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A gimnázium diákjai adták volna idén a városi műsort
Az 1956-os forradalom évfordulóján csendes megemlékezés volt Körmenden   2. oldal
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CÍMLAPUNKON:
Megkoszorúzták a városalapító ki-
rály szobrát Körmenden 3. oldal

A körmendi 
szennyvíztelepre fog 
befutni az új hálózat
Mintegy nyolcmilliárd forintos 
uniós és hazai forrás felhasználá-
sával valósul meg egy komplex 
szennyvízelvezetési és -kezelési 
beruházás a Nyugat- és Dél-Du-
nántúlon, így biztosítva az itt 
élők számára még teljesebb 
körű, modern közműinfrastruk-
túrát és lakókörnyezetet.
 n 4. OLDAL

Rockopera és 
kétrészes vígjáték 
a Déryné Programban
A Körmendi Kulturális Központ 
szervezésében elindultak a Dé-
ryné Program előadásai. Első al-
kalommal a fővárosi Turay Ida 
Színház társulata látogatott Kör-
mendre A medve nem játék 
című székely játékával. Az intéz-
mény novemberben és decem-
berben is kínál egy-egy elő-
adást, rendkívül kedvezményes 
áron.  n 6. OLDAL

Barsi Balázs az igazi 
vallás lényegére 
kereste a választ
Barsi Balázs ferences szerzetes 
tartotta a Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége (KÉSZ) Körmen-
di Csoportjának októberi elő-
adását a Batthyány Örökségköz-
pont aulájában. n 10. OLDAL

Kiváló védekezés 
mellett gyűjtöttek 
pontokat a lányok
Az NB II felnőtt női kézilabda 
északnyugati csoportjában leg-
utóbb a Mosonmagyaróvári KC 
U22 fogadta hazai pályán a Kör-
mendi DMTE csapatát.
 n 16. OLDAL
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RÖVID HÍREK

A járványhelyzetre való tekintettel 
az idei évben nem tartották meg 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulóján a hagyomá-
nyos városi ünnepséget a telepü-
lésen.

Bensőséges viszonyok és korlátozott kö-
rülmények között, de ugyanazzal a szívvel 
emlékezünk 1956-ra – hangsúlyozta V. Né-
meth Zsolt, a térség országgyűlési képvi-
selője Körmenden, miután Bebes István pol-
gármesterrel és Belencsák István 
alpolgármesterrel az 1956-os forradalom 64. 
évfordulója alkalmából a Hősök terén lévő 
kopjafánál közösen koszorút helyeztek el. 
Hozzátette: a múlt századi történelemben ‘56 
az az esemény volt, ami nemcsak bennünket 
alakít, hanem egész Nyugat-Európát.

Azt már Bebes István, Körmend polgár-
mestere emelte ki, hogy bár a vírushelyzet 
miatt a megemlékezés elmaradt, bízik ben-
ne, hogy a városban minden szervezet meg-
emlékezik a hőseinkről. Ez végül így is tör-
tént: az emlékműhöz sokan kilátogattak 
családi vagy egyesületi körben és megemlé-
keztek a forradalom hőseiről. n MP
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Október 23-a alkalmából Vas, Zala, 
Somogy és Fejér megyei polgárőrö-
ket, egyesületeket és támogatókat 
tüntetett ki az Országos Polgárőr 
Szövetség Balatonszárszón. A haté-
kony közterületi polgárőr szolgálat 
elismeréseként – immár második al-
kalommal – a Körmendi Polgárőr 
Egyesület az „Év Polgárőr Egyesüle-
te” kitüntetést vehette át. n MP

Csendes megemlékezés volt idén

Teljesítették a végzősök által előírt humoros és kreatív feladatokat a körmendi 
Kölcsey Ferenc Gimnázium első osztályos tanulói október elején és a hangya-
esküt is letették, ezzel az intézmény teljes értékű tagjaivá váltak n MP

Elismerés a polgárőröknek Felavatták az első osztályosokat

Az elismeréssel Biczó Péter elnök
 FOTÓ: OPSZ/ÁTVETT

Hivatalosan a rendszerváltáskor nyilvánították október 
28-át Körmenden a város ünnepnapjának. Ez a nap több 
szempontból is fontos a település életében: nemcsak a 
várossá válás jubileuma van ilyenkor, hanem 1870-ben – 
150 évvel ezelőtt – ezen a napon született a város egyik 
meghatározó szereplője, dr. Batthyány-Strattmann László 
hercegorvos is. Minderről egy rendhagyó, szolid ünnep-
ség keretében emlékeztek meg idén.

Az utóbbi hónapokban nagyot for-
dult az élet a koronavírus miatt – 
kezdte az ünnepségen gondolatait 
Bebes István, Körmend polgármes-
tere, majd azzal folytatta, hogy az 
egészségünk, az életünk védelmé-
ben új, szokatlan életformát kellett 
felvenni és a veszélyhelyzetben 
másként kell ünnepelni. Felidézte a 
várossá válás körülményeit, és ki-
tért arra, hogy úgy, ahogy 1244-ben, 
Körmend ma is meghatározó szere-
pet tölt be a térségben.

„Az élet nem állt meg a vírus mi-
att, a város higgadtan és fegyelme-
zetten igyekszik tenni a védelemért. 
Különös figyelem övezi a szociális 
és idősellátást. A jelenlegi társadal-
mi helyzet megfontolt, takarékos, 
de a város fejlődésének kulcsa ma is 
az, ami 776 éve: a szorgalom, az ösz-
szefogás és az önmagunkba vetett 
hit – emelte ki a városvezető.

Hagyomány már, hogy szintén 
ezen a napon adják át Körmenden a 
városi elismeréseket azoknak, akik 
tevékenységükkel hozzájárultak a 
település hírnevének öregbítéséhez, 
kiemelkedő munkásságukkal erősí-
tették a lokálpatriotizmust.

Az elmúlt harminc évben a kör-
mendi lakosok közössége több mint 
száz elismerést ítélt oda magánsze-
mélyeknek, civileknek. Szép szám-
mal akadnak közöttük kiemelkedő 
művészeti, tudományos, sport-, vá-
rosszépítő és közösségi tevékenysé-
get folytatók.

2020 mindenki számára emlé-
kezetes év a koronavírus-járvány 
miatt, amikor egy eddig ismeretlen 
helyzetben fokozott segítségre van 
szüksége azoknak, akik életko-
rukból, élethelyzetükből kifolyólag 
nem képesek önmaguk ellátására. 
Ennek a sokszor emberfeletti mun-
kának az elismeréseként, a véde-
kezésben szerzett elévülhetetlen 
érdemeiért Körmend Város Önkor-
mányzata a Körmend Város Érde-
kében Kifejtett Tevékenységért Díj 
arany fokozatú oklevelét a Kör-
mendi Szociális Szolgáltató és In-
formációs Központ intézményének, 
vezetőjének és valamennyi munka-
társának adományozta.

A laudációból kiderült: a központ 
dolgozói kiemelkedő és szakmailag 
magas szintű munkájuknak kö-
szönhetően a koronavírus-járvány 

elleni védekezés aktív részesei ta-
vasz óta: maszkokat gyártottak, 
működtetik a krízisvonalat és szak-
mai tanácsokkal segítik a város vé-
dekezését. Kitartó és embert próbá-
ló munkájukkal, hivatástudatukkal 
példát mutattak a lakosságnak és 
kivívták az itt élők elismerését.

A folytatásban a városalapító ki-
rály előtt róhatták le tiszteletüket a 

résztvevők: megkoszorúzták IV. 
Béla király szobrát, valamint ünne-
pi virágokat helyeztek el, majd ün-
nepi szentmise kezdődött a Szent 
Erzsébet római katolikus templom-
ban. Boldog Batthyány-Strattmann 
László születésének 150. évforduló-
ja alkalmából Császár István püs-
pöki helynök celebrált. n MP
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A várossá nyilvánítás 776. évfordulóját ünnepelték Körmenden

A szociális szféra dolgozóinak munkáját ismerték el

Bebes István polgármester mondott ünnepi beszédet

Magas állami 
kitüntetés

Varga Mihály pénzügymi-
niszter a nemzeti ünnep alkal-
mából Magyar Gazdaságért 
Díj elismerésben részesítette 
az Egis Gyógyszergyár Zrt. 
vezérigazgatóját, dr. Hodász 
Istvánt. A Magyar Gazdasá-
gért Díj a pénzügyminiszter 
által adható legmagasabb tár-
cakitüntetés, ami a gazdaság 
érdekében végzett kimagas-
ló, példamutató tevékenység 
vagy életmű elismeréséért 
adományozható.

Még lehet pályázni

Mint arról már beszámol-
tunk: meghirdette Körmend 
is a 2021-es Bursa Hungarica 
önkormányzati ösztöndíjpá-
lyázatot a felsőoktatási hall-
gatóknak. A kiírásra azok a 
helyi, hátrányos szociális hely-
zetű tanulók jelentkezhetnek, 
akik nappali tagozaton a kép-
zési keretidőn belül folytatják 
tanulmányaikat vagy akik a 
jövő tanévtől nappali tagoza-
ton felsőoktatási intézmény-
ben tanulnának. A részletes 
információk a város hivatalos 
honlapján elérhetők. A  pá-
lyázatok leadási határideje 
november 5-e, addig kell eljut-
tatni a jelentkezési lapokat az 
illetékes önkormányzathoz.

Továbbra sem nyit ki 
az uszoda

A Szombathelyi Tankerület 
továbbra sem szorgalmazza 
a körmendi tanuszoda hasz-
nálatát. Mivel a vírushelyzet 
miatt a diákok továbbra sem 
mehetnek úszásoktatásra és 
a gazdaságos üzemeltetés 
így nem megoldható, tovább 
tolódik ez előzetesen október 
15-ére tervezett nyitás – tudta 
meg lapunk. Ha bármi változás 
lesz, arról azonnal tájékoztat-
ni fogjuk a lakosságot.

 n MP
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Az elismerést Szálkai Istvánné, az intézmény vezetője vette át
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Mintegy nyolcmilliárd forintos uniós és hazai forrás felhasz-
nálásával valósul meg egy komplex szennyvízelvezetési 
és -kezelési beruházás a Nyugat- és Dél-Dunántúlon, így 
biztosítva az itt élők számára még teljesebb körű, modern 
közműinfrastruktúrát és lakókörnyezetet. Körmend térsé-
gében Egyházashollós, Molnaszecsőd és Magyarszecsőd 
érintett.

Körmend tövében elvárható a 21. 
században, hogy összkomfortos te-
lepülések legyenek – hangsúlyozta 
Károlyi Gyula, Magyarszecsőd 
polgármestere a projekt sajtónyil-
vános rendezvényén a közelmúlt-
ban. Hozzátette: külön öröm, hogy a 
lakosság részéről nem szükséges 
önerő, így akinek lakóháza van a 
településen, annak ingyen biztosít-
ja a pályázat a rákötést.

A három településnek egy nagy 
álma valósul most meg a szennyvíz-
beruházással – ezt már Marton Fe-
renc, a Vas Megyei közgyűlés alel-
nöke mondta. „Bár sok időt kellett 
várni, de megérte, hiszen a cél az 
volt, hogy se az önkormányzatok, se 
az emberek ne adósodjanak el. Ez a 
lehetőség végül a kormány jóvoltá-
ból adódott, és míg korábban egy 
városi településen volt elengedhe-

tetlen, hogy összkomfortos legyen 
egy lakás, ma már a kistelepülése-
ken is elvárt és környezetvédelmi 
szempontokat nézve is fontos.

Volt munka bőven: kilenc közte-
rületi szennyvízátemelőt, 13,7 km 
gerincvezetéket, kilenc házi áteme-
lőt, 11 km-nyi nyomóvezeték fektet-
tek le és összesen 626 házi bekötés 
történik. Nehezítette a folyamatot, 
hogy a 8-as út felújítása a projekt 
kezdete előtt fejeződött be és az új 
út burkolatát nem lehetett bontani, 
ezért a közműveket a közúton kí-
vül, a járdákon, árkokon, padkák-
ban kellett megépíteni – erről Fail 
Tamás, a kivitelező cég projektme-
nedzsere beszélt. Kitért arra is, 
hogy jelenleg már a szennyvízcsa-
torna-hálózat teljesen elkészült, 
egy nagyon rövid szakasz hiányzik 
csak Egyházashollósnál és ezen kí-

vül a szennyvízátemelők gépészeti, 
villamos-irányítási munkái van-
nak hátra. Elhangzott: az utak 
helyreállításával is jól állnak, 
azokkal a jövő hónap elején készül-
hetnek el.

Az új hálózat a körmendi szenny-
víztelepre fog befutni, aminek rész-
leteibe Maszlavér László, a VasiVíz 
Zrt. Körmendi Szennyvíz-szolgálta-
tási Üzemmérnökségének vezető-
je avatta be az érdeklődőket. Meg-
tudtuk tőle, hogy a belső hálózatok 
ugyan kiépíthetők, de nem csatla-
koztathatók össze, azokról az ön-
kormányzatokkal közösen fogják 
tájékoztatni a lakosságot, ugyanis 
majd módosítani kell az egyelőre 
csak ivóvíz-szolgáltatásra szóló 
közüzemi szerződéseket a szenny-
vízcsatornákra vonatkozóan is.

 n MP

Finisben a térség egyik legjelentősebb szennyvízberuházása

A körmendi szennyvíztelepre fog befutni az új hálózat

Újabb növényeket vásárolt a Polgári Összefogás Kör-
mendért Egyesület, amit a napokban a városgondnok-
ság munkatársai el is ültettek a Hősök terén.

Fontos célkitűzése az önkor-
mányzatnak, hogy a várost minél 
szebbé, virágokkal telítetté tegye 
és megújítsa a fa- és növényállo-
mányt – mondta Bebes István, 
Körmend polgármestere, aki örö-
mét fejezte ki, hogy több olyan civil 
szervezet is van már a települé-
sen, amelyek kapcsolódnak ehhez 
a törekvéshez.

A mostani helyszín mellett a Va-
dászlak környezetében is teljes 
növénycserét végeztünk és a terü-
letet azóta is gondozzuk – ezt már 
dr. Szabó Barna, az egyesület 
tagja emelte ki.

Megtudtuk: a munkálatok ta-
vasszal folytatódnak és remélik, 
hogy lesz más is, aki csatlakozik 
hozzájuk. n MP

Folyamatosan újíthatnák meg a növényállományt Körmenden

Nyolc-tízezer tő őszi árvács-
kát ültettek el a Körmendi 
Városgondnokság munka-
társai az elmúlt időszakban 
a város több pontján.

Sövegjártó Zoltán, a városgond-
nokság vezetője elmondta, javarészt 
a Szabadság tér, az Országzászló, a 
Kossuth-szobor és a Rákóczi utcai 
butiksor előtti ágyásba kerültek a 
növények, hogy már kora tavasszal 
is színes virágszőnyegben pompáz-
hasson a város. Szomorúan beszélt 
azonban arról, hogy a munkájukat 
nem mindenki tartotta tiszteletben.

A Kossuth és a Deák Ferenc utca 
közötti szakaszon elég sok árvács-
ka eltűnt. Valaki kiásta a friss ülte-
tést és még arra is figyelt, hogy el-
egyengesse maga után a területet, 
mintha a növények nem is lettek 
volna ott. A tapasztalat az, hogy ez 
most már rendszeresen visszatérő 
probléma – mutatott rá Sövegjártó 
Zoltán. Hozzátette: „minden jóérzé-
sű embert felháborít a növények el-
lopása, ami nem csupán anyagi kárt 
jelent, hanem semmibe veszi a város 
szépítéséért végzett munkát. Bár 
legtöbbször valószínűleg az éjsza-
kai órákban történnek a lopások, ha 
valaki ilyesmit lát, értesítse a város-
gondokságot, az önkormányzatot 
vagy a rendőrséget. Vigyázzunk 
Körmendre, védjük meg közösen a 
természeti értékeinket – kérte.

A városban a nemrég egyéb ron-
gálás is történt: a Batthyány-kas-

tély északi kapujánál nyolc ablakot 
ismeretlenek betörtek. Nem sokkal 
később a világháborús emlékmű 
frissen felújított környezetét is meg-
rongálták. Mindhárom ügyben kér-
ték a rendőrség segítségét, hogy az 
elkövetőket minél előbb megtalál-
hassák.

A városvezetés egyébként már 
korábban összefogást és a lakosság 
segítségét kérte a folyamatos ron-
gálások megelőzése és visszaszorí-
tása érdekében. Előrevetítették azt 
is, hogy megvizsgálják annak a le-
hetőségét, hogy a mostaninál sok-
kal szigorúbb pénzbüntetési tétele-
ket szabhassanak ki azokra, akik 
semmibe veszik a körmendi embe-
rek közös természeti és épített érté-
keit, és folyamatosan pusztítják 
azokat. De az esetek rámutattak 
arra is, hogy szükség van a térfigye-
lő rendszer folyamatos bővítésére.

 n MP
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Megváltozott a forgalmi rend Körmenden a Mónus 
Illés utcában: a Lenkei utcától egészen a Halászcsárdá-
ig egy irányban lehet csak haladni mostantól.

A lakosság az elmúlt egy évben 
többször is felvetette, hogy más 
forgalmi rend legyen azon a sza-
kaszon, amire volt is több próbál-
kozás. Ehhez társult, hogy meg-
kezdődött a vásárcsarnok építése, 
valamint a Bástya utcai körforga-
lom kialakítása, amik eredmé-
nyeképpen végül megszületett az 
ideális megoldás és a környéken 
csökkenteni lehet a forgalmat.

Bár vannak, akik egyelőre 
még megszokásból közlekednek 
arra, az új forgalmi rend betartá-
sa fontos a balesetek elkerülése 
végett. Az autósoktól pedig külö-
nös odafigyelés szükséges, mivel 
a kerékpárosoknak mindkét 
irányból megengedett a közleke-
dés.

 n MP
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Két rongálás és egy lopás Körmenden

Közösségi összefogásra van 
szükség a vandálok ellen

Óvatosan kell vezetni

Már él az új forgalmi rend 
a Mónus Illés utcában

 FOTÓ: JT FOTÓ: JT FOTÓ: JT FOTÓ: JT
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A Körmendi Kulturális Központ szervezésében elindultak 
a Déryné Program előadásai. Első alkalommal a fővárosi 
Turay Ida Színház társulata látogatott Körmendre A medve 
nem játék című székely játékával. Az intézmény novem-
berben és decemberben is kínál egy-egy előadást, rendkí-
vül kedvezményes áron.

A színház mindenkié mottóval 
szeptemberben indult el a Déryné 
Program, amelynek Országjáró 
alprogramjához a Körmendi Kultu-
rális Központ is csatlakozott. Első-
ként – a város ünnepnapjához kap-
csolódva – A medve nem játék című, 
székely humorral átitatott darabot 
láthatta a nagyérdemű. Mintegy 
kétszázan nézték meg az előadást, 

amelyre rendkívül kedvezményes 
áron – csupán száz forintért – lehe-
tett bejutni.

A folytatásra sem kell sokat vár-
ni. November 16-án, 19 órától a Sop-
roni Petőfi Színház hozza el Zenta, 
1697 című rockoperáját Körmendre, 
amelyet a Ghymes együttes alapító 
tagja, Szarka Gyula és Szálinger 
Balázs közösen írt.

Az eladásban Deák Pál magyar 
huszárezredes szerepében az is-
mert énekes, Vastag Tamás lép 
színpadra, de itt lesz Szomor 
György is, akinek énekesi múltját 
szintén nem kell bemutatni. Az 
előadásban mintegy huszonöten 
szerepelnek, köztük a Sopron Ba-
lett tagjai, a Zentai Magyar Kama-
raszínház táncosai, valamint a Fő-
városi Nagycirkusz artistái. A 
kétrészes darab történelmi időket 
idéz. A török korba vezeti a nézőt, a 
17. század végére, amikor Zenta 
mellett a Savoyai Jenő által veze-
tett egyesített keresztény seregek 
vereséget mértek a török haderőre. 
Ez nagy jelentőségű esemény volt, 
hiszen a karlócai béke előzményé-
nek is tekinthető. Az előadásból 

természetesen nem marad ki a sze-
relmi szál sem.

Az idei színházi esték utolsó állo-
mása december 7-én lesz, akkor 
megint a Turay Ida Színház jön Kör-
mendre, darabjuk címe Szerelem. 
A Mikó István által rendezett kétré-
szes vígjátékban maga a Jászai Ma-
ri-díjas érdemes művész is szerepel 
több ismert színész, például Détár 
Enikő és Benkő Péter mellett.

A novemberi előadásra már lehet 
jegyeket vásárolni a Batthyány 
Örökségközpontban, a jegyár most 
is csekély lesz, ami a Déryné Prog-
ram hozzájárulásának köszönhető-
en ilyen kedvezményes, hiszen a cél 
az vele, hogy a kultúrához, a minő-
ségi előadásokhoz minden állam-
polgár hozzáférjen. n TJ

Vas megye déli területén 
több mint egy éve zajlik 
már egy natúrpark előkészí-
tése. Most a célegyenesbe 
érve a névválasztáshoz 
kérik az itt élők segítségét.

„Az elmúlt időszakban számos 
névötlet vetődött fel, amelyek közül 
kiválasztottuk a négy leggyakrab-
ban elhangzót” – mesélte Debrecze-
niné Késmárky Flóra. A Vasi 
Hegyhát–Rábamente Turisztikai 
Egyesület turisztikai menedzsere 
azzal folytatta: ezeket a névváltoza-
tokat egy virtuális adatlapra szer-
kesztették. Most arra kérik a tér-
ségben élőket: segítsenek a 
választásban azzal, hogy megjelö-
lik a számukra leginkább szimpati-
kus nevet a listában.

Az adatlap a Vasi Hegyhát–Rába-
mente Turisztikai Egyesület közös-
ségi oldaláról is elérhető.

A menedzser azt is elmondta: va-
lamennyi natúrpark működése 
négy tevékenységi területet fog ösz-
sze. A természeti és kulturális örök-
ség védelmét, a környezeti nevelést 
és szemléletformálást, a turizmust 
és a vidékfejlesztést egyesíti. „A mi 
natúrparkunk egyediségét és fő mo-
tívumát a településekhez tartozó 
szőlőhegyek világa adja majd” – je-
lentette ki a turisztikai szakember.

Az ideális név egyedi, rövid, érde-
kes és beazonosítható, de egyben 
utal a natúrpark fő motívumára is. 
„A kívülállók érdeklődését felkelti, 
a helyiek pedig tudnak vele azono-
sulni” – hangsúlyozta Debreczeniné 
Késmárky Flóra.

Négy név közül 
lehet választani

A négy lehetséges natúrparki név 
a Dél-vasi Dűlők Natúrpark, a Hegy-
pásztor Natúrpark, a Szőlőhegyek 
Gazdagsága Natúrpark és a Vasi 
Hegyhát Natúrpark. Ezek közül kell 
a válaszadóknak a számukra leg-
szimpatikusabbat kiválasztaniuk 
még az ősz folyamán az elektroni-
kus adatlapok segítségével. A név-
választásban a többség szava dönt.

Jelenleg húsz település szándék-
nyilatkozata tanúskodik arról, hogy 
szeretnének a Natúrparki Program-
hoz csatlakozni. Vannak köztük 
Körmend környéki települések is. 
Hosszú távon is nyitott a rendszer. 

Amelyik település az alakulás után 
lépne és a natúrpark működési el-
veivel, értékeivel egyetért, bármi-
kor lesz lehetősége ehhez csatla-
kozni.

A turisztikai menedzsert Kör-
mend és térsége aktuális szak-
ma-turisztikai számairól, a tren-
dekről is kérdeztük. „A körmendi 
Tourinform-iroda őszi időszaka 
csendesebb. Nyáron azonban na-
gyon nagy számban érkeztek turis-
ták, akik közül többen térnek most 
is vissza” – summázta a menedzser.

Bár az őszi utószezon már javá-
ban tart, sajnos az időszak nem iga-
zán kedvezett a túrázásnak. Az idő-
járás nem mindig volt ehhez ideális, 
napos, kellemes, ezért nehéz volt 
szabadtéri programokat szervezni, 
kínálni az ideérkezőknek.

A szakember azt is elárulta: a ta-
pasztalat az, hogy főként a főváros-
ból érkeztek látogatók Körmendre a 
nyár és az ősz folyamán is. A vendé-
gek a visszajelzéseik alapján ked-
velték, hogy mindig friss, aktuális 
információkkal találkoztak. Ki-
emelkedő népszerűségű volt körük-
ben a Dr. Batthyány-Strattmann 
László Múzeum. A látogatásaik so-
rán itt tapasztalt szakértelem és a 
különleges tárlatvezetések sokuk-
ban mély nyomot hagyott. A magas 
színvonalú tájékoztatást, az érde-
kes tárlatvezetéseket élvezték a 

láto gatók a visszajelzése szerint 
leginkább. Ezt a közösségimé dia- 
felületein is szívesen kommunikál-
ták a Körmenden járt vendégek, így 
egyre szélesedő körben hívták fel a 
figyelmet Körmend értékeire. Deb-
reczeniné Késmárky Flóra szerint a 
feladat most az, hogy a látogatókat 
a nyári nagy hullám után visszaté-
résre bírják különböző kínálatok-
kal, illetve új vendégeket is vonzza-
nak a város meglátogatására.

„A cél folyamatosan fenntartani 
az érdeklődésüket Körmend és tér-
sége iránt. Kiemelten fontos ebben a 
fura évben a belföldi turistáknak 
olyan élményeket adni, ami itthon 
tartja, ide húzza őket” – mondta a 
szakember.

Őszre és télre is kínálnak 
programot

Ez a cél is nagyban meghatározta 
a Tourinform-iroda éves munkáját. 
Ráadásul olyat tudtak és tudnak kí-
nálni az ide érkező turistáknak, 
ami az utóbbi, a járványveszély ál-
tal beárnyékolt időszakban az át-
lagnál jobban felértékelődött. „A 
természet az, amit tudunk ajánlani 
a vendégeinknek. Például a túrá-
zást. A barangolás, ami biztonságos 
járványügyi szempontból, ugyan-
akkor a testnek-léleknek egészsé-
ges. Térképet, kiadványt is tudunk 

ehhez inspiráló segítségként nyúj-
tani a hozzánk betérőknek. A kör-
mendi Tourinform-irodában bőven 
van ezekből” – mesélte a menedzser, 
aki egy kerékpártúra terveiről is 
beszélt az interjú során. A kirándu-
lást Körmend, az Őrség érintésével 
tervezik november végére. A túra 
Őriszentpéter felől Őrimagyarós-
don, Nádasdon, Katafán át halad az 
oszkói végpont felé. Forralt boros, 
teázós, télköszöntő feelingre kell 
számítaniuk a résztvevőknek. 
„A biciklizés a tél közös köszöntése 
lehet. Ez az idei évben még az utolsó 
kerékpártúra-ajánlatunk, amely-
hez sok csatlakozót várunk!” – je-
lentette ki a szakember.

De ha már telet emlegettük: a de-
cemberi, korábban megszokott 
programok megrendezése sok kér-
dőjelet vet fel egyelőre. Ezekről a tél 
kezdetekor kérdezzük meg újra a 
szakembert. Egy biztos: a turiszti-
kai egyesület van olyan kreatív, 
hogy az akkori aktuális helyzethez 
igazodva biztosan tudnak reflektál-
ni majd az emberek kívánságaira is 
az akkori, érvényben lévő szabályo-
zásokhoz szigorúan igazodó prog-
ramok szervezésével. De erről majd 
egy következő interjúban kérdez-
zük Debreczeniné Késmárky Fló-
rát, a Vasi Hegyhát–Rábamente Tu-
risztikai Egyesület turisztikai 
menedzserét. n POGÁCS MÓNIKA

A kistérségből is lesznek települések az alakuló új natúrparkban

Nevet keresnek – a választáshoz az itt élők segítségét kérik
A színházi esték folytatódnak novemberben és decemberben is

Rockopera és kétrészes vígjáték a Déryné Programban

A Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának pályázatán négymillió 
forintos támogatást nyert el raktári állományvédelmi 
fejlesztésre.

A forrásból új polcrendszert, 
festménytároló rácsot, fotótároló 
szekrényt, raktári fémszekrénye-
ket vásárolnak, valamint elektro-
mos fűtést alakítanak ki.

Az intézmény egyébként egy új, 
tapintható, üveg műtárgy-rekonst-
rukcióval is gazdagodott nemrég. 

Mátyás József körmendi üvegmű-
ves készítette el Batthyány Károly 
herceg 1768. évi pénzverőtövének 
rekonstrukcióját. Az üvegmásolat 
a Körmend és a Batthyányak év-
századai című állandó kiállításban 
lesz látható és tapintható. n MP

 FOTÓ: JT/ ARCHÍV

Újabb műtárgy-rekonstrukcióval gazdagodott a körmendi múzeum

Az üveg verőtőt Móricz Péter mutatta be a Dr. Batthyány-Strattmann László Mú-
zeumban

 FOTÓ:  FOTÓ: VASI HEGYHÁT RÁBAMENTE/ ÁTVETTVASI HEGYHÁT RÁBAMENTE/ ÁTVETT
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A Faludi Ferenc Könyvtár programjai rendkívül népszerűek a 
lakosság körében. Az év egyik legnagyobb rendezvénysoro-
zata ezen a területen az Országos Könyvtári Napok, amely-
hez a körmendi intézmény is minden évben csatlakozik.

Bár a koronavírus-járvány miatt 
megfogyatkoztak a közösségi prog-
ramok, a körmendi könyvtár olva-
sóinak nem kellett csalódniuk. A 
várva várt könyvtári napokat most 
is megtartotta az intézmény, nem is 
akárhogyan. Bőséges programkí-
nálat közül válogathattak a külön-
böző korosztályok, az óvodásoktól a 
nyugdíjas korúakig.

A 2020-as Országos Könyvtári 
Napok eseményei két jelentős évfor-
dulóra összpontosítottak. Harmin-
cadik születésnapját ünnepli ebben 
az évben az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség, illetve jubilált a 
könyvtári napok is: 15. alkalommal 
került sor a könyvtári szakma leg-
átfogóbb, legtöbb intézményt és 
résztvevőt megmozgató rendez-
vénysorozatára.

Mozgalmas napok 
a bibliotékákban

A Könyvtárak az emberekért – 
Ünnepeljünk együtt! projekt kereté-
ben a könyvtárak valamennyi kor-
osztályra gondolva, eddig i 
együttműködő partnereik mellé 
újakat is bevonva tervezték meg a 
hét mozgalmas és tartalmas napja-
it. A tervezéskor mindenhol figyel-
tek arra, hogy népszerűsítsék azo-
kat a törekvéseket, amelyeket az 
elmúlt években sikerült megalapoz-

niuk. A hét során az országos kez-
deményezésben részt vevő könyvtá-
rak bemutatták szolgáltatásaik 
rendszerét, tevékenységi körüket. 
Az érdeklődők tájékozódhattak 
azokról a korszerű, praktikus, min-
denki számára hozzáférhető lehető-
ségekről, amelyek az emberek tanu-
lásához, kulturált szabadidős és 
közösségi tevékenységéhez nyújta-
nak érdemi támogatást. Az idén az 
is kiemelt célja volt az intézmények-
nek, hogy minél több olyan személyt 
elérjenek és megnyerjenek, akik 
életébe eddig még nem épült be a 
rendszeres könyvtárlátogatás.

Az Országos Könyvtári Napok si-
kerét számokkal is alá lehet tá-
masztani. A projekt keretében 2019-
ben például 1777 település 2101 
intézményében 6234 eseményre ke-
rült sor, amelyen 216 883 érdeklődő 
vett részt. Ez kitűnően példázza a 
hazai könyvtári rendszer összehan-
golt működését a megyei könyvtá-
raktól kezdve az iskolai, felsőokta-
tási és országos szakkönyvtárakon 
át a kistelepülések könyvtári szol-
gáltatóhelyéig.

A 2020-as országos könyvtári 
rendezvény több témakört érintett, 
így az Ünnepeljünk együtt!, Törté-
nelmi időutazás, Nagy könyvtári 
beavatás, Az én könyvtárosom, Ol-
vas az ország, Irány a természet! 
témákat.

Minden korosztályra 
gondoltak

A könyvtári sorozat zárásaként 
tartották meg országszerte a Köny-
ves Vasárnapot. Ez a két szó mára 
szinte hívó- és varázsszóvá vált, 
amelyek hatására a hét utolsó nap-
ján is kinyitnak a könyvtárak, hogy 
örömteli együttlétek részesei legye-
nek kicsik és nagyok. A figyelemfel-

keltő, zenés, játékos könyvtárnyitók 
éppúgy hozzátartoznak ehhez a va-
sárnaphoz, mint a kiállítások, me-
seprogramok, könyvbemutatók, kon-
certek vagy a bábszínházak 
bemutatói.

A körmendi Faludi Ferenc Könyv-
tár is több rendezvényt valósított 
meg az idei könyvtári héten egy pá-
lyázat keretében. Október 7-én az 
Olvass és alkoss! tematikus foglal-

kozás várta az érdeklődőket könyv-
ismertetéssel és kézműveskedéssel. 
Emellett Ötkarikás hőseink: ma-
gyarok az olimpiákon címmel szer-
veztek csapatvetélkedőt a könyvtár 
dolgozói. Ehhez kapcsolódott egy 
online változatú vetélkedő is, amely 
a könyvtár Face book-oldalán, illet-
ve honlapján is elérhető volt.

A szervezők könyvekkel és könyv-
tárakkal kapcsolatos rejtvényfüze-

tet is készítettek az általános iskolá-
soknak, ami papír alapon is kérhető 
volt a könyvtárban, illetve a korona-
vírus okozta rendkívüli helyzet mi-
att online is megosztották. A gyere-
keknek fotópályázatot hirdettek Az 
igaz barátság titkai: én és a macim. 
A pályázatra a kedvenc mackóval 
készült pillanatképeiket küldték el a 
lelkes résztvevők. A legjobb képek-
ből kiállítás készült, amely még min-
dig megtekinthető a gyermekkönyv-
tárban. A Gyerekek Könyvtári 
Napján hirdették ki a rejtvényfüzet 
és a fotópályázat eredményeit, illet-
ve ezt követően a legkitartóbb gyere-
kek túrázhattak is a Rába-parton. 
A könyvtár a kiemelt héten vasár-
nap is nyitva tartott, ez volt a hagyo-
mányos Könyves Vasárnap október 
11-én, ahol kora délután ismertették 
az olimpiai online vetélkedő eredmé-
nyeit, majd játékos csapatvetélkedő 
kezdődött a látogatóknak, olvasók-
nak. Eközben az állományból kivont 
könyvekből lehetett kedvezménye-
sen vásárolni a könyvtári kótyavetye 
keretében, a késedelmes olvasókat 
amnesztia várta, illetve beiratkozási 
akciót tartottak.

Az eredmények magukért beszél-
nek: a könyvtárban egy hét alatt 63 
különféle programra került sor, 1220 
résztvevővel, több mint 100 beérke-
zett megoldással a rejtvényfüzeten 
és a többi pályázaton, 145 új beirat-
kozóval, több mint 1400 kölcsönzött 
dokumentummal és közel 14 000 el-
ért emberrel a közösségi médiában. 
Az intézmény hívómondata továbbra 
is töretlen és nem változott: Talál-
kozzunk a könyvtárban! n TJ

 FOTÓ: JT/ ARCHÍV

Egyhetes programdömping volt a körmendi Faludi Ferenc Könyvtárban, az érdeklődőket előadással, kiállítással, vetélkedőkkel, túrával egyaránt várták

Középpontban a könyvtár mint közösségi tér – az Országos Könyvtári Napok keretében megvalósult programoknak nagy sikere volt

Mecsériné Doktor Rozália, a bibliotéka vezetője
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Huszonhárom évvel ezelőtt egy Salgótarjában megrendezett Körmend–Honvéd ku-
pameccsen Charles Edmonson úgy ugrotta át Mészáros Zalánt, hogy azt nemcsak a 
szurkolók, hanem a játékostársak is szájtátva nézték. Ez a jelenet még most is sokszor 
beszédtéma, pedig eltelt jó pár esztendő. Edmonson szakállat növesztett, amelynek jó 
része már deres. Nem csoda, elmúlt 51 éves.

A körmendi kosárlabdacsapat 
egykori kiváló légiósa, Charles Ed-
monson most az Egyesült Államok-
ban él. Átlagos amerikai – ahogy ő 
mondja – jó néhány magyar szokás-
sal és persze számos körmendi él-
ménnyel. Máig jól emlék-
szik arra, milyen erővel 
zúgott a körmendi sport-
csarnokban, hogy Eddy, 
Eddy!

Saint Louis külvárosá-
ban St. Petersben élünk, 
Missouri Államban. 2006-
ban telepedtünk le végleg 
az Egyesült Államokban, 
amit nem bántunk meg, 
mert jó életünk van. A fele-
ségem, Mónika körmendi, 
mindketten egy bankban 
dolgozunk. Végülis azért 
döntöttünk az amerikai élet 
mellett, mert ez biztosabb 
megélhetést jelent a család-
nak. Van egy tizenhét éves 
lányunk, Yasmine, aki to-
vábbvitte a kosárlabdát, az 
elmúlt két esztendőben a 
környék egyik legjobbja volt 
a középiskolások között. 
Büszkék vagyunk rá, na-
gyon jó gyerek, még azt sem 
tartom kizártnak, hogy 
egyszer Magyarországon 
fog játszani. Boldog lennék, 
ha így történne. Nyolcéves 
korától tizenöt éves koráig 
én foglalkoztam vele, és 
most már annyira jól ját-
szik, hogy élmény nézni. 
Egyébként én magam is 
sportos családban nőttem 
fel, az egyik nővérem, Betty nagyon 
jó kosaras volt, sokat tanított fiatal-
koromban, az egyik bátyám, Mack 
pedig az amerikai futballt űzte, tőle 
meg mindig azt hallottam, hogy ke-
ményen kell dolgozni a sikerekért, és 
az eredmény nem jön egyik napról a 
másikra.

Charles 1995-ben érkezett Kör-
mendre. Abban elsőre biztos volt, hogy 
jó csapatba került, de a várost eleinte 
kicsinek találta, kételkedett abban, 
hogy jól fogja-e érezni magát. Aztán 
jött a megerősítés mindenhonnan, a 
klub részéről és a városlakóktól is, így 

hamar beilleszkedett az akkor 26 
éves, georgiai születésű fiatalember. 
Jól emlékszem a csapatra, Patonay 
Imre és Fodor Péter voltak az edzők 
Bandi nővérrel (Péter András gyúró) 
kiegészülve, a csapattársaim pedig 

Sziszi (Mogyorósy Szilárd), Isti (Né-
meth István), Geri (Fodor Gergely), 
Gráci (Gráczer Zsolt), Rudi (Trum-
mer Rudolf), Baba (Zsebe Ferenc), 
Steve (Érsek István), Laci (Czigler 
László), Józsi (Szájer József), Muki 
(Mujanovic Samir), Hene (Hencsey 
Tamás), Ervin (Csaplár-Nagy Er-
vin), Pojbi (Pojbics Szabolcs) voltak. 
Sikeres volt az első évem, megnyertük 
a bajnokságot.

Charles négy szezont töltött Kör-
menden, 1995/96-ban, 1996/97-ben, 
majd jó pár év kihagyás következett 
és még két idény 2001/2002-ben, va-

lamint 2004/2005-ben. Azt mondja, 
őrült egy időszak volt, főleg az első 
két szezon, a szurkolók elképesztő-
ek voltak, harsogott a csarnok, nem 
lehet elfelejteni azokat az éveket. 
Az ellenfelek közül a legkeményebb 

Gulyás Róbert volt, vele a méretei 
miatt nehezen boldogult a 204 cen-
tis, atletikus amerikai. A legmegha-
tározóbb emléke a kupagyőzelem 
1997-ből, mert akkor már igazi kör-
mendinek érezte magát.

Közben a magánéleti szálak is 
szépen szövődtek, Eddy itteni fele-
séget választott magának.

Mónikával a Várkert Ételbárban 
ismerkedtünk meg, még az első sze-
zonomban. A körmendi városházán 
házasodtunk össze 2004-ben. Elein-
te voltak kommunikációs gondja-
ink, emlékszem, szótárral járkál-

tam, és volt úgy, hogy húsz percbe 
telt, mire összeraktam egy monda-
tot. Emiatt sokszor voltam zavarban 
és szégyelltem is magamat. Most 
vegyes nyelvet beszélünk otthon, 
amolyan Hunglisht, ami félig angol, 
félig magyar. A feleségem állandó-
an magyar ételeket főz, így ebben 
őrizzük a hagyományokat. A lá-
nyunk is érti a magyar nyelvet, de 
itt Amerikában nem igazán beszéli, 
csak akkor, ha hazalátogatunk Ma-
gyarországra. A húsvétot, a Miku-
lást és a karácsonyt is magyar szo-

kások szerint ünnepeljük. 
Évente járunk haza, az 
idén azonban ez nem jöhe-
tett össze a koronavírus- 
járvány miatt. Most vá-
runk, amint lehet, utazunk.

Charles aktív pályafutá-
sa tizennégy évig tartott, 
játszott Cipruson, Finnor-
szágban, Hollandiában, 
Spanyolországban, Német-
országban, Portugáliában, 
Luxemburgban és Ausztri-
ában. A magyar szurkolók 
leginkább a körmendi éveit 
tartják számon, pedig volt 
zalaegerszegi és dombóvá-
ri kitérője is. Abban egyön-
tetű a vélemény, hogy a 
higgadt, ám az ellenfelek 
által is elismert, extra ké-
pességű Charles Edmon-
son örökre beírta magát a 
körmendi kosárlabdasport 
történetébe. Igaz ez egyko-
ri csapattársára, Del-
monte Madisonra is, aki-
vel egy igen sikeres szezont 
vittek végig. Sok a közös 
bennük, például az is, hogy 
mindketten január 30-án 
születtek, igaz négy év kü-
lönbséggel. Charles 1969-
ben, Nickel 1973-ban. 
A kérdésre, miszerint dol-
gozna-e egykori légióstár-

sával edzőként Magyarországon, 
Charles egyértelmű választ adott. 
Hallottam róla, hogy Nickel pár hó-
napja feldobta nekem a labdát, hogy 
edzősködhetnénk Magyarorszá-
gon, esetleg Körmenden, de azt gon-
dolom, jó munkát végeznek a csapat 
körül. Nekem nincsenek ilyen ambí-
cióim, bár középiskolás lányoknak 
vezettem edzéseket egy rövid ideig. 
Ha úgy hozza az élet, hogy visszaté-
rünk Európába, akkor már nyugdí-
jas leszek, és nem akarok majd dol-
gozni, inkább élvezni akarom az 
életet. n TJ

Charles Edmonson jó szívvel emlékezett vissza piros-fekete éveire

Eddy beírta magát a körmendi kosárlabdasport történetébe

Barsi Balázs ferences szer-
zetes tartotta a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége 
(KÉSZ) Körmendi Csoport-
jának októberi előadását a 
Batthyány Örökségközpont 
aulájában.

Új helyszínen, a Batthyány Örök-
ségközpont aulájában volt a szerve-
zők aktuális előadása, amelyet a 
Sümegről érkezett ferences szerze-
tes, Barsi Balázs atya tartott Mi a 
vallás lényege? címmel. Az előadás 
elején elmondta, hogy olyan idők-
ben élünk, amikor a létezésünk gyö-
keréig le kell hatolni, és a legalapve-
tőbb dolgokkal kell foglalkozni. Az 
egyik legfontosabb kérdés pedig így 
hangzik: milyen az igazi vallás? 
Martin Buber zsidó vallásfilozófus 
Istenfogyatkozás című könyvét 
többször is idézve kijelentette, hogy 
a vallás az Isten és ember közötti 
intenzív személyes kapcsolat. Ez ki-
zárja az olyan téves istenfogalma-
kat, mint például hogy Isten egy vi-
lágenergia volna vagy azonosítható 
lenne a megtapasztalása különféle 
belső érzésekkel.

Ma Európában a butaság tombol, 
az emberek úgy érzik, hogy nincs fö-
löttük magasabb létsík, és ezért min-
dent a mindennapok anyagias szem-
léletének rendelnek alá az életükben. 
Isten legfőbb jellemzője, hogy sze-
mély és csak a kereszténység ismeri 
belülről, ezért ez az igaz vallás. A 
többi vallásban is rengeteg érték ta-

lálható, de nem jutnak el ennek a bel-
ső lényegnek a megismerésére. Isten 
személye maga a tökéletes szeretet. 
Jézus ennek a szeretetnek az átadá-
sára jött a Földre.

Nem véletlenül írta Kierkegaard, 
hogy a kereszténységnek a létezés-
hez van küldetése. Ezt kellene felis-
merni, hiszen vagy szemlélődő lesz 
Európa, vagy elveszik, mert külön-
ben nem lelheti meg a valódi élet-
öröm forrását. Szent John Henry 
Newman szerint megtalálhatjuk az 

igazságot úgy is, hogy bejárjuk az 
összes zsákutcát, csak ez teljesen 
felesleges kerülőutakkal jár, így 
erre valójában nincs semmi szük-
ség. Jean-Paul Sartre Undor című 
műve kapcsán beszélt az ateizmus-
ról, kiemelve, hogy Isten előtt a 
megrendült hívő testvére a lét felté-
telezett értelmetlensége miatt vált 
undort érző ateistává. Isten a terem-
téssel a maga belső életét, a szerete-
tét akarja megosztani teremtmé-
nyeivel, és azt szeretné, ha ezért 
személyként szeretnénk őt. n CST

 FOTÓ: JT/ ARCHÍV

Nagy volt az érdeklődés a ferences szerzetes gondolatai iránt

Barsi Balázs az igazi vallás lényegére kereste a választ

November első napjaiban, 
mindenszentekkor és ha-
lottak napján a gyerekek is 
találkoznak a gyász külön-
böző formáival.

A veszteségek feldolgozása szá-
mukra is épp olyan fontos, mint a 
felnőtteknek. A halál fogalma és 
annak visszafordíthatatlansága 
viszonylag későn, kisiskolás kor-
ban (9–10 évesen) alakul ki a gye-

rekekben. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a kisebbekkel nem sza-
bad a témáról beszélgetni. A Kék 
Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 
tanácsai felnőtteknek:

1. Fordítsanak időt a közös em-
lékezésre! A veszteségek fel-

dolgozása, a gyász folyamata a 
gyerekek számára is épp olyan 
fontos, mint a felnőtteknek.

2. Ne hagyja magára a gyász-
munkában, beszélgessenek! 

Segítsük egyszerű rítusokkal, egy 
gyertyával, egy csendes beszélge-

téssel, hogy legyen helye a gye-
rekekben lévő érzéseknek megje-
lenni.

3. Ne ijedjen meg a kérdésektől, 
de figyeljen a gyerekek igé-

nyeire, amikor válaszol! Töreked-
jen az egyszerű és a számára is 
érthető szavak használatára. Ki-
sebb gyerekeknél ismert meséből 
vagy a természetből is vehet pél-
dákat!

4. Fogadja el az érzéseit és 
megnyilvánulásait, ha gyá-

szol! Bátorítsuk érzelmeik kifeje-

zésére és lehetőséget adva arra, 
hogy a gyerekek a saját maguk 
módján éljék meg szomorúságu-
kat, hiányérzetüket.

5. Ne féljen attól, ha a gyerek 
szomorúnak látja! A halálhoz 

való viszonyban, a gyászban, a ne-
gatív érzések megélésében is kere-
sik a gyerekek a mintát. Lehet 
együtt sírni, ha valami nagyon fáj, 
lehet beszélni arról, hogy nekünk 
is nehéz, nekünk is hiányzik, aki 
már nincs velünk.

 n KSZ

Gyermekeink védelmében

Hogyan beszélgessen a gyerekekkel a gyászról és a halottak napjáról?

Barsi Balázs

Charles Edmonsonnak nincsenek edzői ambíciói
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A Körmendi Közös Önkormányzati Hiva-
tal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: 
Kttv.) 45.§ (1) bekezdése alapján pályáza-
tot hirdet építésügyi igazgatási ügyinté-
zői munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtarta-
ma:
határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős
A munkavégzés helye:
Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal 
(9900 Körmend, Szabadság tér 7.)
A közszolgálati tisztviselők képesítési 
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet alapján a munkakör 
betöltője által ellátandó feladatkörök:
A rendelet 1. melléklet 14. pontja szerinti 
hatósági feladatkör (építésügyi igazgatá-
si munkaterület).
A munkakörbe tartozó lényeges fel-
adatok:
Közreműködés az Önkormányzati Hiva-
tal Műszaki Irodájának feladatkörébe tar-
tozó tevékenységekben. Ennek kereté-

ben különösen építésügyi hatósági 
bizonyítványokkal, szakhatósági hozzá-
járulásokkal kapcsolatos ügyintézés, te-
rületrendezési eljárásokban való közre-
működés, településkép-védelmi 
feladatok ellátása. Továbbá közreműkö-
dés az önkormányzati magasépítési be-
ruházások előkészítésében, lebonyolítá-
sában.
Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  magyar állampolgárság;
•  cselekvőképesség;
•  büntetlen előélet;
•  szakirányú felsőfokú képesítés (építész-

mérnöki vagy építőmérnöki (magasépí-
tő területen) szakképzettség, főiskolai 
szintű magasépítő üzemmérnöki, épí-
tészmérnöki, építőmérnöki (magasépí-
tő területen) szakképzettség vagy ezek-
kel egyenértékűnek elismert 
szakképzettség).

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  közigazgatási szervnél szerzett szakmai 

tapasztalat;
•  közigazgatási szakvizsga;
•  építésügyi vizsga és/vagy műszaki el-

lenőri jogosultság.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•  87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mel-

léklete szerinti önéletrajz;
•  végzettséget, képesítést igazoló okira-

tok másolatai;
•  egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-

zonyítvány;
•  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 

Kttv. 84-85.§-a szerinti összeférhetetlen-
ség nem áll fenn;

•  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzá-
járul a pályázati anyagban szereplő sze-
mélyes adatainak a pályázati eljárással 
kapcsolatban szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. november 12.
A munkakörrel kapcsolatban Forró Szil-
via irodavezető (telefon: 94/592-922, 
e-mail: forro.szilvia@kormend.hu), a pá-
lyázati kiírással kapcsolatban dr. Fábián 
Ágnes aljegyző (telefon: 94/592-924 
vagy 94/592-929; e-mail: fabian.agnes@
kormend.hu) nyújt további információt.
Pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtható személyesen 
vagy postai úton a Körmendi Közös Ön-
kormányzati Hivatal címére (9900 Kör-
mend, Szabadság tér 7.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat 
építésügyi igazgatási munkakörre”.
A pályázat elbírálásának módja:
A beérkezett pályázatok formai és tartal-
mi megvizsgálását követően a pályázók 
személyes meghallgatáson vesznek 
részt.
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást ered-
ménytelenné nyilvánítsa.

Körmend, 2020. október 22.

A Körmendi Közös Önkormányzati Hiva-
tal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: 
Kttv.) 45.§ (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet műszaki ügyintézői mun-
kakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtarta-
ma:
határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős
A munkavégzés helye:
Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal 
(9900 Körmend, Szabadság tér 7.)
A közszolgálati tisztviselők képesíté-
si előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet alapján a munkakör 
betöltője által ellátandó feladatkö-
rök:
A rendelet 1. melléklet 26. pontja szerin-
ti környezetvédelmi és vízügyi, valamint 
a 32. pontja szerinti település-, terület- 
és vidékfejlesztési, település-üzemelte-
tési feladatkör (I. besorolási osztály).
A munkakörbe tartozó lényeges fel-
adatok:

Közreműködés az Önkormányzati Hiva-
tal Műszaki Irodájának feladatkörébe 
tartozó tevékenységekben. Ennek kere-
tében földművelésügyi, kommunális 
igazgatási, környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi hatósági és igazgatási, víz-
ügyi igazgatási, valamint településren-
dezéssel és városüzemeltetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátása. Továbbá 
közreműködés az önkormányzati ma-
gas- és/vagy mélyépítési beruházások 
előkészítésében, lebonyolításában.
Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  magyar állampolgárság;
•  cselekvőképesség;
•  büntetlen előélet;
•  felsőfokú képesítés (a közszolgálati 

tisztviselők képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mel-
léklet 26. pont I. besorolási osztályba 

vagy 32. pont I. besorolási osztályba 
tartozó képesítés, végzettség);

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Közigazgatási szervnél szerzett szakmai 
tapasztalat, közigazgatási szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•  87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mel-

léklete szerinti önéletrajz;
•  végzettséget, képesítést igazoló okira-

tok másolatai;
•  egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-

zonyítvány;
•  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 

Kttv. 84-85.§-a szerinti összeférhetet-
lenség nem áll fenn;

•  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzá-
járul a pályázati anyagban szereplő 
személyes adatainak a pályázati eljá-
rással kapcsolatban szükséges kezelé-
séhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. november 12.
A munkakörrel kapcsolatban Forró Szil-
via irodavezető (telefon: 94/592-922, 
e-mail: forro.szilvia@kormend.hu), a pá-
lyázati kiírással kapcsolatban dr. Fábián 
Ágnes aljegyző (telefon: 94/592-924 
vagy 94/592-929; e-mail: fabian.agnes@
kormend.hu) nyújt további információt.
Pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtható személyesen 
vagy postai úton a Körmendi Közös Ön-
kormányzati Hivatal címére (9900 Kör-
mend, Szabadság tér 7.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat 
műszaki ügyintéző munkakörre”.
A pályázat elbírálásának módja:
A beérkezett pályázatok formai és tar-
talmi megvizsgálását követően a pályá-
zók személyes meghallgatáson vesznek 
részt.
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást ered-
ménytelenné nyilvánítsa.

 Körmend, 2020. október 22.

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
építésügyi igazgatási ügyintéző

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
műszaki ügyintéző

A helyezésektől függetlenül örökrangadónak számít a me-
gyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban a Celldömölk és 
a Körmend találkozója. Ráadásul utoljára csaknem kereken 
négy évvel ezelőtt, 2016. október 15-én tudott győzni a celli 
pályán a körmendi csapat. Most ismét sikerült.

A mérkőzés elején a feszültség lát-
ható volt mindkét csapat játékán. Fő-
leg mezőnyben folyt a játék, vagyla-
gos előreívelésekkel próbálkoztak a 
csapatok, kevés kockázatot vállalva. 
Egy ilyen felívelésből Sipos elé került 
a labda, a játékszer megszelídítése 
közben a celli védő kezére pattant, 
aki a büntetőterületen belül helyez-
kedett, ezért a játékvezető jogos bün-
tetőt ítélt. A 11-est Sipos magabizto-
san értékesítette a 14. percben. Ezt 
követően 5 perc elteltével a Celldö-
mölk is büntetőhöz jutott egy fújható, 
ámde szigorú ítélet folytán. A bünte-
tőt Balogh földöntúli bravúrral hárí-
totta. A második félidőben aztán vér-
szemet kapott a Körmend, sokkal 
többet futottak, sokkal többet pasz-
szoltak, és bátor támadójátékkal 
rukkoltak elő. Ez láthatóan teljesen 
megbénította a Celldömölk csapatát. 
Az 55. percben Nyári harcos és egyé-
ni villanásból megverte a védőjét, 
majd középre adott labdáját Sipos 
magabiztosan lőtte a kapuba. A 74. 
percben ismét Sipos volt eredményes, 
ezzel, ha nem is klasszikus, de mes-
terhármast ért el. A végeredmény 1:4.

A folytatásban a listavezető Vép 
csapatát fogadta a Körmend a Papp 
István Labdarúgó Centrumban. Eh-
hez mérten nagy küzdelemre és gól-

gazdag mérkőzésre lehetett számíta-
ni előzetesen. A centerpálya a 
rengeteg lehullott csapadék miatt 
használhatatlanná vált, így a meccset 
végül a második számú pályán ren-
dezték. A 2. percben egy előrevágott 
labdával egy vépi játékos iramodott 
meg a hazai kapu felé és nagyon ko-
rán vezetést szerzett a vendégcsapat.

De ez sem törte meg a körmendiek 
lendületét, szép támadásokat vezet-
tek, de azok a vendég 16-os környé-
kén elhaltak vagy a kapus védte ját-
szi könnyedséggel a kísérleteket. 
A 27. percben egy gyorsan elvégzett 
szabadrúgásról megint a körmendi 
védelem maradt le, amivel Balikó 
köszönte szépen és élt is, ezzel kettő-
re növelve az előnyt. Öt perc eltelté-
vel aztán szöglethez jutott a Kör-
mend, amit Kökény tekert be, amire 
óramű pontossággal érkezett Török 
és védhetetlenül a léc alá fejelt, ezzel 
visszahozta a csapatot a meccsbe.

A szépítő gól után Majtényi kissé 
felelőtlen szerelési kísérlete és Sebe-
si sípmester túlzó szigora miatt em-
berhátrányba kerültek a hazaiak és 
ezzel még az első félidőben élt is a 
Vép és újabb gólt szerzett.

A félidőben rendezte sorait Kurucz 
Ádám csapata, és egy olyan Kör-
mend jött ki, amely meg akarta mu-

tatni, hogy még nem adta fel. Agresz-
szíven, ámde mégis taktikusan 
játszottak, aminek meg is lett a gyü-
mölcse. Nyári labdaszerzését követő-
en Sipost ugratta ki, aki a volt kör-
mendi Takácsra vezethette rá a 
labdát egy az egyben és mindjárt 2:3 
állt az eredményjelzőn. Néhány perc 
elteltével egy vitatható helyzetből 11-
es lehetőséghez jutott a Vép, amit ki-
hagytak, majd a 63. percben Nyári 
állt egy viszonylag veszélytelen szög-
ben lévő szabadrúgás mögé, amit be 
is lőtt. (3:3) A végén Sipos és Péter 
kiugratásánál meglett volna a lehető-
ség a csattanóra. De összességében 
egy klasszikus meccsen egy győze-
lemmel felérő döntetlen született.

Jól vizsgáztak a fiatalok is
Legutóbb Kőszegre utazott a piros- 

fekete gárda, ahol az alapcsapatból 6 
játékost nélkülözni kellett betegség 
és egyéb problémák miatt. A mérkő-
zés ennek ellenére egészen más ké-
pet mutatott. A Kőszeg hazai pályán 
csaknem egy félidőn át kereste a játé-
kát, és főleg a védekezésre koncent-
rált. A mérkőzés elején rögtön Sipos 
okozott gondot a vendégek védelmé-
nek, majd középre tett labdáját Kö-
kény az üres kapu fölé lőtte. Ezt köve-
tően ismét Sipos indult meg a bal 
szélen, a felezővonaltól egészen az öt 
és felesig cselezte magát a védőkkel a 
nyakában. A kapussal szemben állva 
azonban a jobb kapufa mellé lőtt. 
Nem sokkal később Nyári is zűrza-
vart okozott a kőszegiek háza táján, 
de az ő kísérlete is kimaradt. A ven-
déglátóknak tulajdonképpen a felíve-

léseiken kívül nem akadt veszélyes 
megmozdulásuk. A félidő derekán 
aztán egy szögletvariációból Simon 
fejelt kapufát. Így 0-0-s állás mellett 
vonulhattak pihenőre.

A második játékrész azonban egy 
teljesen más játékot hozott. A Kőszeg 
folytatta a fizikális, középpálya-ori-
entált játékát, amit sajnos a Körmend 
egyre kevésbé bírt, mind fizikálisan, 
mind mentálisan. Ezt a folyamatosan 
őrlő játékot a sérülésekből visszatérő 
játékosok nem bírták, és előbb egy 
szögletnél eltolódott az egész csapat, 
így a hosszún üresen lévő kőszegi já-
tékos zavartalanul lőhetett kapura, 
amiből meg is szerezték a vezetést. 
Később egy középpályán röviden ha-
zagurított labdára csaptak le, majd 
helyeztek a kapuba. A vége 3-0 lett.

„Ha az ember már hétközben látja, 
hogy hat játékosra nem számíthat, 
akkor kicsit eltöpreng, hogy milyen 
formában kellene felállnunk. Nyilván 
ettől szép ez a sport és ettől izgalmas. 
Úgy gondolom, az első félidőben nem 
kicsit leptük meg mind a Kőszeg csa-
patát, mind a saját szurkolóinkat. Az, 
hogy ez csak egy félideig tartott, az 
probléma, de ha azt nézem, hogy sé-
rülésből visszatérő, 6–7 hetet kiha-
gyó játékosok, U19-es játékosok al-
kották a csapatot, úgy nem lehetek 
teljesen csalódott. Viszont azt mutat-
ja nekem és a játékosoknak is, hogy 
megfelelő munkával igenis van ke-
resnivalója a csapathoz tartozó játé-
kosoknak és azoknak az U19-es játé-
kosoknak is, akik meghívót kaptak a 
meccsre. Ugyanis amíg fizikálisan 
bírtuk, addig simán ellenfelei voltunk 
egy, a bajnokságban dobogóért küz-
dő csapatnak. Külön öröm, hogy az 
U19-es csapatból Balogh Jácint kez-
dőként mutatott egy stabil, jó játékot, 
valamint a 16 éves Krajczár Martin 
és Horváth Dani is kitűnő, a felnőtt 
szinthez méltó játékkal köszönte meg 
a bizalmat. Az elmúlt három nagyon 
fontos meccsen a megszerezhető 9 
pontból 4 pontot szereztünk, ami nem 
a legjobb, de nem is nevezném tragi-
kusnak. A következő időszakban 
olyan mérkőzések következnek, 
amelyeken pontokat lehet és kell is 
szerezni. Ha kiegyensúlyozottak tu-
dunk maradni és nyilván a sérülé-
sek, a COVID és minden más elemi 
csapás elkerül minket, akkor elérjük 
a célunkat, és a tabella első felében 
fogunk telelni. A cél egyértelmű, 
ezért dolgozunk” – összegzett 
Kurucz Ádám, vezetőedző. n MP
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A celliek és a Vép ellen is jó formáját hozta a Körmendi FC

A tabella első felében szeretnék zárni az őszi szezont
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Jó kéthetes késéssel az Egis 
Körmend kosárcsapata 
is elkezdte a 2020/21-es 
bajnoki idényt. A piros-fe-
keték könnyedén nyertek 
első meccsükön a Kapos-
vár ellen. A menetrend 
meglehetősen felforgatott, 
bizonytalan, hogy ki lesz a 
következő ellenfél.

Ziga Mravljak, az Egis Körmend 
vezetőedzője elégedett volt csapata 
felkészülésével, különösen úgy, hogy 
az edzőmérkőzéseken is jól szerepel-
tek a piros-feketék. A szlovén szak-
ember elmondta, hogy augusztus kö-
zepétől arra összpontosítottak, hogy 
összerakják a csapat játékát. Ez a fi-
gurák gyakorlása mellett azt is jelen-
tette, hogy a fiatalokat tesztelték. 
Megnézték, ki tud felnőni a felnőtt 
csapathoz az elkövetkezendő szezon-
ban. Sokat dolgoztak a védekezésen, 
mással is próbálkoztak, mint amihez 
a játékosok eddig hozzászoktak. Mi-
vel agilis játékosok alkotják a csapa-
tot, ehhez igazították a védekezést is. 
A felkészülést kisebb-nagyobb sérü-
lések hátráltatták, Ferencz Csaba 
csapatkapitány több hetet kihagyott 
egy térdsérülés miatt, az új szerze-
mény, Mócsán Bálint pedig rövid ide-
ig izomsérüléssel bajlódott.

Szerettük volna elkezdeni a baj-
nokságot a kiírt időben, tehát október 
3-án. Mentálisan és fizikálisan is ké-
szen álltunk a bajnoki nyitányra – 
emlékezett vissza a vezetőedző. 
A rajt előtt elvégzett tesztek azonban 
teljesen átírták a forgatókönyvet, 
előbb három csapattagnál igazolták a 
koronavírus-fertőzést, majd még egy 
játékosnál lett pozitív a teszt. Erre 
nem számítottunk és csalódottak vol-
tunk mindannyian. Sajnos, egyelőre 
úgy tűnik, hogy ez a bajnokság nem a 
megszokott menetrendben zajlik 
majd. A szezonban fel kell készül-
nünk a váratlan helyzetekre. Előfor-
dulhat, hogy hiányos kerettel kell fel-
állnunk, erre gyorsan kell majd 
reagálnunk. Emiatt változhat a játé-
kunk, átírhatjuk a támadási és véde-
kezési elveinket, szabályainkat. Nem 
lesz könnyű, de hát ez egy ilyen hely-
zet, alkalmazkodnunk kell. Ez a játé-
kosoknak és az edzőknek is nehéz 
helyzetet jelent. De miért is probléma 
ez? Amikor elkezdünk beszélni a kö-

vetkező ellenfelünkről, akkor mentá-
lisan és fizikálisan is fel kell magun-
kat készíteni. Aztán az utolsó 
pillanatban törlik a meccset. Ebbe 
bele lehet fáradni, ha megtörténik 
pár alkalommal. Együtt azonban va-
lahogy átvészeljük ezt az időszakot. 
Természetesen az edzőkkel próbál-
juk folyamatosan támogatni a játéko-
sokat pozitív szavakkal, gondolatok-
kal. A sok gondolkodás helyett inkább 
a munkára fókuszáltunk – folytatta. 
Ziga Mravljak szerint nehezítő körül-
mény lesz, hogy nem lehet előre tudni 
a menetrendet, ezért nem is tud külö-
nösebben előre tekinteni. Napról nap-
ra változik a helyzet a vírusfertőzé-
sek, karaténok miatt, így nem lesz 
könnyű. Megeshet, hogy nem tudjuk 
majd, hogy milyen ellenfélre fóku-
száljunk a következő fordulóban. 
Csak az előttünk álló mérkőzésre fo-
gunk koncentrálni mindig, mást nem 
is tehetünk. A fiúk próbálják megér-
teni a helyzetet, nyilván nekik sem 
könnyű. De tűzzel lépünk pályára 
minden meccsen, mert jó kis csapat 
jött össze, nemcsak játéktudásban, 
hanem emberi értelemben is.

Nehéz szezon lesz az idei
Ferencz Csaba, a csapat rangidőse 

és csapatkapitánya nehéz szezonra 
számít, de úgy véli, a Körmend ütőké-
pes lesz az idényben.

„A tavalyi csapatot nem lesz köny-
nyű überelni, de azt gondolom, sok 
mindenre leszünk képesek az előt-
tünk álló hónapokban is. A korona-
vírus-járvány megtépázhatja ugyan 
a szezont, meccsek maradhatnak el, 
átíródhat a menetrend. Így nem tu-
dunk a megszokott ritmusban ké-
szülni, ez megpróbál majd minket, 
játékosokat is. A csapat felkészülése 
jól sikerült, én az elején pár hetet 
kénytelen voltam kihagyni egy belső 
térdszalagprobléma miatt, de mos-
tanra már rendbe jöttem. Eleinte na-
gyobbnak tűnt a baj, aztán szeren-
csére viszonylag hamar munkába 
állhattam megint.”

A körmendi csapatkapitány azt is 
elmondta, hogy sok múlik majd a fi-
atalokon, az U23-as szabály nagy 
lehetőség, ugyanakkor csak azok-
nak a játékosoknak szerencsés, 
akik felérik a felnőtt mezőnyt, ellen-
kező esetben balul is elsülhet az új 
kezdeményezés.

Sok az ambiciózus fiatal, ez na-
gyon jó. Az új szabályrendszer ked-
vez nekik, de van benne buktató is. 
Ez alatt azt értem, hogy ha olyan fi-
atal kerül pályára, aki még nem 
érett meg rá, kudarcélményt szerez-
het, elmehet az önbizalma. Ez hosz-
szabb távon gondokat jelenthet.

Ferencz Csaba szerint jól együtt 
van a körmendi csapat, ez pluszerőt 
adhat majd a mérkőzéseken.

A rutinos magyar magról annyit 
tudok mondani, hogy mi készen ál-
lunk a feladatra. Tóth Norbi az 
egyik legjobb barátom, én örülök 
annak, hogy visszatért Körmendre, 
mert kellett egy tapasztalt játékos 
mellém. A  légiósok közül Travis 

Taylort nem kell bemutatni, nagyon 
kampányoltam mellette, hogy ma-
radjon erre a szezonra. Xavier Tha-
mes szintén nem ismeretlen, ő még 
jobb lett annál, mint amit legutóbbi 
itt-tartózkodásakor mutatott. A két 
új amerikai játékossal türelmesnek 
kell lennünk, de biztos, hogy beleil-
lenek a csapat elképzeléseibe, és 
bőven van bennük potenciál. A tehet-
séges fiataljaink előtt meg ott a lehe-
tőség, remélem, tudnak élni vele.

Eddig egy meccset játszott 
a csapat

Lapzártánkig az Egis Körmend 
férfi kosárcsapata csupán egyetlen 
mérkőzést tudott lejátszani az ok-
tóber 3-án elkezdődött bajnokság-
ban. A piros-feketék könnyedén 
léptek túl a Kaposvári KK együtte-
sén hazai pályán (93-72), még úgy 
is, hogy négy meghatározó játékos 
Ferencz Csaba, Tóth Norbert, Tra-
vis Taylor és Oroszi Bence hiány-
zott a keretből. Így különösen nagy 
szerep hárult az első bajnoki mecs-
csen a fiatalokra, akik nagyszerű-
en megoldották a feladatot. A Tha-
mes–Williams légiós duó mellett 
kiemelkedően teljesített Mócsán 
Bálint, de Takács Kristóf és Du-
rázi Krisztofer is sokat tett a kör-
mendi győzelemért. A további me-
netrend egyelőre kiszámíthatatlan, 
a tervek szerint október 31-én 
Kecskeméten vendégszerepel a 
csapat, november 3-án az ASE jön 
Körmendre, majd november 7-én 
nagy riválisát, a Falcót fogadja a 
piros-fekete együttes. n TJ
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Elkezdték a szezont, de a további menetrend egyelőre kiszámíthatatlan

Az Egis Körmend csak az előttük álló mérkőzésre fókuszál

Ziga Mravljak
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Az NB II felnőtt női kézilabda északnyu-
gati csoportjában legutóbb a Mosonma-
gyaróvári KC U22 fogadta hazai pályán 
a Körmendi DMTE csapatát. Meglepve a 
hazaiakat, határozott védekezéssel nyitott 
a körmendi csapat, ami az eredményben 
is tükröződött (18. perc: 3-9).

A félidő második felében sem változott a védeke-
zés, amihez kiváló kapusteljesítmény és jó helyzet-
kihasználás is csatlakozott.

A mosonmagyaróvári játékosok hibáit kihasznál-
va, nyolcgólos előnnyel vonultak a csapatok az öltö-
zőbe. A második félidő eleje is magabiztos körmendi 
játékkal kezdődött, amelynek eredményeként már 
kilencgólos előnyt mutatott az eredményjelző (37. 
perc: 9-18). Ezt követően azonban a hazaiak néhány 
könnyű góllal közelebb kerültek a körmendi csapat-
hoz (47. perc: 14-19). Erre a vendégek még két góllal 
válaszoltak, akik – a megszerzett hétgólos előnnyel 
jól gazdálkodva – a végjátékban magabiztosan gyűj-
tötték be a két bajnoki pontot.

Varga Andrea edző a meccset úgy értékelte: „Ha 
a védekezés rendben van, akkor minden rendben 
van!”. n MP
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Magabiztos győzelmet arattak a kézisek a Mosonmagyaróvár ellen

Kiváló védekezés mellett gyűjtöttek pontokat a lányok


