók?

– A legszörnyűbb, hogy 
állítólagos tudományos el-
lentmondásokra és vitákra 
hivatkoznak. Erről szó 
sincs, ellenben van a világ-
ban néhány fehérköpenyes 
népámító, akik a tudo-
mány kritikus és ellenőr-
zött tényeit a saját vélemé-
nyükkel és hit alapú 
meggyőződésükkel vitat-
ják. Ebben a feszült hely-
zetben pedig könnyű töme-
geket megmozgatni szépen 
hangzó mondatokkal és 
megoldásnak látszó ha-
zugságokkal. A rideg való-
ság ettől még nem változik 
meg.

Ezek az emberek alapve-
tő módszertani eljárások-
kal és biológiai tényekkel 
nincsenek tisztában, így 

még nevetségesebb a véleményfor-
máló tevékenységük. A tudomány-
ban hitnek és a torz valóságnak  
nincs helye, pláne egy járványügyi 
helyzetben.

– Mi a véleménye azokról a nyi-
latkozatokról, amelyek a vírus 
létét kérdőjelezik meg?

– Szakmai álláspontot megfogal-
mazni felesleges, látható, hogy 
alapvető hibáktól és félremagyará-
zásoktól hemzsegnek ezek a videók 
és közlemények. Az iskolapadba 
küldeném a tisztelt szerzőket. Ha az 
ember valódi szakmai oldalakon, 
valós időben követi a tudományos 
világ eredményeit, ott nem bukkan 
vitára, csak fokozatos megismerés-
re. A vita a közösségi média videói-
nak öncélú világában zajlik csupán. 
Mindeközben a járványt együtt kell 
leküzdenünk, megértenünk és rá-
lépnünk a normális élethez vezető 
útra. Ehhez jó kezdés a maszkvise-
lés, az odafigyelés embertársaink 
egészséghez való jogára és a jár-
ványügyi szabályok betartása.

 n SZR

Kemenesi Gábor: a vírustagadók az alapvető védőeszközöktől fosztanának meg

A koronavírus léte szakmailag nem lehet vita tárgya

A járványt együtt kell leküzdenünk, emelte ki dr. Kemenesi Gá-
bor. FOTÓ: KSZ

A NAV-nál szinte minden ügyet elektronikusan is elintézhetnek

A Magyar Orvosi Kamara álláspontja
A vírusellenes megnyilvánulásokkal kapcsolatban nemrég a Magyar Orvo-
si Kamara (MOK) elnöksége közleményt adott ki, amelyben jelezték: a leg-
határozottabban elhatárolódnak az utóbbi hetekben mind nagyobb pub-
licitást és hangerőt elérő vírusszkeptikus vagy egyenesen vírustagadó, a 
SARS-CoV-2-es vírus veszélyeit és a vele szemben való védekezés fontossá-
gát megkérdőjelező csoportoktól, az azokat vezető orvosoktól, gyógysze-
részektől és egyéb végzettségű önjelölt igazságosztóktól.

Csong An Szunim zen mes-
ter, a Pilisben található 
Eredeti Fény Zen Templom 
apátja tartott meditációs 
gyakorlatot szeptember 
elején a Körmendi Kulturá-
lis Központban, majd este 
Dharma-beszédet a Faludi 
Ferenc Könyvtár hírlapolva-
sójában.

A zen mester a múlt év novembe-
rében járt először városunkban, és 
akkor a nagy érdeklődésre való te-
kintettel megígérte, hogy ha legkö-
zelebb Körmendre jön, meditációs 
praxist is tanít. Így is történt: taní-
tás első részében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az élet és a halál kér-
dései a legfontosabbak valamennyi 
kérdésünk közül. Ahhoz, hogy a 
karmánkat megteremtsük, meg-
tartsuk vagy lebontsuk, inkarná-
lódni kell, azaz emberi testben kell 
létezni. Miért? Mert látás, hallás, 
szaglás, tapintás, ízlelés gondolko-
dás, érzelemformálás, beszéd és 
cselekedetek által teremtjük a kar-
mánkat, így ha változtatni szeret-
nénk rajta, ahhoz fel kell ébredni a 
halál álmából és megtestesülni 
újra, hogy ismét teremtsünk, meg-
tartsunk és tisztítsunk. A legna-
gyobbaknak is testet kellett ölteni-
ük ahhoz, hogy elérjék a felébredést 
a legmagasabb szinten. Nekünk is 
azért van szükségünk emberi test-
re, hogy befejezzük azt, amit az elő-
ző életünkben nem fejeztünk be, 
mert maradt vágyunk, haragunk, 
énségünk, és ami a legfontosabb, 
maradt létszomjunk, ami az újabb 
tapasztalás felé visz. Az életünk so-
rán pedig csak boldogok szeretnénk 
lenni, esetleg másokkal együtt bol-
dognak lenni, és elkerülni a szenve-
dést, de ez itt meg is áll. Általában 
akkor tudatosulunk, amikor válság-
helyzetben vagyunk, előtte nem. Az 
élet és halál mibenlétére nem jö-
vünk rá, csak ha valami vagy valaki 
rá nem szorít erre minket. Így a tu-
datosodás, a felébredés mindig csak 
az érzékszervi, materiális kénysze-
rek következtében, azaz a válságok 
sebességével történik meg. Mi len-
ne, ha a válsághelyzetek nyomásá-
tól függetlenül feltennénk fontos 
kérdéseket, csak azért, mert példá-
ul tényleg érdekel, hogy honnan jö-

vünk, amikor megszületünk, hová 
megyünk, amikor meghalunk, mi-
ből van a lélek és a test összerakva, 
mi az a tudatosság, ami látja a test 
és a lélek állapotát. A könyvek olva-
sása nem pótolhatja a tapasztalatot, 
és épp ennek a hiánya vezet nem-
csak félreértésekre, hanem az élet 
és halál szakadékának áthidalha-
tatlanságához is. Azért fontos a he-
lyesen végzett realizációs praxis, 
hogy tapasztalati és teljes értékű 
válaszokat kapjunk. Vagy elérjük 
azt a tudatot, ami túl van életen és 
halálon, vagy pedig félelem és rette-
gés, remény és hiú ábrándok között 
élünk. Mindegyikünk lehetőségei 
közé tartozik, hogy önzetlen, ki-
egyensúlyozott, középúton járó éle-
tet éljünk, ahol a lényeg tapasztala-
ta oda vezet, hogy érezzük mások 
szenvedését és megpróbálunk segí-
teni. Amikor testet váltunk, akkor 
testet váltunk, de addig munka van, 
addig változni akarunk, és a válto-
zás útja az élet helyes élése.

Nagyon sok témakört érintettek a 
tanítást követő kérdésekre adott vá-

laszok, ezekből szemezgettünk né-
hányat. Az önkép az, amit hiszünk 
magunkról, és ez vagy egyezik az 
igazsággal, vagy nem. A személyi-
ség nagy része tudattalan, és az ön-
kép az, amit ebből megtudtunk. Fel 
kell számolni az illúzióinkat, és ak-
kor az önkép is helyes lesz, de addig 
nem. Ezt onnan lehet tudni, hogy a 
legválságosabb pillanatokban bo-
rul az önképünk. Ezért van válság, 
ezért van tanulás. Vannak olyanok, 
akiknél a gyakorlás első félévében 
lehetnek elképesztő átfordulások, 
leolvadások, robbanások a tudat-
ban, mert épp akkor a tudattalan 
felszínre dobta ezeket a karmákat. 
Utána egyszer csak elülnek, és le-
het, hogy egy-két évig nincs semmi. 
Az illető kötelességtudóan teszi a 
dolgát, és azt veszi észre, hogy az 
élete normális, a minőségei jók, ke-
vesebb hibát követ el, jobb az állóké-
pessége, jobb a kapcsolati intelli-
genciája, megnőtt az érzelmi és 
kognitív teljesítőképessége, jobban 
jelen van, nehezebben billenthető 
ki, és innentől kezdve ezek a jótéte-

mények az Ösvény közvetlen hatá-
sai, de ezeknek egyáltalán nem fel-
tétele, hogy eleinte intenzív 
tapasztalataink legyenek. Ne ellen-
őrizzük és ne minősítsük saját me-
ditációs praxisunkat, csak csinál-
juk. Ahhoz, hogy a legnagyobb 
káosz közepén nyugodtak és cse-
lekvőképesek tudjunk maradni, egy 
tudati tréning elengedhetetlen, le-
gyen az a zen gyakorlat vagy bármi 
más. Ha helyesen csináljuk, akkor 
nem egy énréteget veszünk ma-
gunkra és nem egy új identitást ala-
kítunk ki, hiszen már van egy sze-
mélyiségünk, és az bőven elég, 
viszont az egoitásra semmi szük-
ség. De mennyire önzetlen vagy én-
telen ez a személyiség? Mennyire 
szenved és szenvedtet? Mert az iga-
zi feladat a felébredés elérése, hogy 
azzal megszabadíthassunk minden 
lényt a szenvedéstől.

A rendezvényről készült videó a 
novemberihez hasonlóan hamaro-
san látható lesz a Youtube-on.

 n CSIHAR TAMÁS

 FOTÓ: TJ/ARCHÍV

Áthidalni az élet és halál szakadékát – visszatért Körmendre a zen mester

Az illúziók felszámolásával az önkép is helyes lesz
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Javában tart a felkészülési időszak az Egis Körmend ko-
sárcsapatánál. A piros-feketék a Mogyorósy Szilárd Emlék-
mérkőzésen mutatkoztak be először nyilvánosan, még-
hozzá a Sopron KC ellen aratott győzelmükkel. Egy héttel 
később a zalaegerszegi Göcsej-kupán is tarolt Ziga Mravl-
jak csapata és megnyerte a szomszédvári tornát.

A koronavírus-járvány miatt ezút-
tal nem tornával, hanem egy mérkő-
zéssel emlékeztek a körmendi kosár-
labdacsapat egykori kiválóságára, a 
tragikus körülmények között, fiata-
lon elhunyt Mogyorósy Szilárdra. Az 
ellenfél a Sopron KC együttese volt, 
Szilárdnak ide is volt kötődése, hi-
szen nevelőegyesülete mellett itt ját-
szott évekig.

Az emlékmeccs előtt köszöntöt-
ték azt a 22 év alatti körmendi játé-
kost, aki az elmúlt szezonban a leg-
többet fejlődött. Az idén Balogh 
Máté kapta a vándorserleget és a 
hozzá járó pénzjutalmat, amelyet 
Bebes István polgármester ajánlott 
fel a fiatal sportolónak. Balogh Má-
tét Mogyorósy Jenő, Szilárd édes-
apja és Hajba Ádám, az Egis Kör-
mend ügyvezetője is köszöntötte.

A mérkőzésen még nem állt Ziga 
Mravljak körmendi vezetőedző ren-
delkezésére Ferencz Csaba csapat-
kapitány, aki gyógyulófélben van 
térdsérüléséből. A hazai közönség 
ismerősöket is üdvözölhetett a ven-

dégcsapatban, a kezdőötösben ott 
volt Kevin Dillard, aki néhány  
meccs erejéig korábban pályára lé-
pett piros-fekete színekben. A kispa-
don, civilben pedig helyet foglalt Ha-
lász Ákos, akik egykor szintén a 
Rába-parti együttest erősítette.

A Sopron kezdte nagyobb elánnal 
a találkozót, a házigazda álmosabb-
nak tűnt. A második negyed elején 
némileg változott a játék képe, ki-
lenc ponttal megugrott a piros-feke-
te csapat, de kapaszkodott a Sopron 
Thompson vezetésével. A szünet 
utáni játékrészt a hazaik kezdték 
jobban, a 23 éves Mócsán Bálint 
mutatott extrát, kosarai után már 
tizenöt pontos különbség állt az 
eredményjelzőn (56-41). Az utolsó 
negyedben is megtartotta előnyét a 
házigazda és megérdemelten nyert 
hatszáz fős közönsége előtt (79-70).

Egy héttel később a szomszédvári, 
nagy múlttal rendelkező Göcsej-ku-
pán lépett pályára a Körmend, ezút-
tal két magyar élvonalbeli csapat 
társaságában. Az 51. alkalommal 

megrendezett felkészülési tornán 
először a házigazda Zalakerámia 
ZTE KK együttesével találkozott az 
Egis Körmend. A mérkőzés hosszab-
bítás után dőlt el a vasi csapat javára 
(87-99). A záró játéknapon a Sopron 
KC ellen szerzett újabb győzelmével 
(88-79), hibátlan mérleggel lett a 
2020-as Göcsej-kupa győztese a Kör-
mend. A csapat sikere mellett a kör-
mendi játékosok egyéni díjakat is 
begyűjtöttek. A felkészülési torna 
legjobb középjátékosának Travis 

Taylort választották, így a körmen-
di magasemberé lett a Polster Pé-
ter-díj. A  legjobb irányítónak járó 
elismerést pedig a vasiak másik légi-
ósának, Xavier Thamesnek ítélték.

Külön díjazták a legtöbb pontot 
dobó játékost, a soproni Bernard 
Thompsont, aki 42 pontot szerzett 
a tornán. A legjobb hazai játékos a 
horvát származású Vuko Tonko 
lett, az övé lett a Recska László-díj.

 n TJ
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Hibátlan mérleg: a piros-feketékhez került a Göcsej-kupa

Eredményes a felkészülési időszak az Egis Körmendnél

Bebes István és Mogyorósy Jenő adta át a díjat Balogh Máténak

Hosszú kihagyás után újra 
visszatért a futballélet a 
megyeiben. A Körmendi 
FC a bajnokság első fordu-
lójában hazai pályán lépett 
pályára: a Papp István 
Labdarúgó Centrumba az a 
Récelak érkezett hozzájuk, 
akiktől egy héttel korábban 
a rendes játék lefújása után 
11-esekkel kaptak ki a vasi 
kupában.

Visszavágóra készültek a kör-
mendiek, de végül ismét a másik 
csapat örülhetett a mérkőzés végén. 
(2-5) A pontszerzés aztán a folyta-
tásban Lukácsházán sem sikerült, 
mert bár a 9. percben Sipos Bálint 
góljával megszerezték a vezetést, 20 
percen belül a hazaik gyorsan rúg-
tak két gólt, amivel be is állt aztán a 
végeredmény. Schott Lukácsháza 
SE–Körmendi FC: 2-1.

A Király SE ellen aztán megtört a 
jég: a harmadik fordulót 2-0-ra 
nyerték hazai pályán a körmendiek, 
ezzel megszerezték idei első győzel-
müket. Az első félidőben a mezőny-
ben gyűrték egymást a csapatok, de 
komolyabb helyzet nélkül döntetlen 
állással vonulhattak pihenőre. A 
második játékrészben a Körmend 
jobban használta ki a helyzeteit és a 
volt válogatott játékost – Halmosi 
Pétert – is a soraiban tudó és szim-
patikusan futballozó Király SE csa-
pata felett megérdemelt, fontos győ-
zelmet arattak.

Szeptember első napjaiban Rába-
patyra látogattak, ahol az első fél-
idő játékát nézve már zsebben lehe-
tett volna a mérkőzés (0-2), azonban 
a szünet után feltámadtak a vendég-
látók és az 53. percben már 2-2-es 
állás volt az eredményjelzőn. A vé-
gére pedig az előnyt is megszerez-
ték (3-2).

Az 5. fordulóban a Bük gárdáját 
fogadta a körmendi alakulat. Az 
első félidőben mezőnyfölényben fut-
ballozó hazai csapat több 100%-os 
helyzetet hagyott ki, ami után pihe-
nőre vonultak a csapatok. Ezután 
megmutatták magukat a vendégek 
is, helyzeteket dolgoztak ki, de a ha-
zai gárda a 78. percben megszerez-
te a vezetést, majd a 91. percben le is 
zárta a mérkőzést kettő nulla 
arányban. Kurucz Ádám vezető-
edző a mérkőzés után összegzett: 
„elmondtam a srácoknak, hogy le-
hetnek rossz napjaink, mint ahogy 
Rábapatyon is volt, de hazai pályán, 

a saját szurkolóink előtt ez nem for-
dulhat elő. Úgy gondolom, megértet-
ték és a szívüket, lelküket és he-
lyenként a focitudásuk legjavát is 
kitették a pályára. Ez volt a kulcs 
ezen a mérkőzésen. Egységesség, 
akarat, alázat, szív és a munka. Me-
gyünk előre, legutóbb pihenőnapo-
sak voltunk, de a folytatásban ha-
sonló két csapattal mérkőzünk meg, 
ahol célunk a minél jobb eredmény 
megszerzése. Büszke vagyok a fia-
talokra, most már néha látom kiraj-
zolódni azt a rengeteg munkát, amit 
a srácok és én is beletettem a felké-
szülés folyamán” – zárta szavait 
Kurucz Ádám.

Az idei csapat összetétele egyéb-
ként nagyon fiatal, az átlagéletkor 
alig haladja meg a 20 évet. A tavalyi 
brigádból Takács Máté Szlovéniá-
ban, Czimber Márton Ausztriában, 
Farkas Milán pedig szülővárosá-
ban, Mádon folytatja pályafutását. 
Ezen három meghatározó játékos 
mellett a rendkívül sikeres U19-es 
csapatból egy seregnyi játékos távo-
zott a közeli alacsonyabb osztályú 
csapatokhoz, így a tehetségesebb 
fiatal játékosok beépítése a jelenle-
gi fociszemlélet miatt kudarcba ful-
ladt. Ezen tények tükrében érkez-
tek új játékosok: Balogh Ádám és 
Szukics Máté személyében két visz-

szatérő hálóőr, mindkét játékos tag-
ja volt a legutóbb bajnokságot nyerő 
körmendi csapatnak. Horváth Nor-
bert a szombathelyi Lurkó FC csa-
patától érkezett, ő egy 16 éves ifjú 
támadó, aki rendkívül tehetséges és 
agilis. Nyári Olivér Szlovéniából 
érkezett, aki Sipos mellett keserít-
heti meg az ellenfél védelmét. Nagy 
visszatérő Horváth Patrik, aki sé-
rülésekkel küzd, de ha rendbe jön, 
akkor bizonyította már Körmenden, 
hogy mennyire gólérzékeny táma-
dó. A visszatérők között található 
Sály Péter, aki ausztriai kalandot 
követően tért vissza. Simon Kornél 
szintén Ausztriából igazolt Kör-
mendre. Új igazolásnak mondható 
Péter Ábris is, aki a profi pályafu-
tást feladva az edzői munka mellett 
teljes egészében a körmendi csapat-
ra koncentrál a jövőben. A csapat 
nagy erősítése továbbá az a 17 éves 
Kökény Dorián, aki a Videotonból 
érkezett, védekező középpályás, je-
lenleg a körmendi gimnáziumban 
folytatja tanulmányait.

Elvárásként a vezetőség az ötbe 
kerülést határozta meg, amiben ma-
radéktalanul hisznek ők is és ga-
rantálják, hogy a szurkolást és biz-
tatást egyre jobb eredményekkel 
fogják meghálálni. n MP

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

A szurkolást és a biztatást egyre jobb eredményekkel hálálnák meg

Javában játszák a bajnoki meccseket a körmendi focisták

Sportágválasztó nap a rendészetiben
Idén is rendeznek sportágválasztó napot Körmenden. Szeptember 

30-án 9-től egészen 16 óráig lesz lehetőség kipróbálni mindenkinek 
magát a különböző sportágakban. Felvonulnak a vívók, a labdarú-
gók, a kosarasok, a kézisek, a kick-boxosok, a súlyemelők, a kenusok, 
a birkózók, a dartsosok és az íjászok is. A programnak a Körmendi 
Rendvédelmi Technikum ad otthont. n MP
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Védd a magyar munkahelyeket!
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Immár negyedszázados múltja van a Rába-maratonnak, 
amelyet 1996-ban rendeztek meg először, akkor még csu-
pán néhány fő részvételével. Időközben aztán megjött a 
kajakosok és kenusok kedve és egyre többen vágtak neki 
a közel 70 kilométeres távnak. Az idei jubileumi versenyen 
összesen száztízen álltak rajthoz.

A maraton a Rába legrégebbi és 
egyúttal leghosszabb versenye, idő-
pontja állandó. Mindig szeptember 
második szombatján tartják, ennek 
oka egyszerű: ekkorra véget ér a 
vízitúraszezon, így a túravezetők és 
az amatőr versenyzők jobban ráér-
nek és el tudnak jönni az ország 
minden tájáról, főként a Duna mel-
letti településekről. A maratoni ver-
seny Somogyi László nevéhez köt-
hető, ő a Rába rangidős kapitánya. 
Sokat tett azért, hogy népszerű le-
gyen a víziturizmus a térségben és 
mindenki számára elérhető legyen 
ez az aktív kikapcsolódási forma. 
Somó kapitány – ahogyan a legtöb-
ben ismerik – megálmodta a Rá-
ba-maratont, amely a maga 68 kilo-
méterével igazán embert próbáló 
feladat. De vállalkozók vannak, ezt 
bizonyítja az elmúlt huszonöt esz-
tendő is. Az első maratonon nyolcan 
vettek részt, aztán a létszám foko-
zatosan kúszott száz fölé. Nem csak 
a hazai vízi csapatok képviseltetik 
magukat évről évre, jönnek külföld-
ről is néhányan, elsősorban Somo-
gyi László szervező kiterjedt kap-
csolatrendszerének köszönhetően.

Az idei jubileumi maratonon a nyá-
rias időjárás mellett a vízállás is ked-
vező volt. Szerencsére a néhány hete 
még nagy gondot jelentő hatalmas 
uszadékfák is eltűntek a versenysza-

kaszról, így nagyszerű körülmények 
között versenghettek a maratonis-
ták. A rajt Szentgotthárdnál volt, 
8–11 óra között több futamban lehe-
tett indulni, az időeredményt pedig a 
körmendi Bárkaháznál mérték. Itt – 
52 kilométer után – beiktathattak 
egy kis pihenőt a résztvevők, csupán 
az volt a kikötés, hogy legkésőbb 17 
óráig el kell indulniuk az eredmény-
hirdetés helyszínére, a molnaszecső-
di Bayou Bönhööö Malomhoz. Termé-
szesen vízen kellett megtenni ezt a 16 
kilométert is, mert csak így érvénye-
sítették a Körmenden mért időered-
ményt.

A szombati versenyen hatvan ha-
jóegységben száztízen álltak rajt-
hoz, a legnépesebb mezőny a férfi 
egyes kajakosoknál jött össze. 
A kategória győztese a versenyzői 
múlttal rendelkező, gödi Lakatos 
Péter lett, aki elvitte az abszolút 
győztesnek járó díjat is. Időeredmé-
nye négy órán belül volt, 3 óra 57 
perc 21 másodperc. A maraton legfi-
atalabb részvevője a 11 esztendős 
Seszták Kelvin volt, aki édesapjá-
val teljesítette a távot.

Külön érdekesség, hogy a száztíz 
résztvevő között voltak hölgyek is, 
összesen húszan vállalták a nagy 
feladatot. Köztük volt a tizenkilenc 
éves Tóth-Erdei Virág, aki edzőjé-
vel, Király Ferenccel vegyes páros-

ban teljesítette a maratont és mind-
össze 12 másodperccel maradt le az 
első helyről.

Minden versenyző kapott egyedi-
leg batikolt versenypólót és – stíl-
szerűen – egy kicsinyített kenula-
pátot is. A kategóriák győzteseit a 
molnaszecsődi vízi bázison köszön-
tötték. A verseny másnapján öröm-
evezést tartottak, kihasználva a jó 

időt és a nyárt idéző napsugarakat. 
Az idei Rába-maratonon megemlé-
keztek Homolovics Károlyról, Kiss 
Istvánról és Pereházy Pálról, akik 
sokat tettek a vízitúrázás fellendíté-
séért. Utóbbi a Leányfalui Vadka-
csa Egyesület vezetőjeként, az or-
szág Pepe kapitányaként hagyott 
nagy űrt maga után. n TJ
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Az NB II északnyugati cso-
portban szereplő Körmendi 
DMTE a Sudent Comfort 
SKFT csapatát fogadta az 
idei szezon kezdetekor.

Faragó András, az egyesület el-
nöke arról tájékoztatott még a mér-
kőzés előtt, hogy az MKSZ által ki-
adott szabályok miatt a felnőtt és 
utánpótlás-bajnokságok további 
hazai mérkőzéseit zárt kapuk mel-
lett rendezhetik csak meg, ugyanis 

a meccsek helyszínén nem tudják 
biztosítani a nézőknek az oldalvo-
naltól számított két méternél távo-
labbi elhelyezését. A rendelkezés 
egészen visszavonásig érvényes.

A helyzetnek megfelelően szurko-
lóik nélkül kellett kiállniuk a lá-
nyoknak. Az alaposan átalakult 
hazai csapat jól kezdte a mérkőzést, 
de hamar egalizáltak a vendégek és 
egy hazai rövidzárlatot kihasznál-
va négygólos előnyre tettek szert, 
(19. perc: 6-10), amelyből két gólt a 
szünetig meg is őriztek. A második 
félidő elején egyenlített a Körmend, 

de a vendégek újra elléptek három 
góllal, amit a mérkőzés végéig meg-
tartottak (26-29).

A folytatásban a Sárvári Kinizsi 
SE csapathoz látogattak a körmendi 
lányok, ahol védekezésbeli hiányos-
ságok mutatkoztak meg. A mérkő-
zés hazai góllal és vendégválasszal 
kezdődött, ami megismétlődött a 
mérkőzés 3. percében. Ezt követően 
a hazaiak háromgólos előnyre tet-
tek szert (8. perc: 7-4), amit eredmé-
nyes átlövéseinek köszönhetően 
egészen a félidő közepéig tartani 
tudott a vendégcsapat (13. perc: 11-

8). A sárvári csapat magabiztos elő-
nyét a félidő végére megszerzett 5 
gólos előny is mutatta (30. perc: 21-
16). A második félidő elején a hazai-
ak hat góljára csak két góllal tudott 
válaszolni a körmendi gárda, ami 
magabiztos vezetést eredményezett 
a hazaiaknak (35. perc: 27-18). Las-
san csordogált a mérkőzés hátrale-
vő része, a sárváriaknál a fiatalok 
is játéklehetőséget kaptak, a fiatal 
körmendi csapat pedig igyekezett 
megtartani a két csapat közötti 10 
gólos különbséget. A vége 40-30 lett.
 n MP

Most csak nézők nélküli meccseket játszhatnak a kézilabdások

Több mint százan álltak rajthoz a nyári szezont lezáró versenyen

Ideális körülmények voltak az idei jubileumi maratonon

Király Ferenc és Tóth-Erdei Virág sikeresen teljesítette a távot
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A STRAUSSNÁL
ALAP AZ EXTRA

Strauss Autószalon
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
A kép illusztráció. További információért kérjen ajánlatot értékesítőinktől vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Az ajánlat érvényes 2020.09.01-09.30. között kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén.

JÓL FELSZERELT FORD SZEMÉLYAUTÓK ALAPÁRON
MOST AJÁNDÉK TÉLIGUMI SZETTEL.

62
66

64

0694/594-060 • transzkavics@transzkavics.hu

Püspökmolnári Transzkavics Kft kavicsbányájábanPüspökmolnári Transzkavics Kft kavicsbányájában

Őszi kavics akció!
-20% kedvezmény

szeptember elejétől
november végéig!
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A Magyar Labdarúgó Szövetség
és Körmend Város Önkormányzatának támogatásával 
a labdarúgópálya világításának és lelátójának átadója

Beszédet mond:
Bebes István

Körmend Város polgármestere

18:00
Körmendi Football Club

–
Egyházasrádóc SE

Megyei I. osztályú labdarúgó mérkőzés

PAPP ISTVÁN LABDARÚGÓ CENTRUM
HIVATALOS NÉVADÓ CEREMÓNIA

2020 . OKTÓBER 4. 16:45

Papp István emléktábla leleplezése
Méltató beszédet mond:

Budai József, László Zoltán,

KÖRMENDI
FOOTBALL CLUB


