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Megtartották a labdarúgócentrum hivatalos névadó ceremóniáját
Csapattársak, játékosok, városi és szövetségi tisztségviselők emlékeztek Papp Istvánra   3. oldal
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 TARTALMUNKBÓL:

CÍMLAPUNKON:
Vörös Ottó: Gyásznap az aradi 
vértanúk kivégzése 2. oldal

Műanyag borítású 
sportpályát adtak át 
az intézményben
Műanyag borítást kapott szep-
temberben a Körmendi Kölcsey 
Utcai Általános Iskola főépülete 
mögötti pálya.  n 4. OLDAL

Elkészültek 
a körmendi múzeum 
első művészi 
designtermékei
Novák Kata a Dr. Batthyány- 
Strattmann László Múzeum 
munkatársa. Nevéhez köthetők 
azok a művészi értékkel bíró de-
signtermékek, amelyeken Kör-
mend jellegzetességei, értékei 
láthatók stilizálva. n 5. OLDAL

A főúri család 
történetéről Móricz 
Péter tartott előadást
Batthyány Tematikus Hét kereté-
ben szervezett programokat a 
Magyar Batthyány Alapítvány 
Felsőörsön.  n 6. OLDAL

Jelentős változás van: 
last minute vendégek 
a Balatonnál
A családok utazási kedve nem 
csökkent szeptemberben, de a 
többségük a hétvége előtti utol-
só pillanatig kivár a foglalással. 
A szállodákban a hétköznapok 
csendesek, mert szinte teljesen 
leálltak az üzleti rendezvények.
  n 7. OLDAL

Zsinórban harmadik 
győzelmét aratta 
a körmendi focicsapat
A Vas megyei I. osztály 7. fordu-
lójában Vasvár vendégeként lé-
pett pályára a Körmendi FC. 
 n 12. OLDAL
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RÖVID HÍREK

Megállni tilos
Hétfőnként ideiglenes Meg-

állni tilos táblákat helyeznek 
ki Körmenden a Bástya utca 
fűtőmű előtti szakaszára. A 
piaci napokon erre a korláto-
zásra azért van szükség, hogy 
senki ne álljon meg autóval 
ott, ugyanis az árusítás az út-
szegélyig zajlik, a gyalogos 
vásárlók nehezen mozognak 
és nem biztonságos, ha még 
parkoló kocsik is akadályoz-
zák őket.

Újra él a 
telefonközpont

A koronavírus miatt a ta-
vasszal már bevált és kipró-
bált telefonközpontot ismét 
felállították Körmenden, ahol 
reggel hat és este hat óra kö-
zött várják az idős vagy karan-
ténban lévő személyeknek a 
hívását, akik segítségre szo-
rulnak, legyen az bevásárlás, 
ételkiszállítás vagy gyógy-
szerkiváltás. A telefonszám a 
06/30-955-4893-as vagy a 
06/30-955-4828-as.

Négymilliós forrás

Sikeresen pályázott a kör-
mendi önkormányzat a Hunga-
rikum Bizottság által kiírt pá-
lyázaton. A város négymillió 
forintos forráshoz jutott, ami-
ből egy időszaki kiállítást hoz-
nak létre. A „Gazdag örökség, 
értékes jövő” című tárlat a kö-
vetkező évben nyílik majd meg 
és tartalmazni fogja a Helyi 
Értéktárba felvett, valamint a 
Vas Megyei Értéktárba dele-
gált és elfogadott, nyilvántar-
tásba vett értékeket.

Természetfotók 
az Őrségben

Szelíd vadakról készített ké-
peket Szendi Péter fotóripor-
ter a koronavírus első hullá-
mában – ezekből látható ízelítő 
az őriszentpéteri vendégház-
ban. Érdemes megnézni! n MP

Április eleje óta viseli Körmenden a Sport utcában lévő 
létesítmény Papp István nevét, aki a helyi futballklub 
elmúlt száz évét visszanézve gyermekek százaival ismer-
tette meg a mozgás örömét, teremtette meg a körmendi 
labdarúgás alapjait, karolta fel a formálódó csapatokat és 
emelte ki a tehetségeket. A városban a mai napig hálás 
szívvel gondolnak vissza tanító szavaira.

Így tett a hivatalos névadó cere-
mónián Bebes István, a település 
polgármestere is vasárnap, aki mél-
tatta mindazon személyeket, akik 
áldoztak azért, hogy a sportcent-
rum most is érdemes legyen az elő-
dök emlékéhez. Beszélt a Magyar 
Labdarúgó Szövetség TAO-prog-
ramjának támogatásával megvaló-
sult fejlesztésekről is, ezek átadása 
szintén most volt.

Elkészült a pályavilágítás, aminek 
eredményeként lehetőség van már 
az edzéseket és mérkőzéseket a késő 
őszi, kora tavaszi időszakban sötét-
ben is megtartani a létesítményben, 
de a nézők is komfortosabb körülmé-
nyek között figyelhetik a megyei I. 
osztályú csapatuk mérkőzéseit, 
ugyanis új lelátó épült a pálya mel-
lett. „Itt nem állunk meg – hangsú-
lyozta a városvezető –, a jövőben sze-
retnénk lefedni a lelátót és további 
fejlesztéseket megvalósítani.”

Papp István edzősködése idején 
volt a körmendi labdarúgás arany-
kora: Váctól Sopronig ismerték a 
csapatot – ennek kapcsán szemé-

lyes emlékeket idézett fel az esemé-
nyen Budai József, a Körmendi FC 
elnöke, professzor dr. Gadányi Ká-
roly, a Vas Megyei Labdarúgó Szö-
vetség társadalmi elnöke és László 
Zoltán edző.

Keze alól kiváló felnőtt labdarú-
gók, köztük NB I-es és válogatott 
szintű játékosok kerültek ki – kezd-
te Budai József. „Ő volt az a személy, 
aki dicsért és kritizált is egyben. 
Nem ismerek olyan embert, akinek 
ne lett volna szimpatikus és ez így 
van rendjén. Ha bajban volt az egye-
sület, akkor is jött és segített imá-
dott csapatának. Visszavonulását 
követően, amikor tehette és egész-
sége engedte, ott ült a régi lelátón.”

Örömmel hoztam el az MLSZ vasi 
szövetségének üdvözletét – folytatta 
professzor dr. Gadányi Károly. Ki-
emelte: „Tisztelni kell a múltat, mert 
aki nem ezt teszi, annak a jelene si-
vár, jövője ködös. Körmenden min-
dig voltak igazi fáklyavivők, akik 
átadták a lángot, de még fontosabb, 
hogy mindig voltak olyanok, akik 
azt tovább is vitték.”

Szerencsésnek vallom magam, 
mert szüleim révén kisgyermekko-
romtól ismerhettem, járhattam hoz-
zá fociszakkörre diákként, edzhet-
tem nála felnőttként, és 12 évig 
kollégája lehettem a Somogyi isko-
lában – ezt már László Zoltán mond-
ta, aki hozzátette azt is: – A mai 
naptól még büszkébben lépem át e 

létesítmény küszöbét. Zárásként 
Papp István özvegyével és lányával 
együtt leleplezték a futballklub ál-
tal állított emléktáblát, ami Vörös 
Sándor kőfaragó támogatásával 
készült, majd a pályán megvalósult 
beruházásokat is átadták a jelké-
pes szalagátvágással. n MP

 FOTÓ: JT

Tisztelet a múltnak, köszönet a jelennek – Papp Istvánra emlékeztek

Átadták a labdarúgópályán megvalósult fejlesztéseket

Körmend Város Önkormányzata Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Bizottságának döntése értelmében

október 8-ától kizárólag keleti irányba 
történő, egyirányú közlekedés lesz 
lehetséges a Mónus Illés utcában, a 
Lenkei utcától egészen a Halászcsárdáig.
A forgalomi rend megváltoztatására a Városi Piacnál zajló be-
ruházás, valamint a Bástya utcában történő körforgalom épí-
tése miatt van szükség. Az egyirányú közlekedés kizárólag a 
gépjárművekre vonatkozik, a kerékpáros forgalom továbbra is 
mindkét irányban megengedett lesz. 

Arra kérjük a gépjárművezetőket, hogy a bevezetést követően 
körültekintően, az új szabályok betartásával közlekedjenek az 
érintett útszakaszon! 

Körmend, 2020. szeptember 30. 
 Körmend Város Önkormányzata  

Változik a forgalmi rend 
a Mónus Illés utcában

1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848–49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, 
Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszter-
elnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat 
a levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a magyarság évről évre 
nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg.

Így tettek Körmenden az aradi 
vértanúk emlékműve előtt is október 
6-án. A rendezvényen az Olcsai Kiss 
Zoltán Általános Iskola diákjai szín-
vonalas műsort adtak.

Szónoklatában dr. Vörös Ottó 
nyugalmazott főiskolai tanár, a Csa-
ba József Honismereti Egyesület el-
nöke először történelmi áttekintést 
nyújtott. Rámutatott: október 6-a 
olyan emléknap, amit nem politikai 
akarat, nem hatalmi gondolkodásból 
fakadó törvény írt elő, hanem hallga-
tólagos közmegegyezés alapján lett 
nemzeti gyásznap.

Beszélt az emléknap stációióról és 
elmondta azt is a tragikus események 
kapcsán, hogy az 1867-es kiegyezés a 
’48-as célokat váltotta valóra. Arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a múlt ta-
nulságai utat mutathatnak a jelen-
nek. Feltette a kérdést, hogy mit ad a 
vértanúk tragikus sorsa a ma emléke-
zőknek. Mint fogalmazott: öntudatot 
ad és iránymutatást a világpolitiká-
nak. „Őrizni kell a nyelvet, a közössé-
get, a kultúrát és tovább kell azt adni 
az utódoknak, határon innen és túl”.

Az aradi vértanúk kivégzésének 
emléknapján rendezett ünnepséget 
koszorúzás zárta. n MP

A tizenhárom aradi vértanúról emlékeztek meg

 FOTÓ: JT

Czvitkovics Gyula, Belencsák István és Vörös Ottó koszorút helyezett el az emlékműnél
 FOTÓ: JT

Papp István özvegye, Piri néni az emléktábla leleplezésének pillanatában

Budai József, Gadányi Károly és Bebes István
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Novák Kata a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum 
munkatársa. Nevéhez köthetők azok a művészi értékkel 
bíró designtermékek, amelyeken Körmend jellegzetessé-
gei, értékei láthatók stilizálva. A termékek megvásárolha-
tók, és egy-egy emléket, hangulatot őriznek a városból.

– A designtermékek mindenféle-
képpen újdonságnak számítanak a 
kisvárosokban, így Körmenden is. 
Általában a nagy látogatottságú 
múzeumoknak van meg az a kivált-
sága, hogy magas művészi értékkel 
bíró, egyedi termékeket, ajándék-
tárgyakat árusítsanak. Értelemsze-
rűen minél nagyobb egy múzeum, 
minél nagyobb városban van és mi-
nél populárisabb anyagot tartalmaz 
egy kiállítás, annál könnyebb gon-
dolkodni, tervezni, megszerettetni 
a látogatókkal ezeket a termékeket. 
Ha belépünk mondjuk a Szépművé-
szeti Múzeum shopos termébe, lát-
hatjuk, hogy elég jelentős figyelmet 
fordítanak ezeknek a tárgyaknak a 
megalkotására.

Emellett ezek a termékek megha-
tározó részelemként funkcionálnak 
a múzeum életében – mondta elöljá-
róban Novák Kata, aki mert nagyot 
álmodni és elkészítette a körmendi 
Dr. Batthyány-Strattmann László 
Múzeum első designtermékeit, 
vagyis saját tervezésű bögréket, 
vázlatfüzeteket, vászontáskákat, 
kulcstartókat, radírokat, hűtőmág-
neseket, szemüvegtörlőket. Ezeket 
a látogatók megvásárolhatják, és 
így hazavihetnek egy darabka kör-
mendi emléket.

Az első termékek Körmend emb-
lematikus épületéhez, a Batthyány- 
kastélyhoz kapcsolódtak. Az elké-
szült tárgyakon stilizált, rajzias 
ábrázolás volt jellemző. A minták 
visszafogottan fekete, fehér és bar-
na alapra lettek nyomtatva. Később 
a múzeum egyik jellemző kiállítási 
tárgya, a velocipéd került fel a ter-
mékekre, majd készült egy olyan 
vászontáska is, amely az egész kas-
télyegyüttest ábrázolta.

– Lassan két éve már, hogy a mú-
zeumban dolgozom. Közművelődési 
szakember a pontos munkaköri 
megnevezésem, ez elég sokrétű 
munkát jelent. Múzeumpedagógiát, 
kiállítások rendezését, tárlatveze-
téseket. Igazából véletlenek soroza-
ta, hogy én itt kötöttem ki. A Pécsi 
Tudományegyetemen szereztem 
festőművész diplomát. A pécsi idő-
szak meghatározó és igen értékes 
volt az életemben. Azt éreztem, 
hogy jó helyen vagyok és kizáróla-
gosan csak arra koncentrálhatok, 
ami érdekel. A művészet iránti ér-
deklődés, az önkifejezés, a kritikai 
gondolkodás mindig is fontos volt 
nekem. Így egyértelmű volt, hogy 
valamilyen formában művészettel 
szeretnék foglalkozni. És az is, hogy 
ezt nem csupán gondolati síkon 

akartam csinálni, hanem szerettem 
volna azt, hogy az elméleti kutatá-
som valamilyen vizuális formában 
is megvalósuljon. És, hogy miért a 
festészet? Pontosan nem tudom 
megmondani, de az biztos, hogy 
számomra ez a legizgalmasabb mé-
dium. Érdekes kettősség jellemzi: 
egyfelől egy zárt formarendszerbe 
szorít be, másfelől mégis az egyik 
legszabadabb, legsokrétűbb esz-
közhasználatot engedi az alkotó-
nak. Ad egyfajta biztonságot, de 
mégis minél mélyebben foglalkozol 
vele, annál elveszettebbnek érzed 
magad benne. Na, és ott van a mű-
termi életforma: az egyedüllét, a 
festőszerek illatfelhője, a barkácso-
lási előkészületek. Ezt mind-mind 
nagyon szeretem.

Kata folyamatosan gondolkodik 
az újításokon, a tervek szerint ha-
marosan újabb termékek készülnek 
el. Ezek egy része öko, illetve öko 
hatású ajándéktárgy lesz.

Hosszú a folyamat, amíg a tervek-
ből kész termék lesz. Körülbelül 
harminc jónak látszó tervből tíz van 
olyan, amelyet érdemes továbbgon-
dolni. Ebből három megvalósul, egy, 
amellyel elégedett a tervező, vagyis 
Kata. Mindig sokféle terv készül, 
sokféle témában, ezekből lesz egy a 
nyerő, ami végül a termékeken is 
megjelenik.

– A nagyobb múzeumok inspirál-
tak, valamint az ott lévő, művészi 
értékeket tartalmazó tárgyak.

Emellett mindig is érdekelt az az 
összetett gondolkodási folyamat, 
amelyben a múzeumi kiállítási 
anyag méltóan van reprezentálva, 
méghozzá a kortárs ízlésvilágnak 
megfelelően, ugyanakkor a látogató 
vizuális befogadóképességét nem 
túlhaladva. Szerintem fontos az is, 
hogy olyan tárgyakon legyen az al-
kotás, amelyek kellően populárisak 
és megfelelő funkcióval rendelkez-
nek. Ezeknek a kritériumoknak kell 
megfelelni az alkotó munka során. 
Na, és persze ott van az egész kivi-
telezési folyamat: anyagtannal, 
színtannal, grafikai és nyomdai is-
meretekkel. Összetett tevékenység, 
sokféle buktató van benne. Néhány-
ba én is belefutottam, de ez nem vet-
te el a kedvemet, mert most is renge-
teg tervem van a múzeumi 
termékeket illetően. n TJ

 FOTÓ: JT

A látogatók magukkal vihetnek egy darabka emléket a kisvárosból

Elkészültek a körmendi múzeum első művészi designtermékei

Színház mindenkinek mottóval indult el a Déryné Prog-
ram, amelyre a Körmendi Kulturális Központ is sikerrel 
pályázott. A kulturális kormányzat kezdeményezése arra 
ad lehetőséget, hogy mindenki hozzáférjen minőségi 
produkciókhoz.

A Déryné Program elsődleges 
célja, hogy a minőségi kultúra ne 
csak a szűk elit kiváltsága legyen, 
hanem minden állampolgár hozzá-
férjen a minőségi előadásokhoz – 
így összegezte Fekete Péter, az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának kultúráért felelős államtit-
kára az új kezdeményezés lénye-
gét. A Színház mindenkinek 

jelmondat arra utal, hogy a prog-
ram – amelynek elindítására egy-
milliárd forintot szánt a kormány –, 
mindenkinek kínál kulturális lehe-
tőséget és ezzel együtt élményt is.

A Déryné Program négy alprog-
ramja közül a Körmendi Kulturális 
Központ az országjárásra pályá-
zott, vagyis egy nagyjából félszáz 
előadást tartalmazó repertoárból 

választott ki néhányat a helyi kö-
zönség számára. Várhatóan már 
ebben az évben lesz Körmenden 
produkció az országos program 
keretében. A szervezők több műfajt 
kínálnak majd a közönségnek, az 
előadások helyszíne a Batthyány- 
kastély színházterme lesz. Jó hír, 
hogy jövőre is folytatódik a prog-
ram. Az alábbi előadásokat bizto-
san láthatja majd a körmendi kö-
zönség: Mikszáth Kálmán A fekete 
kakas című darabját, valamint a 
Szerelem című kétrészes vígjáté-
kot Mikó Istvánnal, Détár Enikő-
vel és Benkő Péterrel a főbb szere-
pekben. Jövő márciusban pedig a 
Déryné Program saját társulata 

hozza el Körmendre Herczeg Fe-
renc Déryné ifjasszony című vígjá-
tékát, amelyet Vidnyánszky Atti-
la, a Nemzeti Színház főigazgatója 
rendezett. Emellett a fiatalok és 
családosok is örülhetnek, mert Pe-
tőfi Sándor klasszikusát, a János 
vitézt is bemutatja a társulat 2021-
ben.

A tervek szerint a Körmendi 
Kulturális Központ rockoperát, 
drámát és még egy vígjátékot is 
megvalósít a népszerű országjáró 
alprogram keretében. Ami még 
fontos: az előadásokat rendkívül 
kedvezményes jegyárakkal bo-
nyolítja le a szervező intézmény.

 n TJ

Sikeresen pályáztak: hamarosan Déryné Program Körmenden is

Műanyag borítást kapott 
szeptemberben a Körmen-
di Kölcsey Utcai Általános 
Iskola főépülete mögötti 
pálya. Az iskola sikeresen 
pályázott a Decathlon Ma-
gyarország által szponzorált 
„Sportból a legtöbbet” 
című kiírásra, így jöhetett 
létre ez a jelentős fejlesztés.

Szeptember végén adta át Mészá-
ros Árpád, a Körmendi Kölcsey Ut-
cai Általános Iskola intézményveze-
tője az újjávarázsolt sportpályát. 
Először is köszöntötte a pálya avató-
ján megjelenteket. Elmondta, hogy 
nagy örömmel és büszkeséggel adja 
át a Bem József utcai sportpálya fel-
újított küzdőterét, ami az eddigi asz-
falt helyett műanyag borítást kapott. 
A szülői szervezet vezetősége kezde-
ményezte a Decathlon által kiírt pá-
lyázaton való indulást, majd a sike-
res részvételnek köszönhetően 
elkezdődhettek a munkálatok.

Köszönet illeti az intézményvezető 
koordinálásával a pályázat írásában 
és lebonyolításában segédkező Far-
kas Zsuzsánna, Balikó Miklós, Szu-
kics Gáborné munkáját – emelte ki. 

Majd hozzátette: a legyártott puzzle 
gumilapokat az iskola dolgozói: Bog-
nár Tamás, Geszti Ernő, Schmid-
tauer Krisztián, valamint négy 8. 
osztályos tanuló: Honfi Ármin, Réde-

csi Milán, Németh Soma 
és Gyánó Dominik rak-
ták le. A felület kialakítá-
sához a körmendi DMTE 
Női kézilabda utánpótlás-
bázisa révén anyagi tá-
mogatáshoz jutottak. A 
Kék Sünik ULC fiú labda-

rúgó utánpótlás-egyesülettől pedig 
két kiskaput és a többi kapu lefestésé-
hez kaptak hozzájárulást. Köszönet 
Joó György felé is, aki a gépi anyag-
mozgatásban segített. Megtisztelő 

volt, hogy az átadási ünnepségen meg-
jelent Bontó Árpád, a szombathelyi 
Decathlon Áruház vezetője is, aki a 
pályázat elbírálásában nyújtott az is-
kola számára támogatást.

A pálya tavasszal nyeri el végleges 
formáját, hiszen a szülők közremű-
ködésével akkor festik majd le a kör-
nyező falakat. A kis ünnepség után 
már az első tanulócsoport nagy 
örömmel birtokba is vette a felújított 
sportpályát. n CST

 FOTÓ: JT

Összefogás: fejlesztés a Kölcsey Utcai Általános Iskolában

Műanyag borítású sportpályát adtak át az intézményben

Szerdán tartották a Rázsó 
Imre Technikumban a ka-
csaavatót.

A programot minden évben a vég-
zős évfolyam szervezi és az elsős 
diákoknak különböző maskarák-
ban próbákon kell bizonyítaniuk, 
hogy rátermettek és kiérdemlik a 
rázsós kacsa címet. 

Idén a járványügyi szabályok be-
tartásával kizárólag saját tanter-
mükben lehettek a kis elsősök, de 
így is sikerült emlékezetessé és vi-
dámmá tenni a napot számukra. Az 
eseményen készült videókat és fény-
képeket online formában megkap-
ták a végzősök, illetve a diákönkor-
mányzat vezetősége, majd közösen 
értékeltek és döntöttek. A megmé-
rettetést a 9. a csapata nyerte, de 
mindhárom újonc közösség remekül 
szerepelt. n MP

 FOTÓ: RÁZSÓ IMRE TECHNIKUM/ARCHÍV

Formabontó kacsaavató – felavatták a Rázsóban az elsősöket

Novák Kata
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Batthyány Tematikus Hét keretében szervezett programokat 
a Magyar Batthyány Alapítvány Felsőörsön. A kezdeménye-
zés hagyományteremtő és nem véletlen, hiszen a főúri famí-
lia neve évszázadokon keresztül összeforrt a településsel.

A Balaton-felvidéki település, 
Felsőörs a Batthyány-család ősi 
fészke: 1400 előtt a famíliát Kővá-
góörsinek nevezték Felsőörs kö-
zépkori nevéről, Kővágóörsről. 
Ugyan a Batthyányak a 15. század-
ban eladták itteni birtokaikat, 
azonban a felsőörsi prépostság 

kegy úri joga 1945-ig a főúri csalá-
dot illette. Ez azt jelentette, hogy 
több mint fél évezreden keresztül a 
Batthyányak nevezték ki a fel-
sőörsi prépostokat.

Az október első vasárnapján 
megtartott Batthyány-nap szentmi-
sével és egy megszentelt Mária 

Magdolna-ereklye elhelyezésével 
vette kezdetét. A betakarítás ün-
nepéhez évszázadok óta köthető 
hála adási mise keretében a 
Batthyány- család díszes ereklye 
adományozásával tisztelte meg a 
Mária Magdolna prépostsági temp-
lomot. Ezt követően A Batthyány 
uradalmak című vándorkiállítást 
gróf Batthyány Ádám, dr. 
Batthyány- Strattmann László uno-
kája nyitotta meg a felsőörsi község-
háza emeletén. A gróf hangsúlyozta, 
hogy szeretné továbbvinni családja 
szellemi örökségét és közéleti sze-

repvállalását. Ezután Móricz Péter, 
a körmendi múzeum vezetője tartott 
előadást a Batthyány- család törté-
netéről és a felsőörsi kegyuraságról, 
a prépostok kinevezéséről. Legszo-
rosabb kapcsolata a Batthyányak-
kal Horváth Lajosnak volt a felsőörsi 
prépostok közül: ő volt dr. Batthyány- 
Strattmann László legidősebb fiá-
nak, Ödönnek a nevelője, 1931-ben 
pedig ő szentelte be a szemorvos 
holttestét a körmendi kastélykápol-
nában. A program a TONY című iro-
dalmi esttel zárult a Snétberger Ze-
nei Tehetség Központban. n TJ

Felsőörsön indult a Batthyány Tematikus Hét programsorozata

A főúri család történetéről Móricz Péter tartott előadást

Albumba kerültek Jene Sándor, a körmendi 3 FK fotóklub alkotójának fotói, 
amit a Senior Néptáncegyüttes tagjairól készített a szalafői Pityerszer ódon 
épületei között. A különleges kötettel az egyik próbájukon lepte meg a tánco-
sokat n MP

A járvány miatt elmaradt májusi bérmálást most, szeptember végén tartották 
meg Körmenden. A Szent Erzsébet Plébániatemplomban a bérmálás szentsé-
gében 64 fiatalt részesített Brenner József nagyprépost n MP

Hatvannégy bérmálkozó volt

 FOTÓ: JT

 FOTÓ: JT

Fotóalbumban a seniorok

Móricz Péter, a körmendi Dr. Batthyány-Strattmann Múzeum intézményegység-vezetőjének előadása FOTÓ: BATTHYÁNY ÖRÖKSÉG/ARCHÍV

A családok utazási kedve nem csökkent szeptemberben, 
de a többségük a hétvége előtti utolsó pillanatig kivár 
a foglalással. A szállodákban a hétköznapok csendesek, 
mert szinte teljesen leálltak az üzleti rendezvények.

Gyenes Ákos, a 186 vidéki szállo-
da, ezen belül 23 balatoni szálláshely 
közvetlen online foglalási adatait ke-
zelő NetHotelBooking Kft. ügyveze-
tője rámutatott, hogy az adott napon 
beérkező foglalások száma nem ke-
vesebb, mint a tavalyi év azonos idő-
szakában. Jelentős változás van vi-
szont abban, hogy a foglalások a 
következő egy-két hétre kon-
centrálódnak, és a vendégek 
kevésbé terveznek hónapok-
kal előre. – Szuper last minu-
te lett minden, ami nehezíti a 
tervezhetőséget egy szállodai 
üzemeltetésben, de erre a 
többségük megpróbál rugal-
masan reagálni. A kérdés, 
hogy mi fog történni a hétköz-
napokkal, hiszen a hétvégék 
kivételével tipikusan a vidéki, 
illetve a balatoni szállodák 
nagy arányban céges rendez-
vényekből realizálták bevéte-
leik meghatározó részét. Az 
elmaradt és lemondott ren-
dezvények a nagy szállodák 

esetében a teljes foglalási állomány 
60–70 százalékos veszteségét is je-
lenthetik.

Ezt a tendenciát erősítette meg 
Rádóczy Andrea, a Hotel Silverine 
Lake Resort Balatonfüred szálloda-
igazgatója is. – Eddig meglepően 
szép három őszi hétvégéről beszél-
hetünk, és az egyéni vendégek ér-

deklődésére a továbbiakban is szá-
mítunk. Bízunk abban, hogy 
kompenzálni tudják a vírushelyzet 
miatt lemondott rendezvényeket, 
csoportos foglalásokat. A következő 
hetekre vonatkozóan nehéz jósolni, 
mert rövid a foglalási idősáv, amit 
jelenleg látunk: a vendégek gyakor-
latilag egy-két napra előre foglal-
nak, ad hoc jelleggel döntik el, hogy 
jönnek vagy távol maradnak.

„Nem vagyok elégedetlen ezzel a 
nyárral” – ezt már az alsóörsi Hotel 
Mayer Superior tulajdonosa, Mayer 
Gyula nyilatkozta lapunknak. – 
A nyári szezon várakozáson felüli 

volt, az őszi időszak egy-egy 
csoportos foglalástól elte-
kintve már nem annyira opti-
mális, mert nálunk ilyenkor 
a vendégek jelentős része a 
korábbi években német volt, 
akik most elmaradtak. Vi-
szont a jövő évi előfoglalások 
biztatóak, ami abból adódik, 
hogy hatvan százalékban 
törzsvendégkörrel dolgo-
zunk – tette hozzá Mayer 
Gyula.

A siófoki Residence Hotel 
Balaton foglalási mutatóit il-
letően Geiger Violetta szál-
lodaigazgató arról tájékozta-
tott: a telt házas júliust és 

augusztust követően a szeptemberi 
hetek, az őszi szünet és a téli szünet 
foglaltsága jelenleg a szokásosnak 
megfelelő ütemben zajlik, de a céges 
és családi rendezvényeket náluk is 
lemondták vagy meg sem rendelték, 
ezért most jellemzően párok és csa-
ládok számára kínálnak csomag-
ajánlatokat, gasztronómiai és well-
nesskínálattal. n SZAUDER RITA

Az őszi időszakban csendesek a szállodák hétköznapjai

Jelentős változás van: last minute vendégek a Balatonnál

Az emlőrák a tüdőrák után a nők második leggyakoribb 
daganatos megbetegedése. Korai felismerése érde-
kében maguk a nők tehetnek legtöbbet azzal, hogy 
elmennek a szűrővizsgálatokra.

A Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő tájékoztatása szerint 
évente mintegy 5000 új megbetege-
dést és 2100–2200 közötti halálese-
tet tartanak nyilván hazánkban, 
annak ellenére, hogy az emlőrák 
két-négy évvel a tünetek megjele-
nése előtt diagnosztizálható. A 
mammográfiás felvételsorozat se-
gítségével a rosszindulatú elválto-
zás általában még a klinikai tüne-
tek megjelenése előtt érzékelhető, 
javítva ezzel a páciens túlélési esé-
lyeit, illetve elősegítve ezzel a teljes 
gyógyulást.

Magyarországon a 45–65 év kö-
zötti nőket kétévente névre szóló 
meghívóval hívják el mammográfi-
ás szűrésre, amelynek a megjele-
nési aránya 30 százalék alatt van.

Az alábbi hírgrafika tartalmaz-
za az emlődaganatos betegek el-
látására (diagnosztika, laborató-
riumi és CT-, MRI-vizsgálatok, 
járó- és fekvőbeteg-el látás, 

gyógyszer, egyéb, mint például 
gyógyászati segédeszközök, mél-
tányossági ellátások, hospice, be-
tegszállítás, dialízis, fogászat) az 
elmúlt években a társadalombiz-
tosítás által kifizetett összegeket. 
Cikksorozatunk következő részé-
ben a mammográfiai vizsgálat 
menetével, jelentőségével foglal-
kozunk. n SZAUDER RITA

Emlőrák: a szűrővizsgálatok jelentősége a gyógyításban

Balatoni foglalások 
számokban:
Összességében a szabadidős 
célú vendégektől szeptember-
re 75 százalékkal több foglalás 
érkezett idén a Balatonra, mint 
tavaly, októberre viszont az 
előfoglaltságban már 15 száza-
lékos elmaradás mutatkozik:

– szeptember: +75%
– október: –14%
– november: –33%
– december –26%
Összesen: +24%

Forrás: NetHotelBooking Kft., 23 ba-
latoni hotel őszi közvetlen online 
foglalási adatainak statisztikája

A balatoni vendégek nagy részét idén ősszel a családok 
teszik ki FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ



8 KÖRMENDI HÍRADÓ KÖRMENDI HÍRADÓ 9| 2020. október 9. | panoráma panoráma | 2020. október 9. |

A Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola a 
„Körmendi Művészek a körmendiekért” programsorozat 
keretében rendezett koncerteket a közelmúltban két hely-
színen is, ahol a helyben tevékenykedő zene- és táncmű-
vészek mutatkoztak be.

Egy ingyenes kiskoncertnek a 
Nádaljai klub színpada adott helyet. 
A nagykoncertre a Batthyány Örök-
ségközpont színháztermében került 
sor. A rendezvény annak a prog-
ramsorozatnak a része, amelyet 
egy európai uniós program támo-
gat. „Az egyik cél mindezzel, hogy 
minél szélesebb körben mutassuk 
be saját értékeinket” – nyilatkozta 
Morvay András, a Körmendi Alap-
fokú Zene- és Táncművészeti Iskola 
intézményvezetője.

Hozzátette: korábban volt már ta-
nári hangverseny a sokszínű prog-
ramsorozat keretében, az iskola 
szervezett műhelynapokat, bemuta-
tókat is. Ezeknek a rendezvények-
nek a tapasztalatait kamatoztatták 
a szeptember végi nagyprogram 
szervezésében. Egy pályázat kereté-
ből plusz művészeti segítőket is tud-
tak hívni a koncertekhez, valamint a 
professzionális hangosításról is tud-
tak gondoskodni. Ezzel igazi kon-
certélménnyé tették a „Körmendi 
művészek a körmendiekért” sorozat 
fontos, szeptember végi állomását. 
„Szeptember elején még be tudtunk 
menni iskolákba, ovikba is, a jár-
ványügyi protokollt szigorúan be-
tartva. De ugye, most ezt már nem 
tehetjük meg. A hangszeres művé-
szetekből és a táncművészetekből 
egyaránt adtunk ízelítőt a kicsiknek 
és a nagyobbaknak a látogatások so-
rán” – mesélte az intézményvezető. 
Azzal folytatta: nyíltnapszerű művé-
szeti műhelyek is szerepeltek a prog-

ramban. Szeptember második heté-
ben nemcsak a szülők, hanem bárki 
belepillanthatott a művészeti intéz-
ményben folyó munkába. A sorozat 
keretében az énekkar, a fúvós zene-
kar is fellépett.

De térjünk vissza a szeptember 
végi programra: Az eseményt egy 
különleges, komplex kiállítás is ki-
egészítette, amely egész október-
ben látogatható a kis kiállítóterem-
ben. „Helyi értékekről szól a 
projektünk. A tárlat, amely Kör-
mend zenés és tánctörténeti esemé-
nyeit dolgozza fel, a hónap végéig 
felkereshető” – nyomatékosította az 
igazgató. Képinstallációkból, szöve-
gekből, kutatások eredményeiről 
szóló beszámolókból és fotóanya-
gokból bőven van látnivaló itt, ez 
teszi komplexszé a kiállítást.

Teljessé vált a zenei ág 
oktatási palettája

A szeptember végi rendezvény te-
hát keresztmetszetet szeretett vol-
na adni az intézmény sokrétű és 
sokszínű tevékenységéből. „Az 
egész lényege épp ez. Ugyanis so-
kak örömére működik Körmenden a 
művészeti iskolánk, ahol művészek 
dolgoznak. Jó, hogy most a projekt 
támogatásával be tudtak mutatkoz-
ni a helyi közönségnek, volt rá idő és 
alkalom is” – foglalta össze Morvay 
András, akivel gyorsan számba is 
vettük a Körmendi Alapfokú Zene- 
és Táncművészeti Iskola tanszaka-

it. Körmend életében a zene, a művé-
szetek mindig meghatározó, fontos 
szerepet játszottak. A művészeti is-
kolának ebből adódóan nagy volt és 
lesz is a felelőssége az ifjúság zenei, 
esztétikai nevelésében. Az oktatás 
célja, hogy a maga sajátos eszközei-
vel, hangszeres oktatással, érzelmi 
neveléssel járuljon hozzá a sokolda-
lúan művelt, érett, kreatív személyi-
ségek kialakításához. Törekednek 
arra, hogy a tanulók a művészeti 
ágak révén fedezzék fel önmaguk 
képességeit, szeressék meg a művé-
szeteket és lehetőséget is kapjanak 
a minél szélesebb körű művészi ön-
kifejezésre. A tanszakok közül a ze-
neművészeti ágban ott vannak a 
hagyományos tanszakok. A fafúvós 
tanszakon fuvola, furulya, oboa, 
klarinét, szaxofon hangszer vá-
lasztható. A billentyűs tanszak a 
zongora iránt érdeklődőket várja. A 
rézfúvós tanszak a trombita, kürt, 

harsona, tuba hangszerek gyűjtő-
helye. A vonós tanszakon csellózni, 
hegedülni tanulhatnak meg az oda 
jelentkezők. Az akkordikus tansza-
kon a gitár és az ütős hangszerek, 
ezek megszólaltatása ismerhető 
meg alaposabban. Ez utóbbiak elsa-
játítására nem olyan régóta van 
mód az iskolában, ezekkel vált tel-
jessé a zenei ág oktatási palettája.

Hagyományos tanszak a néptán-
cé is, ahol néptánc, népi játékok ta-
nulhatók, ismerhetők meg alapo-
sabban az intézményben. Azonban 
itt is van már egy újdonság, a mo-
dern tánc tanszak, amely önfejlesz-
tési lehetőségek megélését kínálja 
az ide jelentkezőknek.

„A művészeti iskolában a zenei ág 
gyakorlatilag teljessé vált egy-két év 
alatt. Az ütő- és gitároktatás eddig 
hiányzott, de most ez is a palettán 
szerepel már. A táncművészetben 
pedig cél a balett, a modern tánc, a 

társas tánc kínálata felé kiszélesíte-
ni a kínálatot. A következő évben 
úgy tervezem, hogy ez is működni 
fog már” – mondta az igazgató.

Hasznos szakmai 
kapcsolatok születtek

De az igazsághoz az is hozzátar-
tozik, hogy nagyon nehéz táncokta-
tót találni manapság, még ha érdek-
lődők vannak és a pénz is 
rendelkezésre áll. Ám a szeptember 
végi koncertsorozat talán ehhez is 
jó alkalomnak bizonyult, hisz a 
meghívott, távolabbról érkező ven-
dég-közreműködőkkel új, hasznos 
kapcsolatok köttettek. Például jelen 
voltak az eseményen a szentgott-
hárdi PresiDance Táncsport Egye-
sület képviselői, táncosai. Ők azt 
vallják: A tánc nem szenvedély az 
elején, csak egy életérzés. De ha be-
lekezdünk, nem tudjuk abbahagyni. 

Ekkor válik szenvedéllyé. A Presi-
Dance Táncsport Egyesület ötödik 
éve működik Szentgotthárdon Hor-
váth Kristóf és Szatmári Orsolya 
hétszeres világbajnok latintánc-pá-
ros vezetésével. A körmendi művé-
szeti iskola társas, modern táncos 
alapszakának jövője szempontjából 
is fontos volt a szentgotthárdi ven-
dégek jelenléte, közreműködése az 
eseményen. „Fontos ismeretségek 
köttettek” – summázta Morvay And-
rás.

A kérdésre, hogy van e a közeljö-
vőben kilátás a művészeti iskola 
koncertjeinek folytatására, az in-
tézményvezető összetett választ 
adott. A pályázat egyik fontos eleme 
a fenntarthatóság. Ez azt jelenti, 
hogy amit a projekt segítségével si-
került megszervezni, az csak egy út 
kezdete. A pályázat támogatása vé-
ges, ám az ezutáni időszakban is 
fenn kell tartani a projekt által elin-
dított hasznos folyamatokat. A hosz-
szú távú cél, hogy meghonosodja-
nak ezek a rendezvények a 
városban. A mostani programsor 
hasznos volt a tapasztalatszerzésre 
a rendezvényszervezést illetően. Az 
intézmény pedagógusai, vezetői 
rengeteget tanultak belőle. Az is ki-
derült: mi az, ami sikeres volt a ter-
vek közül, mi az, amit folytatni érde-
mes a jövőben is. De az már tisztán 
látszik: a sorozat azzal, hogy a vá-
ros művészembereinek lehetőséget 
adott, hogy az iskolai tanítás mel-
lett Körmendnek is bemutatkozhas-
sanak, igazi befogadói élménnyel 
ajándékozta meg a koncerttermek 
hallgatóságát. A „Körmendi művé-
szek a körmendiekért” program jó 
elképzelésnek bizonyult, ami min-
denképpen folytatásért kiált.

 n POGÁCS MÓNIKA

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

„Körmendi Művészek a körmendiekért”: keresztmetszet a Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola sokszínű és sokrétű tevékenységéből

A tárlat, amely Körmend zenés és tánctörténeti eseményeit dolgozza fel, még a hónap végéig megnézhető a Városi Kiállítóteremben
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Több mint fél év kényszer-
pihenő után először ren-
deztek hivatalos kick-box-
versenyt Magyarországon.

A 3. Nádudvari Gasztro Kupa 
nyílt kick-box-versenyen a kiéhe-
zett kick-box-társadalom krémje is 
küzdőtérre lépett. Az október 3-án 
és 4-én lebonyolított felkészülési vi-
adal első napján 125-en, vasárnap 
pedig több mint 200-an léptek tata-
mira. A verseny szigorú járvány-
ügyi előírások mellett zajlott, a visz-
szajelzések pedig megerősítették 
abban a szándékukban a sportág 
vezetőit, hogy megrendezzék az or-
szágos bajnoki döntőket is – adta 
hírül a Magyar Kick-box Szakszö-
vetség.

A nádudvari esemény a négytata-
mis szabályrendszer – a pointfigh-
ting, a light-contact, a kicklight és a 
formagyakorlat – kick-boxosainak 
adott lehetőséget arra, hogy a koro-
navírus-járvány miatti hosszú kény-
szerszünetet követően újra megmu-
tathassák tudásukat. Galambos 
Péter, az MKBSZ elnöke elmondta, 
hogy roppant komolyan vették a jár-
ványügyi szabályok betartását, és 
eleve a maximális biztonság miatt 
húzták szét a programot a szokásos 
egynaposról kétnaposra.

Mindenkinek, aki belépett a 
sportcsarnokba, ellenőrizték a test-
hőmérsékletét, az indulóknak pedig 
aláírásukkal kellett igazolniuk, 
hogy nem COVID-fertőzöttek. Utób-
bit a kiskorúaknál az őket kísérő 
szülő írta alá, és az is jellemző volt 
a biztonsági intézkedésekre, hogy 
minden fiatal csak egy kísérővel 
mehetett. Számos helyen voltak kéz-
fertőtlenítő pontok, a nézőtéren kö-
telező volt a maszk viselése, a bírók 
is abban bíráskodtak, csak az ép-
pen versenyzőkön nem volt maszk. 
Különösen jó volt látni, hogy meny-
nyire fegyelmezett és együttműkö-
dő volt mindenki a szabályok betar-
tásában.

A Castrum Sec-Dinamica SE Kör-
mend öt versenyzővel nevezett erre 
a viadalra. Két aranyérem, két 
ezüstérem és egy bronzérem volt a 
termésük. Horváth Szabolcs (ka-
det-1, –42 kg) light-contactban és 
kicklightban is megmérettette ma-
gát. Sok esetben Dávid és Góliát 
küzdelmet láthattak tőle, de egyik 
szabályrendszerben sem talált le-
győzőre, így mindkettőben a dobogó 
legmagasabb fokára állhatott. An-
dorka Szabolcs is ebben a kor- és 
súlycsoportban versenyzett. Neki 
sajnos nem jött ki a lépés mindkét 
szabályrendszerben. Kicklightban 
kiesett, de light-contactban 3. helye-
zett lett. A bronzcsatát Kissebesi 
Vilmos budapesti versenyzővel vív-
ta, és a végén Szabolcs kezét emel-
ték magasba. Czeczei Márton Ál-
mos (kadet-2, –47 kg) light-contact 
szabályrendszerben lépett tatami-
ra. A döntőbe jutásért okos játékkal 
utasította maga mögé budapesti el-
lenfelét 3:0-s pontozásos győzelem-
mel. A döntőben a papírforma sze-
rint alakult a küzdelem, Hammer 
Máté, a Halker Király Team ver-
senyzője magabiztosan ragadta 
magához az első helyet, a dinami-
cás egy szépen csillogó ezüstérem-
mel gazdagodott. Lakatos Erik 
(kadet-2, +69 kg) kicklight szabály-
rendszerben mérettette meg magát. 
A versenyző ezen a versenyen debü-
tált, és nagyon jól szerepelt. A dön-
tőben debreceni ellenfelével szem-
ben fej-fej mellett haladva az első 
menetben vezetett, de sajnos a má-
sodik menetben sérülés miatt nem 
folytathatta a küzdelmét, ezért 
ezüstéremmel térhetett haza első 
versenyéről. Lakosi Márton (juni-
or, –84 kg) kicklight szabályrend-
szerben versenyzett. Sajnos a sor-
solás nem kedvezett neki, hisz 
mindjárt az első küzdelmét azzal a 
Holczmüller Bencével, az Agro Bio 
Classic sportolójával kellett vívnia, 
aki toronymagasan megnyerte ezt a 
súlycsoportot, Mártonnak a tapasz-
talatszerzés maradt ezen a viada-
lon. n CST
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Figyelem! Keressük a legjobb gyári munkásokat!

Kiemelt gyári betanított munkásokat 
kiemelt 210.000 Ft-os alapbérrel felveszünk!
Megpályázható munkakörök zalaegerszegi gyáraKba:

kiemelt gyári betanított munkás   br. 210.000 Ft 
(8 általánostól, előny: gyári tapasztalat)

gyári betanított munkás   br. 165.000 Ft
gépadagoló   br. 220.000 Ft
vizuális ellenőr   br. 217.000 Ft
targoncás   br. 224.000 Ft
anyagmozgató   br. 174.000 Ft

Kiemelt alapbér, műszakpótlékok és bónuszok, cafeteria, ingyenes vállalati juttatások, határozatlan, 
hosszú távú szerződés, karrier lehetőségek, továbbképzések, céges buszjárat egész Zala megyéből, stb.!

First Job Kft. – első a munkában!
Hívjon most! Tel: 70/626-6381, 70/428-3740, 30/282-6263
E-mail: cv@first-job.hu és cv2@first-job.hu
eng: 49765-1/2008-5100-595

A jelentkezők az adatkezelő személyéről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos 
egyéb tudnivalókról a megadott elérhetőségeken kaphatnak tájékoztatást.
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Kick-box: Ismét érmekkel tértek haza
Második alkalommal ren-
dezte meg az Impulzus 
Körmend SE a Hubi-kupa 
elnevezésű súlyeme-
lőversenyt a Hubertus 
teraszon.

Az időjárásra sem lehetett pa-
nasz október első szombatján, 
így a szabadtéri program igazán 
jól sikerült. Összesen tizennégy 
versenyző mérettette meg magát 
rajta, végül a nőknél Kozma Bog-
lárka, a férfiaknál pedig Németh 
Bence vehette át a legjobbnak 
járó serleget.

 n MP

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

A Magyar Diáksport Szövetség 
a napokban tartotta küldöttgyű-
lését, ahol a hagyományoknak 
megfelelően elismerte azon diák-
sportvezetők, diáksportot segí-
tők munkáját, akik az elmúlt 
évek során segítették a szövetség 
szerteágazó tevékenységét, hoz-

zájárultak a diákolimpiai ren-
dezvények zökkenőmentes lebo-
nyolításához, sikereket értek el 
tanítványaikkal. Összesen 21 
személy vehetett át elismerést, 
köztük Körmendről Kiskós Kitti, 
a Kölcsey iskola tanítója, kézi-
labdaedző. n MP

Elismerést kaptak a diáksportot segítők

Négy év után újra volt Hubertus-kupa
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Védd a magyar munkahelyeket!
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A Vas megyei I. osztály 7. fordulójában Vasvár vendége-
ként lépett pályára a Körmendi FC. Annak ellenére is rang-
adóra és kemény küzdelemre lehetett számítani, hogy a 
hazai csapatot egy komoly sérüléshullám sújtja.

A Körmend a mérkőzés elejétől 
kezdeményezően és látványos, rövid 
passzos játékkal építgette a támadá-
sait, mígnem a 16. percben Kökény 
védhetetlenül rúgta ki a jobb felsőt, 
ezzel megszerezve a vezetést. A má-
sodik félidőben is folytatódott a szin-

te egyoldalú támadójáték, a Kör-
mend még rúgott két gólt, a vasváriak 
pedig szépítettek egyet, amivel be-
állt a végeredmény: Vasvár VSE–
Körmendi FC: 1-3.

A folytatásban hazai pályán az Egy-
házasrádóc csapatát fogadták leg-

utóbb a körmendiek. Papp István em-
lékéhez és a régi idők sikereihez méltó 
első félidőt láthatott a szép számban 
kilátogató nézőközönség. Már az első 
percben a kapussal szemben találta 
magát Nyári, akinek lövését a vendé-
gek kapusa, Bali hárította. A kezdetle-
ges izgalom és megilletődöttség, no 
meg a nyomás látszott a csapaton. A 
Rádóc egy esetleges felíveléséből az 
ötösön belül a csatár elé került a labda, 
aki kapura lőtt. A lövést Balogh védte, 
a kipattanó pedig a vétlen hazai védő, 
Török kezére pattant. A játékvezető 
nem látott szándékosságot, így elma-
radt a büntető.

Ezt követően a hazaiak elkezdtek 
bátrabban játszani, érezhető volt, 
ahogy oldódnak a lábak, és felszaba-
dultabban focit láthatunk. Látvá-
nyos támadások következtek, a há-
rom belső középpályás, Majtényi, 
Kökény és Nyári rendkívüli össz-
hangban szedte szét a vendégeket. 
Nem volt rájuk ellenszer. A 17. perc-
ben Majtényi passzát Sály vette át 
úgy 25 méteren, majd egy igazítást 
követően hatalmas gólt rúgott a ki-
csit kint álló Bali felett. A Körmend 
maradt támadásban, agresszíven, 
magasan feltolt játékkal már az el-
lenfél térfelén labdákat szerzett és 
hibára kényszerítette az ellenfelet. 
Egy ilyen labdaszerzésből Majtényi 
vezette rá a védelemre a labdát, majd 
iniestai magasságokhoz mérhető 
labdát adott Nyárinak, aki hanyag 
eleganciával a 18. percben megsze-
rezte a csapat második gólját.

Mindenkin látszott a győzni akarás 
és a tettvágy, amely ekkor még olyan 
euforikus hangulatot váltott ki, ami 
szemet gyönyörködtető játékot ered-
ményezett. A rádóciak vagylagos tá-
madásait könnyűszerrel hatástalaní-
totta a körmendi védelem. A 35. 
percben Majtényi 3. tökéletes labdájá-
val Sipos lépett ki a védők közül, 
majd a kilépő Bali válla felett emelte a 
jobb sarokba. Ekkor már 3:0 állt az 
eredményjelzőn. A félidőt összegezve 
akár több góllal is vezethetett volna a 
kitűnő játékot mutató hazai csapat. A 
nagyszünetről kijőve azonban egy fo-
kozattal lejjebb, míg a Rádóc egy fo-
kozattal feljebb kapcsolt. A Körmend 
nem találta a helyét a pályán, de egé-
szen a 68. percig állta a sarat, amikor 
is a kiváló, volt első osztályú veterán, 
Lukács Tihamér (egykoron Körmen-
di FC-mezt is viselt) fordult le a kör-
mendi védőről, és Balogh mellett a 
kapuba lőtt, ezzel megszerezve a 
szépítést. A 85. percben egy beadást 
követően aztán tizenegyest ítélt a já-

tékvezető, amit Bakos magabiztosan 
értékesített, így még izgalmasabbá 
téve a mérkőzést. A fellobbanó tüzet 
és az éjszakába hangos rádóci sikol-
tozásokat a 87. percben Péter Ábris 
oltotta és hallgattatta el, amikor egy 
kiugratásból a jobb alsóba lőtt, lezár-
va ezzel a mérkőzést.

A mérkőzés után Kurucz Ádám ve-
zetőedző értékelt: „Az első félidei já-
tékkal az első tíz percet eltekintve 
meg voltam elégedve. Főleg a támadó 
harmadban szerzett labdák és az 
egyritmusú kontrák végigvitele mi-
att. A hozzáállás, az agresszió, a 
kombinatív játék és a megfelelő fele-
lősségvállalás is a helyén volt. Ennek 
az eredménye volt a 3:0. A második 
félidő pedig egyértelmű pszichés rö-
vidzárlat. Megmagyarázhatatlan és 
érthetetlen. Úgy gondolom, hogy a 
megfelelő kondíció és az akarat által 
sikerült ezt a rövidzárlatot valahogy 
megúszni. Többször bizonyítottuk 
már, hogy van tartás a csapatban, és 
a mérkőzés végéig elszántak va-
gyunk és koncentráltak, ez itt is dön-
tő faktornak bizonyult. Három olyan 
mérkőzés vár ránk, ami véleményem 
szerint meghatározza az őszi szezon 
sorsát számunkra. Ez lesz az igazi 
erőfelmérő. A Celldömölk a helyezé-
sét eltekintve egy nagyon erős csa-
pat, a Vép abszolút bajnokaspiráns, 
rengeteg kitűnő játékossal, a Kőszeg 
pedig az idei szezon meglepetéscsa-
pata lehet. Ha ezeken a mérkőzése-
ken jó eredményeket érünk el, akkor 
már nemcsak egy ígéretes csapat le-
szünk ebben az osztályban, de komo-
lyan számolhatnak is velünk. Meg-
ígérhetem, hogy mindent megteszünk 
ezért. A fiúk éppúgy elszántak és si-
kerorientáltak, mint én. Mondtam ne-
kik, hogy a klub következő centená-
riumi könyvében benne akarok lenni 
velük együtt, úgy, hogy tettünk vala-
mit. Helyi vagy Körmend közeli já-
tékosokra alapozva is lehet sikert el-
érni.” n MP

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

Helyi vagy Körmend közeli játékosokra alapozva is lehet sikert elérni

Zsinórban harmadik győzelmét aratta a körmendi focicsapat

VAS MEGYEI I . OSZTÁLYÚ
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

2020. ŐSZI SZEZON

2020.10.10. 17:00 CVSE – Körmendi FC
2020.10.18. 15:00 Körmendi FC –VépVSE
2020.10.24. 17:30 Kőszegi FC – Körmendi FC
2020.10.31. 13:30 Körmendi FC – Szentg. VSE
2020.11.08. 13:30 Csepregi SE – Körmendi FC
2020.11.14. 13:30 Körmendi FC – JánosházaVSE
2020.11.22. 13:00 Rum KSC – Körmendi FC
2020.11.28. 13:00 Körmendi FC – Szarvaskend
2020.12.05. 13:00 Sárvár FC – Körmendi FC

PAPP ISTVÁN
LABDARÚGÓ CENTRUM

9900 KÖRMEND, SPORT U. 1.

Felnőtt 600 Ft
Diák, nyugdíjas 500 Ft

JEGYEK:
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BALÁZS FECÓ TÓTH GABI TÓTH VERA EDDA MŰVEK
NEOTON CHARLIE RADICS GIGI MAGNA CUM LAUDE

HOOLIGANS RÚZSA MAGDI

kedvenc zenészeid koncertjei raktarkoncert.hu
#vigyazzunkegymasra #2020
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Adolf Balázs és Fejes Dániel svéd párosban, ezer 
méteren utcahosszal verte végig a magyar me-
zőnyt ebben az évben. A közös munkát tavaly 
kezdték, idén hétből hét versenyt nyertek meg és 
még csak huszonegy évesek.

A fiatal kenusok – az úgynevezett 
Párizs keret tagjaival – nemrégiben 
Körmenden jártak. És ha már itt vol-
tak, vízre szálltak a Rábán is.

Egyikük sem készült kimondottan 
kenusnak. Balázs több sportágat ki-
próbált korábban: többek között 
úszott, karatézott, szertornázott és 
síelt, de azért ismerte a kenut is. Szü-
lei a Szigetközben vezetnek vízitúrá-
kat, így gyerekként jó párszor eve-
zett például a Mosoni-Dunán. 

– Tizenkét évvel ezelőtt kezdtem 
kenuzni Szentendrén, majd az Óbu-
dai Ganzhoz kerültem, ahol kajakos 
csapat volt, én voltam az egyetlen ke-
nus. A munkámat Pétervári Pál és 
Demeter István segítették és segítik 
a mai napig, persze, mióta párosban 
is érdekelt vagyok, a dunavarsányi 
edzők iránymutatását is követem. 
Igazából tavaly, az U23-as világbaj-
nokság után jött az ötlet, hogy mi len-
ne, ha összetérdelnék a varsányiak 
kenusával, Fejes Danival. Ez eleinte 
nem volt teljesen egyértelmű és talán 
elfogadott sem, hiszen mindketten 
jobb oldalon evezünk és ez az úgyne-
vezett svéd páros nálunk nem igazán 
elterjedt. Először én kormányoztam, 
Dani volt elöl, de az nem volt jó felál-
lás. Cseréltünk, és azóta úgy látjuk, 

hogy kiválóan tudunk 
együtt dolgozni. Szerin-
tem nincs olyan kenus, 
akivel gyorsabb tudnék 
lenni.

Dani egy sportágvá-
lasztón ismerte meg a 
kenut, előtte hobbiszin-
ten sportolt. Atletizált 
és kosarazott, de ahogy mondja, 
utóbbiban egyáltalán nem volt ügyes 
és tehetséges. A dunavarsányi Mer-
kapt-Mekler László Sport Egyesület 
kajak-kenu szakosztályának a kez-
detektől, vagyis 2014-től tagja. Gya-
korlatilag az elmúlt hét évben a nul-
láról küzdötte fel magát a felnőtt 
élvonalba. – Nagyon sokat köszönhe-
tek edzőimnek, Németh Szabolcs-
nak és Bánszky Imrének, nélkülük 
nem tartanék itt. Talán azért is jött 
ki a lépés párosban, mert Balázzsal 
a komoly edzésmunkában hiszünk. 
Mondjuk a kenuban nem is lehet 
másképpen boldogulni, ugyanis na-
gyon melós sport, nem lehet alibizni. 
A hét minden napján edzünk, kivétel 
szerda és szombat délután. Két edzé-
sünk van naponta, ehhez jön még 
egy kis futás meg kondi.

A fiatal kenusoknak nincs igazán 
példaképük, de azért a legendás 

olimpikont, Kolonics Györgyöt és az 
olimpiai bronzérmes Kiss Tamást 
mindketten megemlítik. – Még hosz-
szú az út, de az mindenesetre jólesik, 
hogy a sportág nagyjai és neves 
edzői közül többen nyilatkoznak el-
ismerően rólunk. Fábiánné Rozs-
nyói Katalin is megnézett minket, 
Ludasi Róbert is méltatta a teljesít-
ményüket, csakúgy, mint Mike Ró-
bert vagy Vajda Attila. Jövő május-
ban lesz esélyünk arra, hogy kvótát 
szerezzünk a tokiói olimpiára. A vi-
lágrekord 3 perc 23 másodperc ezer 
méteren párosban, ha közelítjük ezt 
az eredményt, akkor van keresniva-
lónk. Tudunk 3 perc 30 másodperc 
alatti időt menni, legjobbunk 3:25 
volt, de sok múlik a pályán, az időjá-
rási viszonyokon, nem egyformák a 
körülmények.

Ha lemegy a szezon, örömevezésre 
is jut ideje a Fejes–Adolf duónak. Vol-

tak a Szigetközben, 
legutóbb pedig Kör-
menden töltöttek egy 
hosszú hétvégét. Dani 
már visszajáró, Balázs 
most volt itt először. De 
nem utoljára, az egé-
szen biztos. A Rába 
partján ünnepelte 21. 
születésnapját, ami 
azért is különleges, 
mert amióta nagykorú, 
a születésnapján soha 
nem tartózkodott Ma-
gyarországon a világ-
versenyek miatt. Aztán 
ráadásként még egy 

Rába-túra is belefért a Körmend–
Molnaszecsőd szakaszon a helyi ba-
rátokkal és vendéglátókkal, a Bereki 
Bárkás Egylet tagjaival.

És akkor még egy kis adalék az 
elmúlt napok történéseiből: a kör-
mendi látogatás után nem sokkal az 
Adolf–Fejes páros ezüstérmet szer-
zett olimpiai számban, C-2 1000 mé-
teren a Szegedi Világkupán. Ezzel 
újra felkerült a kenus világtérképre 
Magyarország, és immár van re-
mény a tokiói kvótára. És az meg 
már csak hab a tortán, hogy C-1 5000 
méteren Adolf Balázs maga mögé 
utasította a világot. A két kenus tagja 
az úgynevezett Párizs-keretnek, 
amely elméletileg a 2024-es nyári 
olimpiai játékokra készül, de mo-
mentán úgy néz ki, ebből akár tokiói 
szereplés is lehet jövőre. Mi örül-
nénk. n TJ
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Egyre közelebb a cél: van remény a tokiói olimpai kvótára

A verhetetlen Adolf–Fejes kenupáros a Rábán is evezett

• neme,
• életkora,
• bőrszíne vagy nemzetisége,
• vagyoni helyzete,
• egészségi állapota,
• szexuális irányultsága, nemi identitása,
• faji hovatartozása,
• vallási vagy világnézeti meggyőződése,
• politikai vagy más véleménye,
• anyanyelve,
• fogyatékossága,
• családi állapota, anyasága vagy apasága,
• vagy egyéb tulajdonsága miatt 
hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a 
diszkriminációval okozott jogsértések 
kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel dr. Jójárt Ágnes Szilvia 
egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/5198838, 
agnes.jojart@egyenlobanasmod.hu

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó 
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 116.  
Tel: 06 94/508-770
2020. 10. 13., 9.00–14.00

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi 
Járási Hivatala, Foglalkoztatási, 
Családtámogatási Társadalombiztosítási 
Főosztály Foglalkoztatási Osztály
9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. III/309.  
Tel: 06 94/514-570
2020. 10. 20., 9.00–14.00

Rendelőintézet Szentgotthárd
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. emeleti 
csoportszoba
2020. 10. 15., 10.00–14.00

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Forduljon az Egyenlő Bánásmód hatóság Vas megyei ügyfélszolgálatához, ha
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Jól sikerült a 23 éves Mócsán Bálint bemutatkozása az 
Egis Körmendnél. Az Amerikából hazatérő kosaras már a 
felkészülési meccseken is bizonyította, hogy meghatározó 
játékos lehet a következő szezonban a piros-feketéknél.

Mócsán Bálint hatévesen kezdett 
kosarazni. Szülei mindketten test-
nevelő tanárok, ráadásul édesapja 
kosárlabda és erőnléti edző is a 
MAFC-nál, így nem meglepő, hogy 
Bálint a fővárosi csapatban kezdte 
kosaras pályafutását. A korosztá-
lyos csapatokban is felhívta magára 
a figyelmet, 17 évesen meg már a 
felnőtteknél lépett pályára, az ak-
kor még élvonalbeli A csoportos 
MAFC színeiben. 2016 nyarán ka-
pott egy visszautasíthatatlan aján-
latot, így került Amerikába, az 
egyetemi bajnokságban szereplő 
Idaho State Bengals csapatához.

– Tizenkilenc éves voltam, ami-
kor a Körmend egykori kiváló irá-
nyítója, most már játékosügynök 
Németh Isti megkeresett, hogy ér-
dekelne-e egy amerikai ösztöndíj. 
Bár az ajánlat kecsegtető volt, nem 
volt könnyű meghoznom a döntést. 
Szüleimmel átbeszéltük, végül igent 
mondtam. Előzetes vizit nélkül 
utaztam ki, így az első hetek, hóna-
pok nagyon nehezen teltek. Már-

már meggondoltam magam, több-
ször haza akartam jönni, de a 
szüleim tartották bennem a lelket. 
Idővel aztán sokkal könnyebb lett és 
most már nagyon jó érzéssel gondo-
lok az Amerikában töltött négy 
évemre. Pszichológiából diplomát is 
szereztem, így a sport mellett más-
ra is tudok támaszkodni az életben.

Bálint 2019 szeptemberében egy 
vállműtéten esett át, utána végigcsi-
nálta a rehabilitációt. Úgy tervezte, 
hogy az államokban marad, szó volt 
csapatváltásról is. De az is benne 
volt a pakliban, hogy egy évet ki-
hagy – vagy, ahogy ő fogalmazott, 
kiül – és akkor a megengedett négy 
év helyet plusz egyet maradhat a 
tengerentúlon. Ez a terv egészen 
2020 januárjáig állt fent, de aztán 
kezdett begyűrűzni a koronavírus- 
járvány. Ez Amerikában áldatlan 
állapotokat teremtett, leállt a sport-
élet, így Bálint hazajött és már nem 
is akart visszamenni. Mivel közel 
egy évet kihagyott, külföldi szerző-
dés nem jöhetett szóba, így mene-

dzserével Magyarországon kezdett 
keresgélni.

– Volt pár érdeklődő, de komoly 
ajánlatot csak az Egis Körmend és a 
Sopron KC tett. Nyáron Ziga Mravl-
jak vezetőedző meghívására pár 
napot itt töltöttem Körmenden, pró-
bajátékon. Már akkor megnyert ez a 
közeg, így elfogadtam az ajánlatot, 
amely igen méltányos volt, így két 
évre írtam alá. Azóta is azt érzem, 
hogy nagyon jó döntést hoztam, 
megvan a bizalom a szakmai stáb 
és a csapattársaim részéről is. Az 
edzők senkinek nem ígérnek bizto-
sat, aki teljesít, az lehetőséget kap. 
Azt gondolom, ez így van rendjén.

Természetesen Bálint is figye-
lemmel kísérte az élvonalbeli átiga-
zolásokat. Meggyőződése, hogy 
Körmenden nagyon jó csapat lesz, 

de erős lesz a Falco, a DEAC az Alba 
Fehérvár és a Szolnok is.

– Mi mindennap úgy megyünk 
edzésre, hogy elhisszük, jó esélyünk 
van a bajnokságban, ezért keményen 
dolgozunk. Nagy a rotációnk, ez 
előnyt jelenthet, pláne úgy, hogy 
szerda-szombat ritmusban lesznek a 
mérkőzések. Számomra ez nem szo-
katlan, az egyetemi bajnokságban 
csütörtökön és szombaton voltak 
meccsek, így én tudom, mit jelent rö-
vid idő alatt sok meccset játszani. 
Igaz, Amerikában rövidebb a sze-
zon, novembertől márciusig tart. 
Úgy érzem, beilleszkedtem, ebben 
sokat segítettek a csapatársaim, a 
magyarok és a külföldiek egyaránt.

A város is tetszik, talán elsősor-
ban az emberközelisége miatt. 
Amerikában sem játszottam túl 
nagy városban, Idahóban egy Poca-
tello nevű településen éltem, ami 
nagyjából 50 ezer lakosú. Mindig 
szerettem a személyes kapcsolato-
kat, a visszajelzéseket és azt is, ha 
megszólítanak. Ez Körmenden ab-
szolút adott. És akkor még nem be-
széltem az ország legjobb szurkoló-
táboráról, ami tényleg egyedülálló. 
Alig várom, hogy elkezdődjön a baj-
nokság és piros-feketében bizonyít-
hassak. n TJ
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Érzi a bizalmat a szakmai stáb és a csapattársak részéről is

Mócsán Bálint alig várja, hogy piros-feketében bizonyítson

Október első szombatján indult volna az NB I-es A cso-
portos kosárlabda-bajnokság, de úgy tűnik, hogy az Egis 
Körmendnél még várat magára a kezdés.

Az MKOSZ által kötelezően előírt 
PCR-teszt először három körmendi 
játékosnál lett pozitív. Egy nappal 
később még egy kosarasnál mutat-
ták ki a koronavírus-fertőzést, így a 
klub halasztást kért az első két baj-
noki mérkőzésre. A folytatást illető-
en is sok a kérdőjel.

A körmendi kosárlabdacsapat 
már nagyon várta a bajnoki nyi-
tányt, nem is beszélve a piros-feke-
ték szurkolóiról. Ziga Mravljak ve-
zetőedző előzetesen azt mondta, 
hogy elégedett a felkészüléssel, 
ugyanakkor hozzátette, nagyon 
stresszes is volt ez az időszak.

– Sajnos, a mostani helyzetben 
nemcsak a munkára kellett figyel-
nünk, hanem arra is, hogy vigyáz-
zunk magunkra és elkerüljük a ko-

ronavírus-fertőzést. Ha így vesszük, 
a szakmai stáb és a játékosok sem 
lehettek nyugodtak, igazából egy 
percig sem. De, ha a munkát néz-
zük, akkor azt mondom, elégedett 
vagyok, mert kemény munkát vé-
geztek a srácok és a hozzáállással 
sem volt probléma. Emellett az 
eredmények is jöttek, jól sikerültek 
a felkészülési mérkőzéseink, gondo-
lok itt a Mogyorósy Szilárd-emlék-
meccsre és a szomszédos Göcsej 
Kupára. Az utolsó felkészülési 
meccsünket, a Kecskemét elleni ta-
lálkozót óvatosságból lemondtuk és 
azt gondolom, hogy jó formában 
várhattuk a bajnokság első meccsét 
– mondta a szlovén szakember.

A körmendi játékosokat szeptem-
ber 30-án, szerdán reggel kötelező-

en tesztelték, az eredményt egy 
nappal később kapták meg a csapat 
tagjai. Ebből kiderült, hogy az 
MKOSZ által előírt és a bajnokság 
megkezdése előtt 72 órán belül el-
végzendő PCR-teszt az Egis Kör-
mend három játékosánál lett pozi-
tív. A helyzet péntekre még rosszabb 
lett, újabb játékosnál bizonyították 
a koronavírus-fertőzést. A pozitív 
tesztek ellenére mind a négy kosa-
ras tünetmentes és jól van.

Az eredmények ismeretében az 
Egis Körmend klubvezetése az első 
két fordulóra – tehát az október 
3-ai, Szeged elleni hazai találkozó-
ra, valamint az október 7-ei, idegen-
beli kaposvári meccsre – halasztást 
kért. Az indok az volt a szakági szö-
vetség felé, hogy a pozitív tesztet 
produkáló négy játékos mellett a 
felnőtt keret többi tagjai is karan-
ténban került, így nem állt rendel-
kezésre elegendő sportoló az első 
két bajnoki mérkőzés lejátszására.

A továbbiakról annyit lehet bizto-
san tudni, hogy a piros-feketék októ-
ber 10-én, a harmadik fordulóban 
sem lépnek pályára, mert ellenfelük, 
a Pécs már korábban kérte az első 
hét bajnoki meccsének elnapolását. 
Az ok a pécsieknél is a koronavírus- 
fertőzés volt.

Az is kérdéses még egyelőre, hogy 
a Körmend mikor kezdheti meg tény-
legesen a bajnokságot, hiszen a ne-
gyedik fordulóban az Alba Fehérvár 
lenne az ellenfele, amelynél szintén 
ugyanilyen probléma áll fenn, mint a 
vasiaknál. A korábbi egy pozitív eset 
után újabb négy székesfehérvári já-
tékosnál és egy stábtagnál igazolták 
a koronavírus-fertőzést. Így elkép-
zelhető, hogy október 14-én a negye-
dik forduló is elmarad.

A körmendi klub folyamatosan 
egyeztet az MKOSZ vezetésével és 
tájékoztatja szurkolóit az aktuális 
helyzetről, valamint a folytatásról.

 n TJ

Pozitív koronavírus-tesztek és halasztás az Egis Körmendnél


