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Jól haladnak az idősek oltásával Körmenden
A héten két nap alatt több mint kétszáz fő kapott vakcinát az oltóponton   2. oldal
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CÍMLAPUNKON:
50 éves a Városi Vegyeskar – Sabá-
li Lászlóné karnagy elkötelezett a 
dal, a zene és a kórusmuzsika iránt
  8–9. oldal

Véradóbarát 
munkahely 
címet vehetett át 
a rendészeti
Véradóbarát munkahely címmel 
tüntette ki a Magyar Vöröske-
reszt Országos Vezetősége a 
Körmendi Rendvédelmi Techni-
kumot. n 2. OLDAL

Illegális 
hulladéklerakók 
felszámolására nyert 
pénzt a város
Sikeresen pályázott a körmendi 
önkormányzat a Belügyminisz-
térium Tisztítsuk meg az orszá-
got elnevezésű pályázatán, ami-
vel az ország területén elhagyott 
vagy jogellenesen elhelyezett 
hulladékok ügyét szeretnék 
megoldani. n 3. OLDAL

A bűnbánat, 
a megtérés és a hit 
növekedésének ideje 
ez a mostani
A nagyböjt a keresztény közös-
ségekben a húsvét előtti negy-
vennapos előkészületi, bűnbá-
nati időszak. n 7. OLDAL

Érd.: +36 30 270 7517
www.bastyalakopark.huIndul a 2.ütem

Körmenden a Kauz réten új építésűKörmenden a Kauz réten új építésű liftes társasházi lakásokliftes társasházi lakások épülnek kulcsrakészen.épülnek kulcsrakészen.

Foglalja le új otthonát,Foglalja le új otthonát,
rugalmas és kedvező feltételekkel!rugalmas és kedvező feltételekkel!

CSOK, Babaváró támogatás igénybe vehető!CSOK, Babaváró támogatás igénybe vehető!

A lakások bérbeadásra isA lakások bérbeadásra is
kiválóan alkalmasak, értékálló,kiválóan alkalmasak, értékálló,

jó hozamú befektetésijó hozamú befektetési
lehetőséget biztosítanak.lehetőséget biztosítanak.
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RÖVID HÍREK

Véradóbarát Munkahely címmel tüntette ki a Magyar Vö-
röskereszt országos vezetősége a Körmendi Rendvédelmi 
Technikumot. Az elismerést Hollósi Gábor, az iskola igaz-
gatója vette át Baráth Gábortól, a Magyar Vöröskereszt Vas 
megyei igazgatójától az országos rendőr-véradónapon.

A szervezet az elismerést általá-
ban azoknak a cégeknek, vállalatok-
nak ítéli oda, amelyek rendszeresen 
teret adnak a munkahelyi véradá-
soknak, és dolgozóikat is arra ösz-
tönzik, hogy minél nagyobb számban 
vegyenek részt a társadalmi felelős-
ségvállalás ezen formájában. A kör-
mendi intézmény évek óta ezt teszi: 

tanévenként átlagosan négyszer 
szerveznek véradást, csak az elmúlt 
öt évben összesen 1751-en adtak vért 
náluk, ami megközelítőleg nyolcszáz 
liter vért jelent. Most – 2012 után – 
már második alkalommal vehették 
át a véradó mozgalomban kifejtett 
szervező tevékenységért is a támoga-
tói oklevelet.

Idén egyébként február 11-én volt 
13 éve annak, hogy szolgálatteljesí-
tés közben hősi halált halt Borbély 
Zoltán posztumusz rendőr had-
nagy. Emlékére 2009-ben együtt-
működési megállapodást kötött az 
Országos Rendőr-főkapitányság és 
a Magyar Vöröskereszt, amelynek 
értelmében halála évfordulója az 
országos rendőrségi véradónap dá-
tuma. Az erre a napra szervezett 
véradással is az ő emléke előtt tisz-
telegnek, amin Körmenden az intéz-
mény állománya mellett a környező 
kapitányságok munkatársai is nagy 
számban megjelentek. n MP
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Véradóbarát munkahely címet vehetett át a rendészeti

Zökkenőmentesen történik a 
körmendi oltóponton a koronaví-
rus elleni oltás beadása az idő-
seknél – ezt tapasztaltuk ottjár-
tunkkor csütörtökön.

Gombásné Nardai Ibolya járá-
si hivatalvezető elmondta: a házi-
orvosokkal együttműködve zajlik 
az oltás, akik az általuk beosztott 

időpontokra behívták az időseket, 
így tumultus nem alakult ki. Meg-
határozott időt adnak mindig a 
csoportlétszámtól függően, a kor-
mányhivatal részéről folyamatos a 
jelenlét és a kórház alkalmazottai 
nagy segítésükre vannak – dicsé-
ret és köszönet illeti őket – emelte 
ki a hivatalvezető.

Szerdán 168 idős ember első kö-
rös oltása történt meg, másnap 
pedig hatvan olyan idős embert 
oltottak be, aki már 21 nappal ez-
előtt megkapta az első vakcinát. 
Várakozási idővel nem kell szá-
molni senkinek, kizárólag az ol-
tás után, a megfigyelés idejéig.

 n MP

Jó ütemben haladnak az idősek oltásával Körmenden

Sikeresen pályázott a körmendi önkormányzat 
a Belügyminisztérium Tisztítsuk meg az orszá-
got elnevezésű pályázatán, amivel az ország 
területén elhagyott vagy jogellenesen elhelye-
zett hulladékok ügyét szeretnék megoldani.

Körmenden mintegy 6,8 millió forintból két területen 
valósulhatott meg az illegális hulladéklerakók felszámo-
lása. Egyrészt az Alsóberki városrészen, a Szent Imre 
Herceg utca végénél, ahol volt egy komolyabb lerakási 
terület, másik pedig Horvátnádalján, a Malom utca mel-
lett. Ez megközelítőleg 188 köbméter hulladékot takar, 
aminek az elszállítását céloztuk meg a pályázattal – mu-
tatott rá Bebes István polgármester, aki azt is hangsú-
lyozta, hogy a pályázat egy nagyon jó kezdeményezés, 
hiszen olyan területeket szabadít meg az illegális hulla-
déktól, amely komoly problémát okoz a környezetvéde-
lem szempontjából a későbbiekben. – Az önkormányzat 
úgy döntött, hogy ezeknek a felszámolását mindenféle-
képpen kezdeményezi és szeretnénk majd, ha a jövőben a 
város lakossága, valamint a hulladékot oda szállító sze-
mélyek is figyelemmel lennének arra, hogy ezek a lera-
kók ne kerüljenek vissza. Lehetőség szerint a megfelelő 
helyekre szállítsák az emberek a szemetet, oda, ahol 
ezeknek a feltételeit biztosítani tudjuk – zárta szavait 
Bebes István. n MP
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Fontos, hogy a megfelelő helyekre szállítsák az emberek a szemetet

Illegális hulladéklerakók felszámolására nyert pénzt a város

A2003-ban bezárt, és elõtte

közel fél évszázadon keresztülmûködött

Körmendi Cipõgyár eseményeirõl, ünnepségeirõl, dolgozóiról,

épületérõl, gépeirõl számos fotó készülhetett, került akár családi

fényképalbumok lapjaira.

Körmend Város Önkormányzata és a Körmend Múltja, Jelene és

Jövõje Közhasznú Alapítvány kéri, ha a fentiekkel kapcsolatban

bármilyen fényképfelvétel azÖn birtokában van, juttassa el, vagy

digitálisan küldje meg, hogy azok a jövõben a város

közgyûjteményébenmegõrizhetõk legyenek.

A megküldött képeket, ha nem ajándékozza a köz-

gyûjteménynek, akkor azokat digitalizáljuk, az eredetit

visszajuttatjuk a képtulajdonos részére. A képek megküldése

egyben azon szándék kinyilvánítása, hogy a késõbbiekben

kiállításokon, kiadványokban, internetes felületeken minden

külön hozzájárulás, jogdíj nélkül felhasználhatók legyenek.

A képek digitálisan megküldhetõk: projekt@kormend.hu

A papírképek személyesen munkanapokon - nyitva tartási

idõben - leadhatók, az ajándékozási szándék megjelölésével,

valamint névvel, címmel:

Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum

(9900 Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László u. 3.)

HOZZON EGY

FÉNYKÉPET

A VALAMIKORI

KÖRMENDI

CIPÕGYÁRRÓL!

 

Fel kellett számolni a korábbi szelektív hulladékgyűjtő 
szigeteket Körmenden, mert a figyelmeztetések ellené-
re folyamatosan áldatlan állapotok uralkodtak körülöt-
tük, és sokan oda nem illő hulladékot is elhelyeztek.

Most az a döntés született, 
hogy a város hat pontján újra 
visszaállítják őket, ahol térfigye-
lő kamerák lesznek, és rendelet-
ben szabályozzák az illegális és 
szabálytalan hulladékelhelyezés 
büntetési tételeit. Komoly pénz-
büntetésre számíthatnak azok, 
akik továbbra sem megfelelő mó-
don használják ezeket a szigete-
ket – szögezte le Bebes István 
polgármester, aki egyúttal azt is 
hangsúlyozta, hogy a lakosság 
fokozott együttműködését kérik. 

Új típusú edényeket helyeznek 
ki, amelyeknek az ürítése kéthe-
tente lesz.

A tervek szerint a hat helyszín, 
ahol ismét lesznek hulladékgyűj-
tő szigetek: a Molnár Lajos utcá-
ban a várkert bejáratánál, a Bás-
tya utcában a Spar-parkoló 
nyugati oldalán, a Bartók lakóte-
lepen a játszótér keleti oldala 
mellett, az Ady utcában, a Dózsa 
György utca 24–nél és a Rákóczi 
utcában a Park presszó melletti 
parkolónál. n MP

Hamarosan elérhetők lesznek 
a szelektív hulladékgyűjtők

Elkészült 
a költségvetés

Elfogadta a körmendi kép-
viselő-testület nemrég a 2021-
es költségvetést – erről tájé-
koztatta lapunkat Bebes 
István polgármester. A meg-
alkotásánál az egyensúlyra 
törekedtek, ami nem volt köny-
nyű a jelenlegi pandémiás idő-
szakban. A kiadási és bevételi 
főösszeg : 4,7 milliárd forint.

Újabb útfelújítások
Több út felújítását is beter-

vezte a 2021-es évre a körmen-
di önkormányzat. A tervek 
szerint a tavaly elnyert bel-
ügyminisztériumi pályázati 
forrásokból megújul a Nap 
utca egy része, az Erkel Fe-
renc, a Kiss, a Téglagyári és a 
Dobogó utca is.

Még lehet égetni
Egy kormányrendelet alap-

ján a kerti avar égetésére vo-
natkozó tilalmat a veszély-
helyzet ideje alatt továbbra 
sem kell alkalmazni. Így Kör-
menden a helyi szabályoknak 
megfelelően a veszélyhelyzet 
alatt továbbra is megengedett 
a kerti hulladék és avar égeté-
se heti két alkalommal, szer-
dai napokon 11–17 óra és 
szombatonként 10–14 óra kö-
zött.

Áramszünet lesz ismét
Az E.ON szolgáltatásainak 

kiváló minősége és a bizton-
ságos ellátás érdekében folya-
matos korszerűsítést végez. 
A  tervszerű fejlesztések el-
végzéséhez szükség van a 
szolgáltatás időszakos szüne-
teltetésére, így március else-
jén reggel 8 és dél között Kör-
menden a Liszt Ferenc és a 
Dobogó, március 5-én, pénte-
ken pedig 8–16 óráig az Erkel, 
a Somogyi, a Rózsa, az Őrség, 
a Pacsirta, a Szinetár Miklós, 
a Nyírfa utcák egyes részein 
és a Dobó téren nem lesz 
áram. n MP
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Betöltendő munkakör:
Intézményvezető.
A vezetői beosztással járó lényeges fel-
adatok:
A Szociális Szolgáltató és Információs Köz-
pont intézményvezetői feladatainak ellá-
tása. Az intézmény egyéni felelősségű irá-
nyítása, tevékenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői ellátása, szervezeti egy-
ségeinek vezetői irányítása. Az intézmény-
vezető felelős az intézmény működéséért 
és gazdálkodásáért, képviseli az intéz-
ményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, 
irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai 
működésének valamennyi területét, gaz-
dálkodással kapcsolatos feladatait. Az in-
tézményvezető gyakorolja az intézmény 
közalkalmazottjai, munkavállalói tekinte-
tében a munkáltatói jogokat, ellátja az in-
tézmény működését érintő jogszabályok-
ban, önkormányzati rendeletekben és 
döntésekben a vezető részére előirt felada-
tokat, elkészíti az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatát, a házirendet, a 
dolgozók munkaköri leírását, képzési, to-
vábbképzési tervet, munkatervet, a kötele-
zően előírt szabályzatokat. Kapcsolatot 
tart a társintézményekkel, helyi, területi és 
országos szakmai szervezetekkel, intéz-
ményekkel, támogatja az intézmény mun-
káját segítő testületek, szervezetek, közös-

ségek tevékenységét, folyamatosan 
értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az 
intézmény tevékenységét, munkáját.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős foglalkoztatás.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 
évre szól, 2021. április 1–2026. március 31-
ig.
A munkavégzés helye:
9900 Körmend, Thököly Imre u. 46.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat-
ban történő végrehajtásról szóló 257/2000. 
(XII.26.) Korm. rendelet, valamint a vonat-
kozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 
irányadók.
A munkakör betöltéséhez szükséges 
feltételek:
1. 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet 3. mellékle-

tében az intézményi ellátási feladatkört 
érintő intézményvezetői képesítési kö-
vetelmények szerinti felsőfokú képesí-
tés;

2. büntetlen előélet;

3. vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolyta-
tása;

4. szociális szakvizsga vagy a pályázó nyi-
latkozata arról, hogy vállalja a megbízást 
követő 2 éven belül annak megszerzé-
sét, vagy az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 
6.§-ának (8) bekezdése alapján biztosí-
tott szociális szakvizsga alóli mentesség 
igazolása.

5. A magasabb vezető, illetve a vezető be-
osztás ellátására megbízást az kaphat, 
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jog-
viszonyban áll, vagy a megbízással egy-
idejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
Önkormányzati vagy kistérségi fenntartás-
ban lévő, alapszolgáltatási intézménynél 
szerzett szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
1. fényképes szakmai önéletrajz;
2. az intézmény vezetésére és fejlesztésére 

vonatkozó vezetői program;
3. iskolai végzettséget, képesítést, szakmai 

gyakorlatot igazoló okiratok másolatai;
4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítvány;
5. nyilatkozat arról, hogy a pályázó 

hozzájárul a pályázati anyagába foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárás-

sal összefüggésben történő kezelésé-
hez, illetve nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázó hozzájárul-e ahhoz, hogy a 
pályázatát más – az elbírálásban részt 
vevő – személy is megismerhesse;

6. nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e 
pályázatának zárt testületi ülésen való 
megtárgyalását.

Pályázat benyújtásának feltételei és el-
bírálásuk határideje: 
A kormányzati személyügyi igazgatási fel-
adatokat ellátó szerv internetes oldalán 
legkésőbb 2021. február 8-ig közzé kell ten-
ni a pályázati kiírást.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 
március 11., 16 óra.
A pályázatot postai úton, Körmend és Kis-
térsége Önkormányzati Társulás címére 
történő megküldéssel (9900 Körmend, 
Szabadság tér 7. ) lehet benyújtani. Kérjük a 
borítékon feltüntetni: „Pályázat a Körmendi 
Szociális Szolgáltató és Információs Központ 
intézményvezetői beosztására”.
A pályázatot személyesen is be lehet nyúj-
tani az alábbi címen: Körmendi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Titkársága, 9900 Kör-
mend, Szabadság tér 7. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 
március 31. 
A munkakör betöltésének legkorábbi idő-
pontja: 2021. április 1.

A munkáltató neve:
Az intézményvezető tekintetében a mun-
káltatói jogokat Körmend Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete gyako-
rolja.
Betöltendő munkakör:
Intézményvezető.
A vezetői beosztással járó lényeges 
feladatok:
Az intézmény vezetése, az alapító okirat-
ban – városüzemeltetés, köztisztaság, la-
kásgazdálkodás, önkormányzati lakások 
és helyiségek bérbeadása, orvosi ren-
delők működtetése, közoktatási intézmé-
nyekben gyermekétkeztetés biztosítása, 
piacüzemeltetés területén – meghatáro-
zott feladatainak koordinálása, irányítása.
Az intézményvezető feladata az éves 
költségvetési tervek elkészítése, az év so-
rán a költségvetési gazdálkodási felada-
tok elvégzése, az intézmény munkaválla-
lói és közalkalmazottai tekintetében a 
munkáltatói jogkör gyakorlása, a közfog-

lalkoztatotti programban való részvétel 
koordinálása.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős foglalkoztatás.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 
évre szól, 2021. április 1–2026. március 
31-ig.
A munkavégzés helye:
9900 Körmend, Ady Endre u. 72.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása a Kjt, valamint 
a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelke-
zései alapján történik.
A munkakör betöltéséhez szükséges 
feltételek: 
1. Kjt. 20.§ (2) bekezdésében meghatáro-

zott feltételek pályázó személyében 
való teljesülése;

2. felsőfokú szakképesítés vagy középisko-
lai végzettséghez kötött, akkreditált is-
kolai rendszerű felsőfokú szakképesítés 
megléte.

A magasabb vezető, illetve a vezető beosz-
tás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll vagy a megbízással egyidejű-
leg közalkalmazotti munkakörbe kinevez-
hető.
A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
1. főiskolai, egyetemi végzettség;
2. min. 5 éves vezetői gyakorlat megléte.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
1. fényképes szakmai önéletrajz;
2. Körmend Város Gondnoksága vezetésé-

re és fejlesztésére vonatkozó vezetői 
program;

3. iskolai végzettséget, szakmai gyakorla-
tot igazoló okiratok másolatai;

4. erkölcsi bizonyítvány;
5. nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzá-

járul a pályázati anyagába foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással ösz-
szefüggésben történő kezeléséhez, 
illetve nyilatkozat arról, hogy a pályázó 

hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatát 
más – az elbírálásban részt vevő – sze-
mély is megismerhesse;

6. nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e 
pályázatának zárt testületi ülésen való 
megtárgyalását.

Pályázat benyújtásának feltételei és el-
bírálásuk határideje: 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 
március 22., 16 óra.
A pályázatot zárt borítékban, 1 példány-
ban Körmend Város Polgármesteréhez cí-
mezve, postai úton történő megküldéssel 
vagy személyesen a Körmendi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Titkárságán lehet be-
nyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni: 
„Pályázat Körmend Város Gondnoksága in-
tézményvezetői munkakörének betöltésére”.
A pályázat benyújtásának helye: 9900 Kör-
mend, Szabadság tér 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 
március 31. 
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A Körmend-Felsőberkiben 
élő Papp László dédnagyapja, 
Németh József, Aranyvitéz 
kitüntetést kapott az első vi-
lágháborúban tanúsított hő-
siességéért. Múlt hétvégén 
rá emlékezve Szombathe-
lyen vehetett át dédunokája 
egy emléktáblát a Lehár-em-
lékév nyitányaként.

Az eseménysorozat báró Lehár 
Antal ezredesnek, a császári és ki-
rályi 83-as gyalogezred egykori 
főtiszt jének, a császári és királyi 
106-os gyalogezred legendás pa-
rancsnokának állít emléket születé-
sének 145. évfordulója alkalmából, 
Fülöp András hadszíntérkutató 
kezdeményezésére. Az emlékévben 
egyben a parancsnok katonáira is 
megemlékeznek.

Lehár 145 emlékév
A szombathelyi ünnepség egy 

harminc programból álló sorozat 
nyitánya is volt, amely széles körű 
társadalmi összefogással valósul 
meg határon innen és túl. A Lehár 
vezetéknév ismerősen cseng mind-
annyiunk számára, és valóban: a 
legendás parancsnok Lehár Antal a 
testvére volt Lehár Ferencnek. A 
magyar katonatiszt a zeneszerző 
öccse volt. A „Lehár 145” emlékév-
ben az ünnepségsorozat keretében 
lesznek emlékkonferenciák, könyv-
bemutatók, arany vitézségi érme-
sek emléktábláinak átadói, túrák, 
kiállítások sok száz ember bevoná-
sával, a Piave folyótól Ukrajnáig, 
Soprontól Letenyéig. A partnerek 
közt szerepel az ŐrvidékHáz, a 
Szent György Lovagrend, a Grádics 
Egyesület, a Katonatörténeti Kiállí-
tás, az Ausztriai Magyar Kulturális 
Centrum, a Letenyei Polgári Egylet 
és számos katonai hagyományőrző 
közösség. Fülöp András hadszíntér-
kutató elmondta: 17 emléktáblát 
fognak az idén elhelyezni arany vi-
tézségi éremmel kitüntetett kato-
nák tiszteletére. Köztük szerepel 
tehát vitéz Németh József is, akinek 
emléktáblája majd az első világhá-
borús mementóra kerül ki Kör-
mend-Felsőberkiben. De hogy kap-
csolódik báró Lehár Antal ezredes 
és vitéz Németh József életútja egy-
máshoz? A dédunokát, Papp Lászlót 
kérdeztük erről.

Méltó emlékőrzés

„Azzal kezdeném, hogy a család 
számára felemelő program volt, 
hogy részt vehettünk Szombathe-
lyen a Lehár Antal-emlékév nyitá-
nyán a Zárdatemplomban. Nővérem-
mel, feleségemmel és kislányommal 
voltunk ott az eseményen. Az én déd-
nagyapám hosszú időt harcolt végig 
az első világháborúban. 1918. június 
15-én egy csatánál, ahol Lehár ezre-
des volt a parancsnoka, a megáradt 
Piave folyón keresztül vitte át meg-
sebesült parancsnokát, így mentette 
meg az életét és mentette meg attól 
is, hogy hadifogságba kerüljön. 
Szemtanúk is megerősítették a tör-
ténetet és több leírás is tanúskodik 
róla. Ezért kapta dédnagyapám az 
arany vitéz érdemrendet 1928-ban. 
A Lehár-emlékév kapcsán rá is em-
lékeztek azzal, hogy meghívtak ben-
nünket és kaptunk egy emléktáblát 
az arany vitézi kitüntetéséről. Ezen 
dédnagyapám hősi cselekedeteit is 
felsorolják. Az emléktáblát azonban 
a közösség, a nagyvilág, a nyilvá-
nosság számára is láthatóvá szeret-
nénk tenni. Úgy érezzük, így még 
méltóbb módon őrizhetjük emlékét. 
Az első világháborús emlékműre ke-
rül majd Körmend-Fesőberkiben. 
Erről természetesen egyeztettünk 
Fülöp András hadszíntérkutatóval 

és az emlékművet állítókkal is. Min-
denki üdvözölte a kezdeményezést, 
hogy méltó helye legyen ilyen módon 
az emléktáblának az emlékművön” 
– foglalta össze Papp László az ese-
ményeket.

A hősi tett
A család egyébként nem rendel-

kezett a dédapáról dokumentumok-
kal, fényképekkel, de Fülöp András 
hadszíntérkutatótól sok mindet 
kaptak, fotókat, eseményleírásokat, 
életrajzi adatokat. Fotót addig csak 
Németh József körmendi síremléké-
ről ismert a család. Papp László el-
mondta azt is: mindig érdekelte a 
családi múlt, a világháborús törté-
nések. De nem volt kitől megkérdez-
ni már ezeket, hiszen dédnagyapja, 
nagyapja is meghalt, így nem tudták 
elmondani történeteiket számára. 
Ám a kutatóknak köszönhetően 
most sok minden feltárult a múltról, 
sok mindent megtudtak a család fel-
menőjéről. De mi is ez a tudás? A 
magyar nemzet aranykönyve foglal-
ja össze a legfontosabb adatokat, 
amelyben többek közt az szerepel: 
vitéz Németh József népfelkelő 
Gasztonyban született 1893-ban és 
Körmenden hunyt el 1957-ben. Vitéz 
Németh József népfelkelő, a gyalo-
gos császári és királyi 106. gyalog-
ezred tagja. Arany Vitézségi 
Érdem éremmel kitüntetett az ellen-

séggel szemben tanúsított bátor, ön-
feláldozó magatartása miatt, ame-
lyet a piavei átkelésnél tanúsított 
1918. június 15-én, Maseradanál.

Mint századrohamista az erős tü-
zérségi géppuska- és gyalogsági tűz-
zel nem törődve határozottan vetette 
át magát a drótakadályokon, miután 
saját életével nem törődve két társát, 
akiket az erős sodrás elragadott, a 
vízbefúlástól megmentett. Miután 
járőrparancsnoka súlyosan megsé-
rült mellette és osztagának tiszthe-
lyettese hősi halált halt, a maradék 
négy rohamista felett átvette a pa-
rancsnokságot. Az ellenség második 
sorába behatolva egy géppuskát 
használhatatlanná tett, majd feltar-
tóztathatatlanul hatolt be az olaszok 
harmadik sorába, ahol aztán a véde-
kezők gyűrűjébe került. Dacára an-
nak, hogy nem maradt sem lőszere, 
sem kézigránátja, nem hagyta magát 
elfogni, hanem csákányával dühösen 
az ellenségre vetette magát, amely-
nek során egyedül húsz foglyot ejtett 
és kiszabadította századának koráb-
ban fogságba esett őrmesterét. A fen-
tieket részben századparancsnoka, 
részben szemtanúk is megerősítették 
– írja A magyar nemzet aranyköny-
ve. A Körmend-Felsőberki I. világhá-
borús emlékműnél márciusban helye-
zik majd ki a Németh József emlékét 
és hősi tetteit felidéző emléktáblát.

 n PM

A Felsőberkiben élő Papp László őrzi dédnagyapja hagyatékát

Az I. világháborús mementóra kerül a hős katona emléktáblája

A család a Lehár Antal-emlékév nyitányán vett részt FOTÓ: ARCHÍV
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A nagyböjt a keresztény közösségekben a húsvét előtti 
negyvennapos előkészületi, bűnbánati időszak. Felkészü-
lés Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére a hitben való 
elmélyüléssel, kiengesztelődéssel és lemondással.

A római katolikus egyházban 
hamvazószerdával veszi kezdetét a 
nagyböjti időszak, amelyben Jézus 
áldozatvállalására emlékezünk. 
Keresztény és hívő emberként elmé-
lyedünk Jézus szenvedéstörténeté-
ben, és lélekben osztozunk abban a 
kereszthordozásban, amelyet ér-
tünk vállalt a megváltásban.

Jézus áldozata
Bajkai Csaba, a Soproni Szent 

István Római Katolikus Plébánia 
lelkipásztora saját élményét emlí-
tette, amikor a böjti időszakra meg-
tekintésre ajánlotta a Mel Gibson 
rendezte Passió című filmet. Teoló-
gushallgatóként évfolyamtársaival 
a moziban ülve saját érzéseik mel-
lett látták és tapasztalták meg a né-
zők meghatottságát, lélekben meg-
rendültségét,  amely képi 
vizualitással is hozzátett annak 
megértéséhez, átérzéséhez, mennyi 
szenvedést vállalva hozta meg ér-
tünk Jézus az áldozatot, hogy telje-
sen odaadva magát Istennek, meg-
váltsa a világot. Az ostorozás, a 
kereszthordozás és a megfeszítés 
kínját elviselve adta saját életét, 
hogy miénk legyen az Isten országa, 
elnyerhessük általa az örök életet.

Idő a megtérésre, a lélek 
felé fordulásra

A negyvennapos böjtben nekünk 
nem kell a Megváltó szenvedését, 
fizikai bántalmazását elviselnünk, 
átélnünk, hanem feltekintve a ke-
resztre, a kegyelem lélekformáló 
hatását kell megélnünk. Mert a hívő 
ember számára is szükséges a meg-
térés, amelyre a katolikus egyház 
húsvét előtt külön időt is szentel. 
„Ebben az időszakban buzdítjuk az 
embereket a bűnbánatra, az Isten-
nel és emberrel való kiengesztelő-
désre, a szentgyónás elvégzésére. A 
lélekben való készület önmagában 
foglalja saját életterünk, múltunk 
megvizsgálását és változtatásra kí-
nál lehetőséget a jövőre nézve tette-
inkben, embertársainkkal és Isten-
nel való kapcsolatunkban” – emelte 
ki a lelkipásztor, hozzátéve, a hívők 
a húsmentes böjt idején részt vállal-
nak abban, hogy másként élik meg a 

mindennapokat, ám az nem a fogyó-
kúráról vagy a test átalakításáról 
szól, sokkal inkább a lelki megúju-
lásról. Lehetőség van elmélkedni 
azon, hogy átérezzük Jézus megvál-
tó tettét, amely nemcsak egy könyv-
béli történet, hanem egy megélt élet 
tanítása a lemondásról.

Belső kiengesztelődés
A nagyböjt nemcsak egyszerűen 

valamiről való lemondás, hanem a 
belső kiengesztelődésben elnyerjük 
általa Isten kegyelmét. Bajkai Csa-
ba plébános szerint ebben az idő-
szakban van lehetőség eltávolodni a 
hangos zenétől, a tévétől, az inter-
nettől, helyette olyan elfoglaltságot 
találjunk, ami a lelkünket formálja. 
Akár csak napi tíz percben is, szán-
junk időt az elcsendesedésre, most 
talán ez könnyebb is, hiszen a jár-
vány miatt este nyolc után úgyis ott-
hon időzünk. Ha az evangéliumokat 
olvasgatjuk, abban rálelünk Jézus 
küldetésére, aki elfogadva az Atya 
akaratát, életének célja az emberek 
megváltása, üdvössége és örökléte, 
de Krisztus számára mindez a földi 
nagypénteken a keresztáldozat. Ám 
Isten ezt az áldozatot elfogadva 
húsvétvasárnap Jézust feltámaszt-
ja halottaiból.

Keresztút imádkozás és 
lelkigyakorlat

Nagyböjt idején a katolikus temp-
lomokban jámbor népi ájtatosság-
ként keresztutat imádkoznak, 
amelynek során a hívők bekapcso-
lódnak abba a lelki útba, amelyet Jé-
zus járt végig Pilátus udvarától a 
Golgotáig. A nagyböjt idején a lelki-
gyakorlatok teszik a készülődést ál-
dásosabbá és gazdagabbá, ahol a 
hívők egymást erősítve léphetnek 
előbbre az imádság és az istenisme-
ret útján. A negyven nap alatt akár 
személyes találkozások során, akár 
az online tér adta lehetőségeket ki-
használva, otthonunk és minden-

napjaink tereiben és ritmusában 
marad va vehetünk részt a lelkigya-
korlatokon, amelyek segítenek a bel-
ső megtérésben. Bajkai Csaba lelki-
pásztor kiemelte azt is, hogy 
lehetőséget kínálnak emellett a lelki-
írók könyvei. Az egyházi irodalom-
ban sok lelkigyakorlatos kiadványt 
találhatunk, amelyek tematikus feje-
zetein végighaladva magunk is el-
mélkedhetünk a negyven nap során 
Jézus szenvedéstörténetén.

Enyhített egyházi 
szabályok

A katolikus egyház a régebbi szi-
gorú szabályokon mára enyhített, 
szigorú böjtöt hamvazószerdára és 
nagypéntekre ír elő (ekkor a 18 és 
60 év közötti hívek a nap folyamán 
háromszor étkezhetnek, és egyszer 
lakhatnak jól), valamint ezeken a 
napokon és a nagyböjt többi péntek-
jén arra kéri 14 évnél idősebb tagja-
it, hogy ne fogyasszanak húst.

A böjt liturgikus színe
Az időszak liturgikus színe a bűn-

bánatot jelképező lila. Sok keresz-
tény közösségben a böjti időszakban 
nem hangzik fel az istentisztelete-
ken az örömöt kifejező alleluja és a 
templomokat nem díszítik virággal. 
A katolikus egyház sajátos szertar-
tása a keresztúti ájtatosság, Jézus 
szenvedéstörténetének megjeleníté-
se. Hagyomány a liturgiában, hogy 
nagyböjt ötödik vasárnapjától (feke-
tevasárnap) a feltámadási szertartá-
sig a templomi feszületeket, továbbá 
a főoltár képét violaszín böjti lepellel 
eltakarják. n SZABÓ CSILLA

Megkezdődött a hamvazószerdától nagycsütörtökig tartó böjti időszak

A bűnbánat, a megtérés és a hit növekedésének ideje ez a mostani

A nagyböjt nemcsak egyszerűen valamiről való lemondás, hanem a belső kiengesz-
telődésben elnyerjük általa Isten kegyelmét FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

A negyvennapos böjtben nekünk nem kell a Megváltó szenvedését elviselnünk, átél-
nünk, hanem feltekintve a keresztre, a kegyelem lélekformáló hatását kell megélnünk
 FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
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Az elmúlt esztendőben ünnepelte alapításának ötvenedik 
évfordulóját a Városi Vegyeskar. A jubileumi progamok 
azonban egyelőre még váratnak magukra. A koronaví-
rus-járvány miatt tavaly több rendezvény elmaradt, de 
az énekkar tagjai bizakodnak, hogy idén méltóképpen 
megünnepelhetik az elmúlt félszáz évet.

Az ötven éve fennálló Városi Ve-
gyeskar büszkeségre ad okot. Nem-
csak kiváló művészeti tevékenysége 
miatt, hanem azért is, mert változó 
időkben mindig erősen tartotta ma-
gát, és ez egy civil közösség életé-
ben igenis nagy dolog.

A kezdetektől napjainkig
A kórus 1970-ben alakult, első 

karnagya Hajna Rezső zeneiskolai 
hegedűtanár volt. A zeneiskola 
egyébként öt évvel korábban, 1965-
ben nyitotta meg kapuit, igazgatója 
Fejérvári Benedek volt, aki zongo-
rakísérőként segítette az újonnan 
alakuló kórus munkáját. Az ének-
kar első tagjai pedagógusok, óvoda-
pedagógusok voltak. Az indulás 
évében meghatározó szerepelt vál-
lalt a művészeti közösség életében 
az akkor friss diplomás Sabáli há-
zaspár, majd a Vasvárról Körmend-
re költöző Faragó házaspár. 1972-
ben, két évvel az alakulás után 
Hajna Rezső a Magyar Rádió Szim-
fonikus Zenekarához szerződött, 
ezt követően Faragó János lett a 
kórus karnagya, a zongorakísére-
tet pedig Sabáli László vette át, aki 
a mai napig megmaradt ebben a fon-
tos szerepkörben a vegyeskarnál. A 
kórus eleinte Pedagógus Vegyes-
karként működött, megalakulását a 

Járási Művelődési Osztály kezde-
ményezte.

1972-ben a kórus létszáma 27 fő 
volt, a tavalyi, jubileumi évben már 
harminchatan voltak, ez idénre egy 
fővel nőtt. Ehhez jön még Sabáli 
László és felesége, Ildikó, aki Fara-
gó János tízéves munkája után 
1982-ben vette át a kórus vezetést.

A kórus első jelentős fellépésére 
1972. december 18-án került sor, 
amikor Németh Mária, körmendi 
származású operetténekesnő szüle-
tésének századik évfordulójára em-
lékeztek. A kórus minőségi munká-
ját jelzi, hogy jól megállta a helyét 
az akkor már nagyobb múlttal ren-
delkező művészeti együttesek – a 
Béri Balogh Ádám Táncegyüttes és 
a Városi Fúvószenekar – között. És 
ez a nívós munka azóta is töretlen. 
Az alapító tagok között ott volt 
Gueth Lajosné és Mogyorósi Gézá-
né Madáchy Mária, akik jelenleg is 
a kórusban énekelnek. Szintén a 
törzsgárdához tartozik Bujdosóné 
Papp Ildikó, aki 1978-tól tagja a ve-
gyeskarnak.

Összetartozás
A kórus tagjai ritkán cserélődtek, 

az évek során a közös éneklés baráti-
lag is összehozta a társaságot. Leg-
inkább elhalálozás vagy elköltözés 

szüntette meg a tagságot, esetleg a 
családi életben bekövetkezett válto-
zások, többletfeladatok sarkalltak 
egyeseket a kilépésre, de ezek a leg-
több esetben nem voltak véglegesek. 
Korábban jellemző volt, hogy a kó-
rustagok házastársai is énekelni 
kezdtek, és ott is maradtak a vegyes-
kar kötelékében. Manapság az után-
pótlás kérdése előtérbe került, a tag-
toborzás nem könnyű feladat. Ennek 
egyik oka, hogy középiskolás szinten 
nem működik kórus, így ez a bázis 
hiányzik.

A vegyeskar repertoárja folyama-
tosan bővült, a reneszánsztól napja-
ink zenéjéig terjed. Közel hatszáz mű 
van most már a tarsolyukban, ame-
lyek segítségével egészen jól nyomon 
követhetők az elmúlt ötven évben be-
következett társadalmi változások.

A kórus 2007 óta működik egyesü-
letként, ez segítséget jelent a különfé-
le pályázatoknál, amelyekre nagy 
szüksége van a vegyeskarnak, hi-
szen bevételeik – a legtöbb civil kö-
zösséghez hasonlóan – elenyészőek a 
kiadásaikhoz képest.

Széles körű kapcsolatok
Az énekkar fellépései egy idő 

után kiléptek a város határain túl-
ra. Nemcsak Magyarországon, ha-
nem külföldön is komoly kapcsolat-
rendszert épített ki a kórus, 
1988-ban például Ausztriában, 
Szlovéniában, Finnországban és 
Lengyelországban is vendégszere-
peltek. Volt svájci kapcsolatuk is, 
egyszer egy ottani kórussal együtt 
énekelték el Kodály Zoltán Túrót 
eszik a cigány című vegyeskari mű-

vét. A tagok úgy emlékeznek, nem 
volt egyszerű feladat, de megoldot-
ták, és végül boldogan, elégedetten 
jöttek le a színpadról. A magyar – 
ezen belül a megyei – kapcsolatok is 
erősek Sárvárral, Celldömölkkel, 
Vasvárral, Szombathellyel és Szent-
gotthárddal.

A Városi Vegyeskar nélkül nin-
csenek egyházi és nemzeti ünnepek 
Körmenden. A kórus állandó részt-
vevője a városi rendezvényeknek, 
de saját programjai is vannak, így a 
Várkoncert és az Adventi Kórusmu-
zsika, amelyek rendkívül népszerű-
ek lettek a közönség körében. De 
nagy jelentőségű a Sabáli László 
által komponált Batthyány mise is, 
amelyet rendszerint január 22-én, a 
boldoggá avatott hercegorvos halá-
lának évfordulóján mutat be a kó-

rus, a neves Batthyány család ma 
élő tagjainak megelégedésére.

Az egyesületként működő kör-
mendi kórus jelenlegi elnöke Báger 
Szabolcs, aki 2017 óta tölti be ezt a 
tisztet. Elődje Scheiber Mihály volt, 
aki aktív énekkari tag és nagyon 
sokat köszönhet neki a vegyeskar. 
Önzetlenségével, segítőkészségével 
a mai napig példát mutat, és sokszor 
anyagilag is segítette a kórus ál-
mainak megvalósulását.

Szakmai elismerések
Az elmúlt fél évszázadban a kórus 

nemcsak a közönség tapsának örül-
hetett, hanem szakmai körök is elis-
merték a munkáját. 1973-tól folya-
matosan minősítették a vegyeskar 
tevékenységét. 2000-ben Körmend 
város érdekében kifejtett kulturális 
tevékenységéért arany fokozatú elis-
merést kapott a kórus, tíz évvel ké-
sőbb pedig a Vas Megyei Közgyűlés 
elismerő oklevelét vehette át.

Jubileumi kötet
Ötven év nem kis idő, de a kórus 

megpróbálta a lehetetlent és összefog-
lalta az elmúlt félszáz év történéseit 
egy kötetben, amelyet a jubileum esz-
tendejében adtak ki. Kondicsné dr. 
Kovács Éva rendezte könyvbe az em-
lékeket, ehhez nagy segítséget nyúj-
tott a kórus krónikája, amelyet hosszú 
ideje Mándli Éva vezet. A kötet a kro-
nológiai események tényszerű bemu-
tatása mellett szívből is szól. Mégpe-
dig a kórustagok szívéből, akik 
szívesen emlékeznek vissza az ének-
karban töltött évekre, a fellépések 
előtti izgalmakra, a közös kirándulá-
sokra, a nőnapokra, férfinapokra és 
minden közös eseményre. A könyv 

bárki számára hozzáférhető, érdek-
lődni az énekkari tagoknál lehet.

Örökös tagság
Aki körmendi, az megmarad örö-

kös tagnak – mondta az egyik kó-
rustag. Ez nekünk, körmendieknek 
mindenképpen örvendetes, mert 
jelzi, hogy ilyen elhivatott csapatnál 
biztosított a jövő. Bár a tagtoborzás 
nehézkes, mégsem lehetetlen. Elő-
fordult már, hogy a karnagy a jó 
hangú éneklőket szólította le a 
templomban, és megkérdezte, hogy 
nem lenne-e kedvük a kórusban 
énekelni. És láss csodát, a kedv 
megvolt. Ilyen módon is bővíthető 
egy énekkar tagsága.

A kórus normál esetben hetente 
egyszer próbál, nagyobb fellépések 
előtt ennél gyakrabban. A próbák 
helyszíne a kezdetektől a zeneisko-
la. Egy éve azonban felborult a meg-
szokott rend, a koronavírus miatt 
időlegesen felfüggesztette tevé-
kenységét a kórus. A tagok már na-
gyon várják a visszatérést és az új-
rakezdést. Persze nem feledkeztek 
meg arról sem, hogy adósak a kö-
zönségnek, és valójában saját ma-
guknak is. A 2020-ra tervezett jubi-
leumi programjaikat szeretnék idén 
megtartani, mert ötven év az mégis-
csak ötven év. És elismerés jár érte 
mindannyiunktól. n TJ

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

Adósak a közönségnek, és valójában saját maguknak is – a koronavírus miatt elmaradt, 2020-ra tervezett jubileumi programjaikat szeretnék idén megtartani

A vegyeskar az elmúlt ötven évben jól megállta a helyét Körmenden a nagyobb múlttal rendelkező művészeti együttesek között is

Nagy Gina, a vegyeskar egyik szólóénekeseSabáli László szinte a kezdetek óta kíséri zongorán a kórustSabáli Lászlóné karnagy
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Manapság egyre erősebb az igény az egészséges életmód 
kialakítására, aminek meghatározó szerepe a mozgás, ez 
pedig komoly odafigyelést igényel. A legfontosabb, hogy 
azt a mozgásformát, amit kiválasztottunk, tudatosan, 
fokozatosan iktassunk be a napi rutinunkba, és ne eről-
tessük túl magunkat. Ismernünk kell a testünk igényeit és 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a jelzéseit. Többek között 
erre hívja fel a figyelmet Galamb Kata humánkineziológus, 
egészség- és fizikai aktivitás szakember.

A fiatal szakértő folyamatosan 
képzi magát, a gimnázium után 
olyan pályát akart választani, 
amelynek központjában a sport és a 
mozgás áll, így esett a választása a 
humánkineziológiára, de ezt köve-
tően Rómában folytatta tanulmá-
nyait egészség és fizikai aktivitás 
témakörben. Ezzel párhuzamosan 
egy kézilabda erőnléti edzői kép-
zést is elvégzett, ezáltal több szem-
pontból sikerült megismernie a 
mozgást és annak hatását a sport-
teljesítményre, egészségre, minden 
életkorban.

– Mivel foglalkozik egy humán-
kineziológus?

– A humánkineziológia tulajdon-
képpen mozgástudományt jelent. 
Integráltan foglalkozik az emberi 
fizikai teljesítőképességgel, moz-
gásfejlődéssel, erőnléttel, ezt vizs-
gáló objektív fizikai felmérésekkel. 
Emellett a mozgással kapcsolatos 
prevenciós és rehabilitációs folya-
matokban vesz részt.

– Egyre erősebb az igény az 
egészséges életmód kialakításá-
ra, aminek meghatározó szerepe 
a sport, a mozgás, de hogyan áll-
junk neki? Hogyan kezdjük el ezt 
kialakítani?

– Örömmel látom, hogy egyre töb-
ben fordulnak a mozgás felé és hogy 
ekkora hangsúlyt kap manapság. 
Fontos kiemelni, hogy mozgás nél-
kül nincs élet, ez határozza meg lé-
tünket. A mozgás hiánya mindig 
problémákat okoz. Azáltal, hogy 
legtöbben már a számítógéphez va-
gyunk láncolva, sajnos negatívan 
hat erre a lételemre. Talán azért be-
szélünk róla egyre többet.

Nekiállni úgy érdemes, hogy elő-
ször tájékozódunk elsősorban ön-
magunkról és arról, hogy mire kell 
odafigyelni. Mindenképp hangsú-
lyoznám, hogy fokozatosan kezd-
jünk neki és olyan mozgásfajtákat 

válasszunk, amit szívesen csiná-
lunk. Ha lehet, minél többfélét. Pél-
dául nem kötelező mindenkinek el-
kezdeni futni. Sőt, nem is ajánlanám 
úgy átlagosan, a legtöbb embernek 
nem mondanám, hogy induljon neki. 
A futást egy alapvető mozgásnak 
tartjuk, viszont amiatt, hogy manap-
ság mindenki sokat ül, egy rossz 
technika és egyéb problémák inkább 
sérülésekhez vezethetnek.

– Te melyik mozgásformát 
ajánlod, amely többnyire min-
denkinek hasznos lehet a „karan-
ténban”, otthon?

– Nyilván itt is kérdés lehet a nem, 
a kor és hogy mi a cél, valamint 
hogy volt-e korábbi sérülés, van-e 
egyéb egészségügyi probléma. Fon-
tos felkészíteni a testet a nagyobb 
terhelésre. A megfelelő mozgás-
tartomány biztosítása például el-
engedhetetlen. Az egészség meg-
őrzéséhez mindenképp 
harmonikusan érdemes fej-
leszteni az erőt, a hajlé-
konyságot, a robbanékony-
ságot, á l lóképességet. 
Tehát nem elég csak erő-
edzést végezni vagy állóké-
pességet támogatót. Ugyan-
is ahhoz, hogy valaki 
kitartó legyen, erősnek is 
kell lenni, de így fordítva a 
sérülések megelőzéséhez 
nem elég izmot fejleszteni, a 
jobb állóképesség is egy 
prevenciós eszköz lehet. El-
sősorban olyan mozgásfor-
mákat érdemes választani, 
amik ezeket a rendszereket 
fejlesztik. Emellett funkcio-
nálisak, tehát azokat a moz-
gásokat modellezik, amikre 
a napi életben is szüksé-
günk van.

– Mindennap mozogjuk?
– A karantént tekintve le-

hetőség szerint mindennap 

iktassunk be valamilyen mozgást –  
hangsúlyozza Galamb Kata humán-
kineziológus. – Én elsősorban an-
nak vagyok híve, hogy mindenki 
olyan mozgásformát végezzen, amit 
a legjobban élvez és amihez a lehe-
tőségei adottak, például nem igé-
nyel sporteszközt. Ami viszont na-
gyon fontos, ha mást nem is 
csinálunk, akkor legalább többször 
álljunk fel az asztaltól napközben. 
Nyújtózzunk, járjuk körbe a lakást, 
akár többször is. Erre jó módszer, 
ha 5 percre bekapcsolunk egy jó ze-
nét és kitáncoljuk magunkat. Ez 
mentálisan is sokat segíthet. Emel-
lett a jógát szívesen ajánlom, ami 
szintén jól megmozgathatja és 
nyújthatja azokat az izmokat, ami-
ket az egész napos karanténban töl-
tött idő megrövidít, funkciójában 
korlátoz. De ezt szintén a mentális 
faktor miatt is nagyon fontosnak 
tartom. Természetesen, ahogy emlí-
tettem, mindenki saját maga vá-
lasztja meg, amit szeret. Ha nincs 
kijárási tilalom, akkor egy 30 per-
ces sétát érdemes beiktatni, de ha 
van rá lehetőség, akkor többször 
rövidebb séta is jól jöhet. Néhány 
guggolás már megnövelheti a meta-
bolizmust, azaz az anyagcserét is. 
Ha eszközre lenne szükség, bármi, 
ami otthon van, legyünk kreatívak 
– tette hozzá a szakember.

– Mi segíthet a mindennapi ru-
tinunkba beépíteni a rendszeres 

mozgást? Hogyan legyünk min-
dig aktívak?

– Azt javaslom mindenkinek, érde-
mes először tájékozódnia, a legtöbb 
és legjobb információt összegyűjteni 
a témában. Tudom, ez extra munka, 
viszont hosszú távon sokkal jobb ha-
tást érhetünk el vele. Vegyük ezt fi-
gyelembe az újrakezdésnél, hiszen 
többet árthatunk, mint használunk. 
Érdemes egy szakemberrel konzul-
tálni, esetleg egy testtartásfelmérés-
re elmenni, ha van rá lehetőség. Ez 
már önmagában sok információt ad-
hat arról, hogy mire kell jobban oda-
figyelni. Természetesen a testtartás 
csak egy probléma, egyéb egészség-
ügyi problémákat is fontos figyelem-
be venni, például a cukorbetegséget. 
De ha elsősorban a testtel, sérülé-
sekkel foglalkozunk, akkor egy test-
tartáselemzés lenne a legfőbb kiin-
dulópont.

Emellett még fontos kiemelni a 
légzést, az alvást és a táplálkozást, 
hiszen ez is alapja mindennek, én 
erre fókuszálnék még.

– Fokozatosság.
– Érdemes tervezni, majd követni 

mindenkinek egy akár saját maga 
által felépített programot. Tegyük 
fel, első hónapban érdemes azon 
dolgozni, hogy minél több informá-
ciót gyűjtsünk össze. Második hó-
napban helyezzük a középpontba a 
légzést és az alvást, tudatosan fi-
gyeljünk ezekre is. Ezután követ-

kezhet a mentális egészség 
fejlesztése, amelyet külön-
böző technikák gyakorlásá-
val építhetünk be a minden-
napjainkba. A következő 
hónapban az egészséges 
reggelit építsük be a ruti-
nunkba. Erre próbáljunk 
minél több alternatívát ta-
lálni. Emellett, ha van bár-
mi probléma a testünkben, 
amit korrigálni szükséges, 
arra fókuszáljunk első kör-
ben. És így tovább lépésről 
lépésre.

Vezessünk naplót erről az 
időszakról, amiben leírhat-
juk, mi az, ami nehézséget 
okoz, egyes napokat pedig 
vissza lehet nézni, értékel-
ve, hogy mi okozott gondot. 
A  legfontosabb, hogy ne 
görcsöljünk rá dolgokra, 
adjunk időt az egészség 
minden egyes szeletének. 
Próbáljunk ki minél többfé-
le mozgásformát, hiszen a 

testnek az adaptációhoz többféle, 
változatos ingerre van szüksége.

– Mire érdemes odafigyelni, 
amikor információt gyűjtünk?

– Ne féljünk tanácsot kérni, mert 
az biztos, hogy az élet e területe a 
legösszetettebb, és könnyen ösz-
szezavarodhatunk az interneten 
található sokféle információ miatt. 
Fontos, hogy mindig megbízható 
forrásból szerezzük az információt. 
Nem javaslom a nem tudományos 
forrásból szerzett egészségfejlesztő 
tanácsokat. Természetesen min-
denre lehet találni támogató és az-
zal ellentétes cikket. Ezt is meg kell 
tanulni jól szelektálni.

– Mit gondolsz a motivációról?
– Az egyik legfontosabb faktor-

nak tartom. Ugyanis lehet, hogy va-
laki elkezdi a jó utat, de minden ott 
dől el, hogy mennyire képes moti-
vált maradni addig, hogy szokássá 
tudja változtatni azt az adott tevé-
kenységet. Ha ez nem alakul ki, ak-
kor egy körforgásba kerülhetünk, 
elkezdjük, majd feladjuk. Az újra-
kezdés mindig a legnehezebb, mert 
ahhoz extra motiváció kell. Termé-
szetesen mindenkinek más a moti-
vációforrása. Én személy szerint 
úgy gondolom, hogy a legnagyobb 
motiváló erő az lehet, ha valaki 
megismeri a tényeket, tudatosul 
benne, hogy nem jó út, amin jár, és 
az nagyon komoly következmények-
kel járhat. Természetesen ebben 
van nagy szerepe a munkánknak. 
Ezt a tudatosodást az objektív fel-
mérések eredményei is erősíthetik, 
hiszen a számoknak jobban hi-
szünk. Valamint tény, hogy az meg-
lendítheti a folyamatot, ha már ki-
alakul valami probléma. Hisz amíg 
nem látjuk, nem hisszük el, hogy ez 
velünk megtörténhet. Ezen dolgo-
zunk elsősorban, hogy az emberek 
megértsék, hogy a legfontosabb a 
prevenció, hiszen menteni a helyze-
tet már sokkal nagyobb odafigye-
lést igényel. Lehet, keményen fogal-
mazok most, de a félelem mindig is a 
legmotiválóbb erő volt. Természete-
sen a célom nem a félelemkeltés, 
csak a figyelemfelkeltés. Hiszen 
először az információt kell eljuttat-
nunk az emberekhez, mindenkinek 
magának kell rájönnie, hogy szük-
sége van a változtatásra. Az egész-
séges szokások kialakítása a válto-
zás első lépése. A motiváció 
fenntartásában szintén nagy szere-
pe van a szakembereknek. Persze 

minden ember másképp éli ezt meg, 
ezért más megközelítésben érde-
mes dolgozni mindenkivel. Ennek is 
egyénre szabottnak kell lennie.

– Mik azok az alapvető hibák, 
amiket elkövetünk, amikor önál-
lóan próbálunk valamilyen moz-
gásformát elsajátítani?

– Talán a fokozatosság itt a 
kulcsszó. A legtöbben belevágnak, 
gyorsan fejlődnek és többet 
csinálnak, mint amit szabad-
na. A test gyorsan képes 
adaptálódni, viszont a fokoza-
tosság elvét mindig szem előtt 
kell tartani. Hiszen általában 
ez okozza a legnagyobb prob-
lémát, ha figyelmen kívül 
hagyjuk. Ehhez hozzákapcso-
lódik, hogy a legtöbben ülünk 
egész nap és innen akarunk 
egyből beleugrani a dolgokba. 
Érdemes a folyamatot felépíte-
ni, és sokkal jobb eredménye-
ket érhetünk el hosszú távon. 
A másik kulcsszó a türelem: 
érdemes arra törekedni, hogy 
ezt hosszú távon képesek le-
gyünk fenntartani, ne csak 
pár hétig. Gyakran mindez sé-
rüléshez vezet, ami újra visz-
szajuttat minket a kanapéra.

– Ha nem figyelünk oda, 
okozhatunk rövid, esetleg 
hosszú távon maradandó 
problémát, károsodást?

– Igen, sajnos. Általában a test 
egy pontján lévő elváltozás, problé-
ma, sérülés kihat a többi testrészre 
is. Az egész egy rendszerben műkö-
dik, és ha valahol hiba van, tehát az 
az adott terület funkciójában korlá-
tozott, akkor egy másiknak kell át-
vennie, kompenzálnia azt. Egy na-
gyon egyszerű példa erre, ha az 
egyik térd sérülést szenved, akkor 
gyakori, hogy a másik térd kezd ké-
sőbb fájni, mert azt terheljük túl. 
Minden egy láncban működik. Ezért 
fontos, hogy az egész testet vegyük 
figyelembe, akármilyen problémá-
ról van szó, valamint mindent funk-
ciója szerint kezeljünk. Ezért is fon-
tos, hogy a mozgás elkezdése előtt 
fel kell mérnünk és foglalkoznunk 
kell az esetleges problémákkal. Mi-
vel ez további sérülésekhez vezet-
het és korlátozó hatása lehet. Ezt 
kell elkerülnünk és tudatosan mo-
zognunk, ezért érdemes egy szak-
ember segítségét kérni a kezdéshez.

Ha rövid idő alatt terheljük a tes-
tet, elsősorban túlterheléses problé-

mák jelennek meg, ilyen klasszikus 
példa lehet az ízületek, inak gyulla-
dása. Ezt főként a túl feszes izomzat 
okozhatja és a túl nagy terhelés. 
Ezenkívül még számos olyan sérü-
lés van, amit elsősorban a nem meg-
felelően felépített mozgás okoz. 
Nyilván ez mozgás- és emberfüggő. 
Manapság az ülés okozta problé-
mák szokták elsősorban a legna-
gyobb gondot okozni.

– A megfelelési vágy, a közössé-
gi média nyomása miatt egyre 
többen vagyunk elégedetlenek sa-
ját magunkkal és fontos talán, 
hogy a változást úgy kezdjük el, 
hogy tisztázzuk, mit szeretnénk 
elérni és miért. Te mit gondolsz 
erről? Szerinted hogyan lehet po-
zitívan felhasználni vagy átfor-
málni magunkban ezt?

– Ez bizony hatalmas probléma. 
Ugyanis amit látunk, az nem az 
egészségről szól. Például sokan 
gondolják, hogy a sportolók az 
egészség szimbólumai. Akár a  
COVID–19 kapcsán is, amikor egy 
sportoló lett beteg, sokaktól hallot-
tam, hogy hogyan történhetett ez 
meg, hiszen az ő immunrendszeré-
nek erősebbnek kellene lennie? Ez 
sajnos egyáltalán nem igaz, hiszen 
egy folyamatosan túlterhelt szerve-
zetről beszélünk.

A másik ilyen példa, hogy aki vé-
kony, az egészséges. Szintén hamis 
állítás. Nyilván például a hasi zsír 
egy hajlamosító tényező belgyógyá-

szati betegségek kialakulására. De 
ami leginkább számít, az a visz-
cerális (szerveken lévő) zsír meny-
nyisége. Ez egy vékony embernél is 
számottevő lehet, pedig a krónikus 
betegségeket elsősorban ez okozza.

– Az egészség legyen a cél.
– A nagy izmokra való törekvést 

szintén jó lenne elfelejtetni az em-
berekkel. Magának az izomszövet-

nek nagyon fontos szerepe 
van a metabolizmusban és 
például időskorban is össze-
függésben van az egészségi 
állapottal. Tehát amit mon-
dani akarok, az nem az, hogy 
nem kell izom. Hanem, hogy 
funkcionális izomra van 
szükségünk. Hiszen egy izom 
attól még, hogy nagy és koc-
kás, nem egyenlő az erővel. 
Ne a „beach body” legyen a 
cél soha, hanem az egészsé-
ges test. Emellett ezeknek a 
képeknek nagyon romboló 
hatásuk van, főleg kamasz-
korban. A program, amin je-
lenleg dolgozunk, szintén 
nem a fogyást hangsúlyozza, 
mert ez csak plusz stresszt 
okoz az embernek és az vég-
képp nem segíti elő azt. Ha 
egészséges szokásokat ikta-
tunk be a mindennapokba, 
akkor annak eredménye le-
het a fogyás. Természetesen 
ez is többfaktoros történet.

– Neked mi segített abban, hogy 
rögzíteni tudd a mindennapjaid-
ban a mozgást? Mikor vált tuda-
tossá?

– Hazudnék, ha azt mondanám, 
minden napomat tudatosan töl-
töm mozgás szempontjából. Min-
denki ugyanazokkal a problé-
mákkal küzd, például sokszor 
megesik velem is, hogy hiába tu-
dom nagyon jól, mit kellene ten-
nem, mégis elment úgy a nap, 
hogy nem sikerült felállni a gép 
elől. Azonban az fontos, hogy ki-
alakítsunk egy rutint. Ha lehet, 
mindennap ugyanakkor végezzük 
a betervezett mozgást, viszont 
emellett a többi órákban is beik-
tassunk valamit. Nekem most egy 
okosóra segít abba, hogy többször 
felálljak az asztaltól és mozogjak 
egy kicsit. Az is sokat segíthet, ha 
egy közösséggel együtt kezdünk 
el mozogni és így képesek va-
gyunk egymást motiválni.

 n SZD

Az egészség megőrzéséhez mindenképp harmonikusan érdemes fejleszteni az erőt, a hajlékonyságot, a robbanékonyságot és az állóképességet is

A mozgás tudományába ásta bele magát Galamb Kata, aki most az egészséges életmód kialakításának fő lépéseihez ad iránymutatást

Galamb Kata a mindennapos mozgásra buzdít
 FOTÓ: A SZERZŐ/ ARCHÍV
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Saját magunk idegenvezetői lehetünk a Vasi Hegyhát- 
Rábamente Turisztikai Egyesület által támogatott app-
likációfejlesztés segítségével. A Körmendet és Vasvárt, 
valamint térségeiket turisztikailag népszerűsítő, mene-
dzselő civil szervezet az „ezer apró csoda földjét” igyek-
szik innovatívan és módszeresen bemutatni, vonzóvá 
tenni a leendő vendégek, turisták, illetve az itt élő, 
kirándulni vágyók körében.

Sok, ehhez segítséget nyújtó új-
donság született, amelyekről követ-
kező lapszámunkban bővebben is 
írunk majd. De az egyik legfonto-
sabb ezek közül egy hiánypótló, 
okostelefonra letölthető applikáció.

A térség szakemberei is remény-
kednek a közeli újranyitásban és az 
ágazat újjáéledésében. Elébe men-
nek a dolgoknak, és a mostanában 
egyre inkább népszerű természet-
járás rajongóinak lelkesedéséből 
indulnak ki a tervezésben. Egyik 
ilyen „gyümölcs” a zsebre vágható 
idegenvezető, amellyel felfedezhet-
jük az „ezer apró csoda földjét”. Er-
ről kérdeztük meg Debreczeniné 
Késmárky Flórát, a Vasi Hegyhát- 
Rábamente Egyesület turisztikai 
menedzserét. „A közelmúltban el-
rajtolt a Vasi Hegyhát-Rábamente 
turisztikai applikációja. Ötven hely-
színről, köztük Körmendet és térsé-
gét, az Őrséget és a hegyháti telepü-
léseket érintő érdekességekről, 
valamint az osztrák Weinidylle Na-
túrpark öt látnivalójáról jelenít meg 
fontos információkat az alkalma-

zás” – mondta elöljáróban a 
turisztikai szakember.

Ingyenes app
Hozzátette: A fejlesztést egy, az 

osztrákokkal közös projekt tette le-
hetővé. Az applikáció a „Hegypász-
tor” nevet kapta. A turisztikai appli-
káció az alkalmazásboltokból 
tölthető le ingyenesen. A szakembe-
rek jeladókat helyeztek el az egyes 
turisztikai attrakcióknál, amelyek 
bluetooth segítségével kommuni-
kálnak az arra járók telefonjával és 
közölnek érdekes információkat az 
adott helyről. Akkor is hasznos az 
alkalmazás, ha célirányosan keresi 
fel valaki ezeket a helyeket, de ak-
kor is praktikus, ha csak sétál vala-
ki, és véletlenszerűen belebotlik 
ezekbe a pontokba.

Kiváló társ a kiránduláshoz
A fejlesztők célja, hogy minél több 

ember használja és ismerje meg ez 
által a dél-vasi térségeket.

Debreczeniné Késmárky Flóra 
hangsúlyozta: tulajdonképpen ez a 

nemrégiben elkészült, Dél-Vas egé-
szét átfogó turisztikai térképek 
onlin  e megfelelője. Azonban nem 
túraútvonalakat tartalmaz az al-
kalmazás, hanem egyes látnivaló-
kat jelenít meg, amelyek köré szer-
vezhető a gyalogos, kerékpáros 
vagy autós túra. Az applikáció off-
line módon működik, de minden-
képpen érdemes a letöltést internet-
kapcsolat, wifi közelében megtenni, 
mert nagy adatcsomagról van szó. 
Ezután offline módon, internet nél-
kül is „teszi már a dolgát” a fejlesz-
tés. Körmend és Vasvár, valamint az 
Őrség és térségeik területén jeladó-
kat helyeztek ki 45 ponton a turisz-
tikai egyesület munkatársai. Ez 
küldi a jelet a telefonra. Ausztriá-
ban öt pontra kerültek a program 
keretében jeladók. Az okostelefon-
nal előzetes letöltés után idegenve-
zető nélkül ismerhetünk meg így 
olyan helyeket, attrakciókat és tud-

hatunk meg ezekről informá-
ciókat, amelyeket esetleg még 
a kiadványokban sem találha-
tunk. A járványhelyzetben, 
amikor nincs rendezvény, 
szervezett túra, ez az interak-
tivitás, a modern kornak meg-
felelő applikáció kiváló társ és 
segítő lehet az egyénileg szer-
vezett kirándulásokhoz.

Visszajelzéseket 
várnak

Kvázi mindenki saját maga 
idegenvezetője lehet és az 

applikációval felfedezheti a térsé-
get, az ezer apró csoda földjét. Le-
töltésével és bekapcsolt bluetooth-
szal az alkalmazásban szereplő 
turisztikai pontok megközelítésénél 
jelez az okoskészülék Az alkalma-
zás készítői a felhasználók együtt-
működését is kérik. Az applikáció 
tulajdonképpen teszt üzemmódban 
működik még. Ezért azt kérik min-
denkitől, aki letölti, hogy ossza meg 
ezután tapasztalatait a fejlesztők-
kel. Kíváncsiak arra, mit tartanak 
jónak a használók, hol van hiányte-
rület, hol kellene szöveges, illetve 
képes tartalmat bővíteni még az al-
kalmazásban.

Debreczeniné Késmárky Flóra el-
mondta még: nagyon sok turisztikai 
célú kezdeményezés áll rajtra ké-
szen Körmend és térségére vonatko-
zóan is, amelyről következő lapszá-
munkban bővebben is mesél.
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Rajtra készen állnak az újranyitáshoz a turisztikai szakemberek

Zsebre vágható idegenvezető segíti felfedezni a környéket

A tavaszias időjárás elő-
csalogatta a 40 hektáros 
területen a tőzikéket.

A virágzó növényeket minden 
évben sokan csodálják meg. Nekik 
a javaslat az, hogy a tanösvény 
nyomvonalán kiránduljanak, mert 
ha valaki besétál a virágok közé, 
letaposhatják azokat – hívta fel a 
figyelmet Szekeres Zsófia, az Őr-
ségi Nemzeti Park természetvé-
delmi területfelügyelője, aki arra 
is rámutatott: fontos, hogy a hala-
dási irány mindenkinek egy le-
gyen – így a csoportosulás is elke-
rülhető, de arra is kitért, hogy a 
tőzike fokozottan védett növény, 

eszmei értéke tízezer forint. Sem 
leszakítani, sem tövestől kitépni 
nem lehet őket, ezért a természet-
védelmi őrök szúrópróbaszerűen, 
folyamatosan ellenőriznek, és ha 
szabálytalanságot észlelnek, bün-
tetnek is.

Mivel a tőzikék ártéri területen 
találhatók, a sárra mindenkinek 
fel kell készülnie, ha a Dobogó 
erdő felé veszi az irányt, így csiz-
ma vagy bakancs viselése aján-
lott.
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Fehérbe borult a tőzikéktől Körmend-Horvátnádalján a Dobogó-erdő
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Az U18-as csapat nagyon fontos győ-
zelmet aratott idegenben, a budaörsi 
BDSE Basket vendégeként (64-65). 
Kocsis Tamás csapatának ez volt az 
utolsó mérkőzése a kiemelt bajnok-
ság C jelű csoportjában. A találkozó 
előtt a két csapat azonos mérleggel 
állt a tabellán, így mindenképpen 
szoros összecsapás ígérkezett. A ha-
zai csapat zónavédekezéssel próbálta 
megnehezíteni a körmendiek dolgát, 
akik távolról nem céloztak túl ponto-
san, de betörésekből szépen osztot-
ták a labdákat a csapat tagjai, így 
könnyű ziccereket szereztek. A mér-
kőzés végig nyílt volt, hiába vezetett 
két perccel a vége előtt kilenc ponttal 

a Körmend, a BDSE Basket visszajött a 
meccsbe. A végső izgalmak ellenére, 
a játék összképét tekintve megérde-
melt vasi siker született, a Körmend 
legjobb dobói Szívós Patrik (16) és 
Herczeg Kristóf (10/6) voltak.

Folyamatosan fejlődnek
Az U16-os egység egy győzelmet és 
egy vereséget könyvelhetett el az 
utóbbi időszakban. A körmendiek a 
közvetlen rivális Szeged ellen győzel-
met arattak idegenben. Az első há-
rom negyedben hullámzó teljesít-
ményt nyújtott a csapat, majd az utol-
só etapban feljavult a játéka. Tóth-Er-
dei Máté a mérkőzés folyamán tizen-

hat labdát szerzett, ez nagyban kel-
lett a sikerhez. Pontdobásban Nagy 
Péter (21/3), Magyar Gergő (15) és 
Tóth-Erdei Máté (14) domináltak. 
Nem sikerült viszont az U16-os egy-
ség hazai meccse a Budapesti Hon-
véd ellen. A körmendiek tizenhét 
ponttal alulmaradtak fővárosi riváli-
sukkal szemben (71-88). Ezzel a ki-
emelt bajnokság hatodik helyén zárt 
a csapat, ami öt győzelmet jelent. Ez 
sokkal több, mint amire előzetesen 
számítani lehetett. De ami még ennél 
is fontosabb: a csapat nagy fejlődé-
sen ment keresztül ebben a szezon-
ban, így a folytatásban komolyabb 
céljai is lehetnek az együttesnek.

Egy győzelem, két 
vereség

A Körmendi Törpördögök U14-es 
csapata egyszer tudott nyerni a KASI 
Delfinek ellen (93-56), kétszer vi-
szont vereséget szenvedett idegen-
ben. Előbb a Zsíros Akadémia Kőbá-
nya A csapata ellen (64-35), majd a 
Szombathelyi Sportiskola otthoná-
ban botlottak a körmendiek (77-69). 
Örömteli hír a körmendi utánpótlás-
csapatoknál, hogy külsőre megújul-
tak az egyesület buszai. A design 
igencsak ütősre sikerült.
 n TJ

Nincsenek könnyű helyzetben a civil csoportok, a korona-
vírus miatti korlátozások érzékenyen érintik a különböző 
közösségeket. A legtöbben kénytelenek voltak felfüggesz-
teni tevékenységüket, a kapcsolattartás jelenleg az online 
térben zajlik. A Zoom-Barátok Egyesület tagjai is alig vár-
ják, hogy minden visszatérjen a régi kerékvágásba, hiszen 
hiányzik nekik a mozgás, a közösségi élet.

Hajasné Szabó Veronika, a 
Zoom-Barátok Egyesület elnöke úgy 
véli, a jelenlegi helyzet mindenkinek 
nehéz, igaz ez a civil szervezetekre 
is, amelyek nem tudnak összejönni, 
próbálni. Tavaly novembertől csapa-
tunk a kialakult helyzet miatt nem 
tarthat órákat – mondta. Nagyon ne-
hezen viseljük. Hiányzik a mozgás, a 
jó társaság, várjuk, hogy végre zum-
bázhassunk. Egyesületünknek 
anyagi terhet is jelent a kihagyás, 
mivel a terembérleti díjat folyamato-
san fizetni kell, hogy a későbbiekben, 
amikor lehetőség lesz rá, folytatni 
tudjuk a próbákat. A vezető tisztség-
viselők mandátumát két évben hatá-
rozta meg az egyesület, ez 2021. janu-
ár 26-án lejárt. A körülményekhez 
igazodva online szavazáson a jelen 
tisztségviselőket a tagok újraválasz-
tották. A gazdasági vezető Móricz 
Sándorné, a titkár Márfiné Németh 
Bernadett, az elnök pedig továbbra 
is én vagyok – mondta Vera, aki a ter-
vekről is beszélt.

Tervek
Úgy gondolom, hogy ebben az év-

ben a legfontosabb a csapat erősíté-

se lesz, hiszen újra össze kell hango-
lódnunk. Amint lehet, szervezünk 
közös programokat, kirándulásokat, 
emellett továbbra is szeretnénk 
részt venni a körmendi rendezvénye-
ken, a környékbeli falunapokon vagy 
a szociális intézmények programja-
in. Jó lenne megszervezni a 
Zoom-Barátok bálját is, amelyet 2014 
óta – a tavalyi év kivételével – min-
den esztendőben megtartottunk. 
Nem nagyon merünk előre tervez-
getni, de nem zárkózunk el semmi 
újtól. Ha a körülmények megenge-
dik, akkor megvalósítjuk az elképze-
léseinket, és támogatjuk mások el-
képzeléseit is.

Civil közösségek
Az elmúlt év amolyan vegyesre si-

került – folytatta Vera. A vírushely-
zet rányomta a bélyegét gyakorlati-
lag az egész évre, elmaradtak a 
próbák, a zumbás kirándulások, a 
fellépések. Minden, ami összetartot-
ta és erősítette a csapatot. Nem tud-
ták megtartani a már említett éves 
báljukat sem, ez nemcsak a csapat-
nak, hanem állandó vendégeiknek, 
támogatóiknak is nagyon hiányzott.

A Zoom-Barátok Egyesület nagyon 
fontosnak tartja a városban tevé-
kenykedő csoportokkal való ismerke-
dést, kapcsolattartást. Ezért tavaly 
szeptemberben a Rába-parti Bárka-
házban zenés gulyáspartit szervez-
tek, amelyre meghívták a Körmenden 
működő egyesületek, klubok, közös-
ségek tagjait. A jeles alkalomra elké-
szítették a Körmendi Civil Közössé-
gek Zászlaját.

A program megszervezése időigé-
nyes feladat volt. Büszke vagyok a 
csapatra, hogy ezt a rendezvényt ösz-
sze tudta hozni – emlékezett vissza 
Hajasné Szabó Veronika. Ebben nagy 
szerepe volt a résztvevőknek, csak 
köszönni tudom a sok segítséget, biz-
tatást, bátorítást, támogatást, amit 
kaptunk. De minden fáradságot meg-
ért ez a program, jó volt együtt lenni a 
többi civil csoporttal és a kulturális 
központ dolgozóival. Ez a rendezvény 
kárpótolt minket az elmaradt dolgo-
kért. Ezt figyelembe véve sikeresnek 
mondanám az elmúlt évet – összeg-
zett a zumbások elnöke.

Küldetés

A Zoom-Barátok Egyesület lét-
száma tizennégy fő, ezen kívül van-
nak zumbások – összesen tizen-
egyen –, akik ugyan nem tagok, de 
aktív tagjai közösségnek. Nagyobb 
programoknál a családtagok, bará-
tok is segítik a csoport munkáját, a 
Zoom-Barátok csapata így teljes. 
Jelenleg csak hölgyek vannak a cso-
portban, fiatalabbak és idősebbek 
egyaránt, a húszévestől az ötvenhat 
évesig. A csapat egyik fő célja, hogy 
még több fiatallal megismertesse, 
megszerettesse a zumbát, a mozgás 
örömét. Az egyesület alapító tagjai-
nak nagy része 2012 óta zumbázik. 
A közösen eltöltött idő alatt nagyon 
jól szórakoztak, megszerették a 
zumbát, ez vezetett oda, hogy 2015. 
március 2-án hivatalosan is meg-
alakult a Zoom-Barátok Egyesület, 
tehát már hatodik születésnapját 
ünnepli.

 n TJ

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

Fontosnak tartják az együttműködést a többi civil egyesülettel is

Hiányzik a mozgás és a közösségi élet a zumbásoknak

Felemás eredmények és megújult buszok a kosaras utánpótlásnál

Debreczeniné Késmárky Flóra munka közben
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Hirdetésünk korábbi megjelenéseiben az adószám helytelen volt.
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Három mérkőzést játszott le eddig a tavaszi 
fordulóban a Körmendi FC, először a Jánoshá-
za ellen léptek pályára, ellenük nem sikerült a 
bravúr (0-1), de a folytatásban sikerült felvennie 
a fonalat Kurucz Ádám csapatának és először a 
Rum gárdáját győzte le úgy, hogy a 2-0-s félidei 
állást megfordította 2-3-ra, majd a Szarvaskend 
ellen 6-0-s bravúrral vonult le a pályáról.

A tavaly elszenvedett nagyarányú 
vereség miatt nagy bizonyítási vágy-
gyal lépett pályára a körmendi csa-
pat a legutóbbi bajnoki fordulón a 
Szarvaskend ellen. Ez a mérkőzés 
elején érződött is, de a feszültség a 
mérkőzésen pozitív játékot eredmé-
nyezett. Egy extra motivált és na-
gyon elszánt csapat benyomását kel-
tette az első perctől kezdve a hazai 
gárda, míg a vendég szarvaskendiek 
kissé enerváltan és a szokásos lassú 
iramban próbáltak támadni.

Sály mesterhármasa
A vendégek hátulról és lassan 

építkező játékára válaszul a Kör-
mend feljebb tolta a játékát, és ennek 
köszönhetően egy az ellenfél húsza-
sánál történő labdaszerzésből Sály 
szerzett gólt a 6. percben. Ez a játék 
képén semmit sem változtatott, és 
továbbra is hatalmas nyomást helye-
zett a Körmend a vendégcsapatra, és 
nem csak a védelmükre. A Szarvas-
kend kapusának rengeteg és néha 
emberfeletti bravúrral sikerült még 
meccsben tartania a csapatát, de a 

25. percben már ő sem 
tudta hárítani Sály 
újabb lövését, majd a 38. 
percben Sály klasszikus 
mesterhármasával már 
3:0 arányban vezettek a 
piros-feketék. A szünet-
ben a hazaiak edzője há-
rom helyen is változta-
tott, a játék képe viszont 
maradt. Az 52. percben 
Sipos lőtt egy szép gólt, 
majd a 68. percben a vendégektől 
második sárga lappal kiállították 
Németh Tamás. A mérkőzés ezen 
szakaszában is sorra vezette a Kör-
mend a támadásokat és veszélyez-
tették a vendégek kapuját. A 74. perc-
ben Sipos Bálint újabb találatával 
már 5:0 volt az állás.

A 84. percben, a szarvaskendi csa-
pat sarokrúgása után a hazaiak ka-
pusa, Balogh Ádám szerencsétlen 
módon ütközött a vendégek védőjé-
vel, Tóth Andrással, aki fejsérülést 
szenvedett. Ezt követően a mérkőzés 
hat percig állt. Közben az eset miatt 
reklamáló vendég Tóth Gábort a já-

tékvezető piros lappal kiállította, 
A mérkőzés nehezen folytatódott, de 
még ebben a pár percben is támadás-
ban maradtunk és Sipos Gergő egyé-
ni akciója végén beállította a 6:0-ás 
végeredményt.

Összeállt a csapat
Kiütéses győzelmet arattunk, a 

tavalyi meccshez képest rengeteget 
változott a csapat, nyilván összeté-
telében is, de főleg a mentális és mo-
tivációs szegmensekben volt látható 
a különbség – kezdte összegzőjét 
Kurucz Ádám vezetőedző. A  mér-
kőzés minden elemében a Szarvas-

kend fölé nőttünk, akik 
összesen egy kapura 
lövést jegyezhettek. Jó 
volt végre látni, hogy 
összeszedetten, maga-
biztosan, és motiváltan, 
futballoztunk és telje-
sen megérdemelt, nagy 
aranyú győzelmet arat-
tunk, egy rivális ellen. 
Ez a mérkőzés is biza-
kodásra adhat okot a 
jövőt illetően, elég csak 
a következő nagyon ne-
héz mérkőzésre gondol-
nunk. De ilyen játékkal 
bárki ellen nyerési 
eséllyel léphetünk pá-
lyára, idegenben és ha-
zai pályán egyaránt. 
Számomra is különös 
jelentőséggel bírt ez a 
mérkőzés, ny i lván 
azért, mert én még játé-

kosként vettem részt a tavalyi csú-
fos vereség során. A keret azóta ki-
cserélődött, ezért próbáltam a 
meccs előtt érzékeltetni a játéko-
sokkal, hogy mennyire fontos ez a 
mérkőzés nemcsak nekem, hanem 
az egyesület számára is. És tarto-
zunk annyival a szurkolóinknak, 
hogy bizonyítsuk, más szelek fúj-
nak. Úgy gondolom, ezt sikerült vég-
hezvinni. Amit kértem, maradékta-
lanul betartották a játékosok, és 
sokan még úgy is, hogy számukra 
ez nem volt személyes küldetés. Én 
látom, mennyit dolgoznak ezek a 
srácok, hétről hétre, látom azt is, 
hogy mennyire elszántak. Tudom és 
bízom benne, hogy ez idővel az ered-
ményeken is megmutatkozik. Aho-
gyan most egy kicsit meg is mutat-
kozott. A legnagyobb fájdalmam 
nekem is az, hogy a nézők ezt a „fi-
estát” nem láthatták. Mert megérde-
melték volna, főleg azok, aki tavaly 
ott voltak a vereségnél és azok is, 
akik még mindig kételkednek a csa-
patban. Mert bár, nem mindig sike-
rülnek a meccsek és nem mindig 
szerezzük meg a három pontot, de 
azt ki merem jelenteni, hogy egy 
igazi csapat alakult Körmenden. A 
hétvégén megyünk a listavezető-
höz, és egy bátor, támadófocit fel-
vállaló csapat fog kifutni a pályára. 
Nem félünk senkitől, a teher rajtuk 
és nem rajtunk van. A vendégek vé-
dőjének, Tóth Andrásnak ez úton is 
jobbulást kívánok, és mielőbbi visz-
szatérést a pályára – zárta szavait a 
vezetőedző. n MP

Egészséges, fehér fogak – a ragyogó mosolyért.
+36 30 845 5985 info@thermaldent.hu www.thermaldent.hu

Szeretettel várjuk Sárváron
aThermalDentFogászatiKlinikán!aThermalDentFogászatiKlinikán!
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A folytatásban a listavezető ellen lép pályára a Körmendi FC

Óriási bravúr: fölényes győzelem a Szarvaskend ellen

NÁLUNK ALAP
AZ EXTRA

Strauss Autószalon
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
A feltüntetett ár tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek, a kép illusztráció. További információkért vegye fel velünk a kapcsolatot. Az ajánlat érvényes 2021. 03.31 -ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén.
Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 8,2-9 l/100 km, vegyes CO2-kibocsátás: 215-235 g/km.

AZ EXTRA

FORD TRANSIT
MÁR NETTÓ 6.329.000 FT-TÓL A VÁLLALKOZÁS

MOTORJA
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Sály Péter extra teljesítmény nyújtott

CSOMAGOLÓ
ÁRU ÖSSZEKÉSZÍTŐ
ÁRUMOZGATÓ

munkakörbe.
AMIT NYÚJTUNK:

stabil munkahely, családbarát munkaidő beosztás, jó munkahelyi légkör,
határozatlan idejű munkaszerződés, biztos jövedelem

(havi-, és célprémium, túlórázási lehetőség), utazási támogatás.

ELVÁRÁSOK: megbízhatóság, önállóság, pontos, precíz munkavégzés.

Jelentkezés személyesen, vagy az
evelin.horvath@legero-united.com e-mail címen.

Legero Hungaria Kft. 9900 Körmend, Gyógyszergyár utca 1.

A LEGERO HUNGARIA KFT.
körmendi raktárába
munkatársakat
keresünk egy műszakos
munkarendben
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ADÓADÓ
ÚJSÁGAINKBANKEDVEZMÉNYESEN HIRDETHET!

Keresse ügyfélszolgálatunkat!
Tel.: 06-30/500-6191 E-mail: vasiszuperinfo@maraton.hu

Egyházak, alapítványok, egyesületek figyelem!
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Vége a válogatott szünetnek, folytatódik a magyar kosár-
labda-bajnokság. A tabellán jelenleg hatodik helyen áll az 
Egis Körmend, a csapatra nehéz hetek várnak, nagy téttel. 
Heti két meccs szerepel a programban, bajnokesélyes 
csapatok – például a Szolnok és a Falco – ellen is.

Február utolsó hétvégéjén újrain-
dul az élvonalbeli kosárlabda-baj-
nokság. Az Egis Körmendre komoly 
menet vár, március végéig hét mecs-
cset játszik a csapat, hazai pályán a 
Jászberény, a Szombathely, a Zala-
egerszeg és Szolnok ellen, idegen-
ben a Sopron, a Szombathely és az 
Oroszlány vendégeként. Legutóbb 
három hete lépett pályára a kör-
mendi kosárcsapat. A Kecskemét 
ellen, ha nem is túl kirobbanó for-
mát mutatva, de magabiztosan 
nyertek a piros-feketék (77-57). A 
győzelemmel megtörte sikertelen 
sorozatát a Körmend.

A bajnoki fordulót követően rövid 
pihenőre vonulhattak a játékosok. 
Kivétel Ferencz Csaba, aki behívót 
kapott a magyar válogatottba 
Sztojan Ivkovics szövetségi kapi-
tánytól. A buborékban megrende-
zett ukrajnai Eb-selejtezők tétje a 
jövő évi kontinensviadalra való kiju-
tás volt. Ehhez a négy meccsből leg-
alább egyet hoznia kellett a nemzeti 
csapatnak, amely össze is jött, a ma-
gyarok oda-vissza verték Ausztriát, 
kikaptak viszont a címvédő, ám tar-
talékosan felálló szlovén válogatot-
tól és a házigazda ukrán együttes-
től is. Ferencz Csaba három 
találkozón lépett pályára, jól teljesí-
tett, de az utolsó, Ukrajna elleni 
meccset kihagyta.

Tóth Norbertnek hosszabb kime-
nője volt a válogatott szünetben, a 
játékosnak február elején született 
meg a kisfia. A Körmend fiatal játé-
kosainak egy része is kötelezettsé-
gének tett eleget a szünet elején: Ta-
kács Kristóf, Kiss Mátyás, Balogh 
Máté és Kenéz Csaba az U20-as válo-
gatott összetartásán vett részt.

Reális a hatodik hely
Rövid kihagyás után aztán gőz-

erővel vágtak neki a munkának a 
piros-feketék, Mócsán Bálintnak 
mindössze négynapos pihenője volt. 
Az Egis Körmend 23 éves játékosa 
reálisnak tartja a csapat mostani 
helyezését.

– A jelenlegi hatodik bajnoki he-
lyünket reálisnak mondanám, de 
voltak olyan meccseink, amelyeket 

jobb koncentrációval akár meg is 
nyerhettünk volna. A Paks ellen pél-
dául szinte már a kezünkben volt a 
győzelem, végül mégis elbuktunk. 
Székesfehérváron is jól felépített 
mérkőzést játszottunk, sajnos a ki-
vitelezés során többet hibáztunk. 
Sokszor elemeztük már, hogy miért 
volt az, hogy meccseken belül is eny-
nyire hullámzó teljesítményt nyúj-
tottunk. Ahogy telt egy-egy mérkő-
zés, úgy lettünk egyre fáradtabbak, 
nemcsak fizikálisan, hanem fejben 
is, ez okozhatta ezt a hektikusságot. 
A heti két meccs azért sokat kivesz 
az emberből. A kiegyensúlyozott-
ságra törekszünk, ezért dolgoztunk 
az elmúlt időszakban is. A legnehe-
zebb számomra ebben a szezonban 
a Szolnok elleni idegenbeli találko-
zó volt, ott ténylegesen alárendelt 
szerepben voltunk, és csak szenved-
tünk a pályán. Ellenfélként talán 
Vojvoda Dávidot mondanám az 
egyik legkomolyabbnak, hiszen ő 
nagyon nagy repertoárral dolgozik, 
és kiszámíthatatlan a játéka. A má-
sik Darrin Govens, nála igen nagy 
biztonságban van a labda, egymaga 
is jól megoldja a feladatát, de a tár-

sakat is ki tudja szolgálni – összeg-
zett Mócsán Bálint, aki szerint jól 
sikerült a két közelmúltban szer-
ződtetett játékos, Anthony Ireland 
és Benjamin Simons beépítése a 
csapatba, ilyen szempontból jól jött 
a hosszabb szünet.

Jól sikerült igazolások
Nőttek a rotációs lehetőségeink, 

emellett szélesebb teret tudunk be-
fogni a pályán a játékunk során. 

Benjamin bizonyította, hogy na-
gyon jól dob, bár nem tipikus né-
gyes, inkább hármas-négyes, sze-
rintem helye van a csapatunkban. 
Anthony pedig olyan játékos, aki 
döntő szituációkban is mer vállal-
kozni, és általában nem is hibázza 
el az egyéni akciókat. A csapat jó 
összetételű, nemcsak játéktudás-
ban, hanem emberileg is. Ez nagyon 
fontos ahhoz, hogy a pályán megért-
sük egymást és jól tudjunk teljesíte-
ni. Egészen fiatalon, a MAFC szí-
neiben már játszottam Körmenden, 
tudom, milyen a hangulat. Sajnos, 
ezt a szezon elején – immár piros-fe-
ketében – csak rövid ideig tapasz-
talhattam meg, pedig biztos vagyok 
benne, hogy a szurkolók komoly se-
gítséget és pluszerőt jelentenének. 
Elég mozgalmas hetek előtt va-
gyunk, a hazai meccseket minden-
képpen hoznunk kellene. A célunk 
az, hogy a rájátszásra pályaelő-
nyünk legyen, ez nagyon sokat fog 
számítani, hiszen elég nagy lesz a 
harc a helyekért. De egy hazai pálya 
még szurkolók nélkül is fontos, bár-
ki legyen is az ellenfél. Az elmúlt 
hetekben új játékost igazolt az Alba 
és a Szolnok is, most még nem tud-
juk, miként segítik majd a csapatu-
kat. De mi csak magunkra koncent-
rálunk és arra, hogy a lehető legtöbb 
meccset megnyerjük következő he-
tekben, az alapszakasz végéig – 
zárta szavait a fiatal játékos.

 n TJ

Kemény etap jön: március végéig hét meccset játszanak a piros-feketék

Újra pályán az Egis Körmend kosárcsapatának játékosai

Ferencz Csaba a válogatottat is segítette FOTÓ: JT

Mócsán Bálint hiányolja a szurkolókat a csarnokból FOTÓ: JT 


