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Körmendi Híradó
Még idén elbonthatják a volt cipőgyári épületeket
3. oldal

Elkészült a költségvetés: a kiadási és bevételi főösszeg : 4,7 milliárd forint 

TARTALMUNKBÓL:

Újra minikiállítás
nyílt: fókuszban az
óvodások tehetsége
A Dr. Batthyányné Coreth Mária
Óvoda és Bölcsőde bartóki székhelyintézménye 2017 márciusában indította útjára a tehetséggondozó, tehetségek bemutatását célzó rendezvénysorozatát,
amely minden évben nagy sikert
aratott.
n 2. OLDAL

Hiánypótló kiadvány
készül a körmendi
várkert titkairól
Eddig még nem jelent meg önálló kötet a körmendi várkertről.
Ezt pótolja most a Dr. Batthyány-
Strattmann László Múzeum,
amelynek munkatársai éppen a
könyv megjelenését készítik elő.

n 4. OLDAL

A kokárda az egyik
legfontosabb nemzeti
jelkép hazánkban
A nemzeti szimbólumok egy ország életében jelentős szereppel bírnak, közösségépítő és ös�szetartó erővel is, és nekünk
magyaroknak az egyik legfontosabb nemzeti jelképünk a kokárda.
n 7. OLDAL

CÍMLAPUNKON:
Szituációs gyakorlat volt Körmenden a tűzoltóknak
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liftes társasházi lakások épülnek kulcsrakészen.
694610

Körmenden a Kauz réten új építésű

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Foglalja le új otthonát,

rugalmas és kedvező feltételekkel!
CSOK, Babaváró támogatás igénybe vehető!

A lakások bérbeadásra is
kiválóan alkalmasak, értékálló,
jó hozamú befektetési
lehetőséget biztosítanak.
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Újra minikiállítás nyílt: fókuszban az óvodások tehetsége

Tovább érvényesek
Nem befolyásolják a kor
mányablakok nyitvatartását a
március 8-ától életbe lépett szi
gorítások – erről tájékoztatott a
Vas Megyei Kormányhivatal.
Ennek ellenére arra kérik az
ügyfeleket, hogy csak a leg
szükségesebb, halaszthatatlan
ügyekkel keressék fel a kor
mányablakokat és lehetőség
szerint válasszák az elektroni
kus ügyintézési lehetőségeket.
Körmenden más kormányabla
kokhoz és a kormányhivatali
ügyfélszolgálatokhoz hasonló
an továbbra is kizárólag előze
tes időpontfoglalással fogadják
az ügyfeleket. A lejáró okmá
nyok miatt pedig továbbra sem
szükséges a kormányablakba
menni, azok érvényesek a ve
szélyhelyzet megszűnte után
még 60 napig.

Óvodai felügyelet

Körmenden mindhárom
óvoda nyitva van üg yeleti
rendszerben. Így azok a szü
lők, akik nem tudják megolda
ni a gyermekek elhelyezését a
következő három hétben, írás
ban jelezhetik feléjük a bcmo
voda.kormend@g mail.com
e-mail címen.

Óvatosságra intenek

Trükkös tolvajokra hívja fel
az idősek és hozzátartozóik
figyelmét a Vas Megyei Rend
őr-főkapitányság. A csalók
időről időre visszatérnek és új
történettel próbálják áldoza
taikat megtéveszteni. A válto
zatos módszerek között elő
fordul, hogy díjbeszedőnek, új
körzeti orvosnak, önkormány
zati dolgozónak, egyéb szol
gáltatók, illetve segítő szerve
zetek munkatársának adják
ki magukat, vagy pénzváltást
színlelve jutnak be a kisze
melt áldozat lakásába. A kár
esetek megelőzése érdekében
a rendőrség továbbra is azt
javasolja, hogy zárják ottho
naikat, a kapukat se hagyják
nyitva, és ne engedjenek be
idegeneket a lakásba. n MP
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Elkészült a város idei büdzséje Változott az ügyfélfogadás rendje
Elfogadta a körmendi képviselő-testület nemrég a 2021-es
költségvetést. A megalkotásánál az egyensúlyra törekedtek, ami nem volt könnyű a jelenlegi pandémiás időszakban. A kiadási és bevételi főösszeg: 4,7 milliárd forint.
Bár a központi elvonásokat meg
érzi a város, a tavalyi év a nehézsé
gek ellenére jó alapot biztosított, így
problémamentesen tudnak tovább
dolgozni – tudta meg lapunk Bebes
István polgármestertől, aki azt is
leszögezte: rendeletmódosításra
még biztosan szükség lesz év köz
ben.
Megőriztek minden feladatellá
tást, az előre betervezett feladato

A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde bartóki székhelyintézménye 2017 márciusában indította útjára a
tehetséggondozó, tehetségek bemutatását célzó rendezvénysorozatát, amely minden évben nagy sikert aratott.
A 2020- as és a 2021-es nevelési év
1. kiállításán Sánta Bendegúz és
Déri Máté nagycsoportos óvodások
rajzait tekinthették meg a résztve
vők. Mindketten a Pipitér csoportba
járnak. A koronavírus-járvány mi
att az intézmény minden járvány
ügyi előírást betartva, zárt körben
rendezte meg a megnyitó eseményt,
így csak a szülők, nagyszülők vol

tak jelen. A 13. Mini kiállítás ennek
ellenére is jó hangulatban telt, a
gyermekek örömmel mutatták szü
leiknek alkotásaikat.
Kőházyné Fasching Anikó intéz
ményvezető az eseményen hangsú
lyozta, a minitárlattal továbbra is
szeretnék, ha nagyobb figyelem irá
nyulna a gyerekek művészete, kife
jezésmódja felé, céljuk az egyediség

bemutatása. Valamennyi alkotás
rengeteg információt hordoz, sok
mindent elárulnak a készítőikről.
Bendegúz és Máté rajzait, festmé
nyeit is külön elemezte az intéz
ményvezető, elmondta, mi jellemző
rájuk, mit tükröznek műveik. Ezt
követően pedig egy könyvvel jutal
mazták meg őket a szép és látvá
nyos munkáik eredményeként.
A gyermekek rajzait mindenki
számára elérhetővé tették az intéz
mény hivatalos oldalán, így bárki
megcsodálhatja a színes alkotáso
kat.
n SZD



FOTÓ: A SZERZŐ

Miért nem vesszük észre, ha egy gyereket bántanak otthon?
A látenciakutatások szerint egy feltárt gyermekbántalmazási esetre 25 rejtett eset jut. Valóban csak a jéghegy csúcsát látjuk, és rengeteg olyan tényező van, ami megnehezíti a dolgunkat és a bajban lévő gyerekek dolgát is. A Kék
Vonal Gyermekkrízis Alapítvány tanácsai felnőtteknek:

1.

A gyermekek lelki, fizikai és
szexuális bántalmazása az
esetek többségében a családon
belül történik. Az elkövető pedig
sokszor a szülő, a legbizalmibb
személy, akitől az áldozattá váló
gyerek függ, akit a gyerek szeret.
A gyerekek azt gondolják, ha
elmondják valakinek, ami ve
lük történik, jön az újabb pofon, az

2.

üvöltözés, az érzelmi és fizikai
bántalmazás. És nem tudják, hova
fordulhatnának segítségért.
Előfordulhat, hogy a gyere
kek saját magukat hibáztat
ják. Azt gondolják, ők csináltak
valami rosszat, az ő viselkedésük
az, amin változtatni kell.
Félnek, hogy nem hinnének
nekik. Különösen igaz ez a

3.

4.

gyerekek szexuális bántalmazá
sakor. A gyerekek a legritkább
esetben találnak ki bántalmazás
ról szóló történeteket.
Ha gyerekek beleszületnek,
beleszocializálódnak az erő
szakba, akkor nem fogják tudni,
hogy ami velük történik, az bán
talmazás, hogy joguk van a véde
lemhez és segítséget kérni.
A társadalom többsége saj
nos még mindig a család bel
ügyének tekinti a bántalmazást
és ha sejtik is, hogy valami nincs
rendben egy családban, még ak
kor is nagyon nehezen kérnek se
gítséget.

5.

6.
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kat maradéktalanul végrehajtották
és az önkormányzat dolgozói is
ugyanazon foglalkoztatási rend
szerben végezhetik munkájukat,
mint a koronavírus előtt.
A fejlesztések kapcsán, ami már
biztos, hogy több út felújítását is be
tervezte 2021-re a város: ez főleg a
Nap, az Erkel Ferenc, a Kiss, a Tégla
gyári és a Dobogó utcákat fogja érin
teni, továbbá szeretnék fejleszteni a
nádaljai óvoda játszóterét és a Rába-
partot is TOP-os pályázatokból.
A művelődési központ Berzsenyi
utcai épületében, valamint a felső
berki kultúrházban energetikai be
ruházás lehet, a Batthyány-kastély
mellett lévő volt cipőgyári épülete
ket pedig várhatóan még az idén el
bontanák és egy rendezvénytér ki
alakítása is megvalósulhat.
A városvezető végül zárásként
azt is elmondta, hogy az év második
felében a közvilágítás korszerűsíté
n MP
sét is szeretnék elkezdeni.

Bebes István polgármester a hivatal bejáratánál kihelyezett postaládáknál
FOTÓ: JT

Az önkormányzati hivatalban
változott az ügyfélfogadás. Már
cius 22-éig kizárólag e-mailben,
telefonon, levélben és elektroni
kusan lehet a hivatali ügyeket
intézni – kivétel a halotti anya

könyvi kivonat kiállítása –, de a
hivatal bejáratánál kihelyeztek
két postaládát is, ahová az ál
lampolgárok bedobhatják hiva
talos megkereséseiket.
n MP


PÁ LYÁ Z AT I FEL HÍ VÁ S
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi elkülönített pénzalapjára a Civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2021. (II. 12.) számú rendeletében meghatározottak szerint, a rendelkezésre álló keret erejéig, kulturális, sport és szociális területen

PÁLYÁZHATNAK

helyi civil szervezetek, közösségek, intézmények továbbá
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény által meghatározott helyi múzeumok, közművelődési és közgyűjteményi intézmények, valamint magánszemélyek kulturális
és sport programjaik megvalósítása érdekében. (A kiemelt
egyesületektől is kérjük a pályázat benyújtását!)
A pályázat nyílt, tehát pályázatot bármely fent felsorolt szervezet, intézmény vagy magánszemély benyújthat.
A kultúra területén elsősorban a város rendezvényeihez,
ünnepeihez, a Rábához, és a környezetvédelemhez kapcsolódó programok megvalósításához nyújt támogatást az
Önkormányzat. Továbbá pályázati lehetőséget biztosít a tudományos kutatás, az ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésének támogatására, és külön figyelmet érdemlően
támogatja az alternatív művelődésszervezést, a helyi vizuális
és zenei programokat.

Az Önkormányzat a sport területén a sportról szóló 19/2001.
(XII. 10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint nyújt támogatást.
A szociális területen a lakosság széles körének érdekében kifejtett szociális és karitatív tevékenységhez nyújt támogatást.
A pályázati eljárásban előnyt élveznek:
azok a pályázók, akik vállalják, hogy aktív tevékenységgel, egyben közösségépítő és városszépítő célzattal részt vesznek 2021.
évben Körmend városának szépítésére, virágosítására, tisztán
tartására meghirdetett eseményeken, programokon. Az Önkormányzat egyenként kíván megállapodni a pályázókkal arról,
hogy mely városszépítő tevékenységben számíthat a pályázók
részvételére, aktivitására.
azok a programok, amelyek a kiemelt városi rendezvényeket
erősítik, támogatják, valamint azok, amelyek szélesebb körű lakossági érdeklődésre tarthatnak számot.
Pályázati határidő: 2021. április 9. 12.00 óra (Ezen időpontig
beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.)
A pályázathoz tartozó adatlap és a hozzákapcsolódó nyilatkozatminták letölthetők a www.kormend.hu honlapról, továbbá
papír alapon beszerezhetők a Körmendi Közös Önkormányzati
Hivatalban a portán, és Szabó Ferenc köztisztviselőnél. További
felvilágosítás telefonon a 94/592-904-es telefonszámon vagy
e-mailben a szabo.ferenc@kormend.hu címen kérhető.
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A lakosság segítségével tovább bővítenék a kötet képanyagát

Tízből kilenc embert be kellene oltani, hogy vége legyen a járványnak

Hiánypótló kiadvány készül a körmendi várkert titkairól

Az a legbiztonságosabb, ha mindenki megkapja a vakcinát

Eddig még nem jelent meg önálló kötet a körmendi
várkertről. Ezt pótolja most a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, amelynek munkatársai éppen a könyv megjelenését készítik elő. Az intézmény
a lakosságot is megszólítja: képeket gyűjt a környék
egyik legimpozánsabb természeti értékéről, a Batthyány-kastélyhoz tartozó várkertről.
A Dr. Batthyány-Strattmann
László Múzeum a tavalyi évben si
kerrel pályázott az NKA-nál egy
könyv kiadására, amely a körmendi
várkert történetét mutatja be. A kör
mendi kastély kertjéről – jelentősé
ge ellenére – nem jelent meg önálló
kötet, sőt története nagy részét sen
ki sem kutatta. Pedig a körmendiek
által Várkertnek nevezett kastély
park önmagában is kiemelkedő
kerttörténeti és természeti értéket
képvisel, a közel 150 hazai, történeti
kertünk között az első tíz között
tartjuk számon. Ezt a kiemelkedő
szerepet elsősorban annak köszön
heti, hogy a Batthyányak az évszá
zadok folyamán mindig értékes és a
kor divatjának megfelelő színvona
lú, stílusú kertet alakítottak ki az
egyre dekoratívabb kastély körül.

Érdekességekre derül fény

A tervezett A4-es méretű, ke
ménytáblás, 128 oldalas könyv szer
zője Móricz Péter. A könyv – többek
között – a következő kérdésekre ke
resi a választ. Kik laktak ötezer év

a parkba? Melyik betelepí
tett g yár terjeszkedése
szüntette meg a kastély és a
park kapcsolatát? Milyen al
kalomból fogyott évtizede
ken át tömegesen a sör és a
virsli a Várkertben?

kialakítani egy tartós, robusztus
immunitást.
A kínai Sinopharm vakcina ezek
kel szemben inaktivált vírust tar
talmaz, amit a szervezetbe juttatva
megnő a szervezet ellenálló képes
sége a kórokozóval szemben, azaz
kialakul az immunválasz.
Dr. Duda Ernő rámutatott, az
inaktivált vírust tartalmazó vakci
na és a vektor-, valamint az mRNS
vakcinák között a legfontosabb kü
lönbség az, hogy utóbbi esetben a
szervezetbe nem kerül be vírus,
csak annak egy darabkája. Mind
ezek mellett ugyanakkor megje
gyezte, ettől függetlenül az engedé
lyezett vakcinák hatékonysága
lehet nagyon hasonló, és a most al
kalmazott vakcinák hatékonysága
kiemelkedően jó.

Fotókat vár
a múzeum

– A könyvhöz eddig közel
vel ezelőtt és a római korban
kétszáz képet sikerült össze
a későbbi Várkert területén?
gyűjteni, de még keresünk
Kik rejtették el a leggazda
további fotókat. Éppen ezért
gabb magyarországi késő
azzal a felhívással fordulunk
középkor i
k i ncsleletet
a körmendiekhez, hogy a kö
ugyanitt? Milyen volt a Vár
tet képanyagának további
kert szerény elődje a török
bővítéséhez járuljanak hoz
kori végvár idején? Hogyan
zá saját fotóikkal, amelyek a
hatott a szabadkőművesség
Várkertben készültek az
a barokk kert átformálásá
utóbbi másfél évszázadban.
ra? Melyik szoboralak mell
Várjuk például a május else
kasán függnek sokszorozott
jei, madarak és fák napi ren
bikaherék? Milyen volt a vár
kerti tánchely a reformkor A új, készülő kötet szerzője, Móricz Péter egy korábbi kiad- dezvényeken, a várkerti
FOTÓ: JT
szobroknál, az egykori te
ban? Kinek a tiszteletére vi vánnyal
niszpályánál, atlétikai klub
lágították ki 60 000 fáklyával
a kastélyparkot 1857-ben? Hány pá szesztilalom idején a Várkertben a háznál, a vadászlaknál, játszótéren
lyán lehetett teniszezni az első vi proletárok? A hercegorvos melyik készült fényképeiket – mondta a ké
lágháború előtt a Várkertben? Ki gyereke lőtt halat pisztolyával a szülő kötet szerzője, Móricz Péter
volt a körmendieket a parkból ango várkerti tavon? Kik rendeztek gáz múzeumi intézményegység-vezető.
A fotókat a körmendi múzeumban
los ridegséggel kiűző arkangyal? támadást a nagy platán előtti réten
Mit műveltek Szent Halifax hívei a 1937-ben? Hogyan zajlott az utolsó gyűjtik, a leadással kapcsolatban a
jeges Várkertben? Miért durrogta magyarországi ludovikás tisztava 94/410-425-ös telefonon, illetve a
tott mozsarakat és kiabált „ban tás a kastélykertben? Mire használ mu z e u m . kor mend@g m a i l .c om
záj”-t a hercegi vendégsereg a kas ta a szovjet katonaság a Vártkertet e-mail címen lehet keresni az intéz
télyparkban 1905-ben? Melyik 13 éven át? Melyik várkerti aranyo mény munkatársait. Az összegyűj
Habsburg főherceget nyűgözte le a zott ólomszoborra lőttek célba a tött fotók szkennelés után visszake
nag y platán? Hog yan mulattak szovjetek? Hogyan kerültek falovak rülnek a képtulajdonosokhoz. n TJ

Többnapos gyakorlaton vettek részt a tűzoltók a Hétemeletesben
Az éves gyakorlatterv
ben meghatározottak alap
ján, Körmend egyetlen kö
zépmagas épületében, a
Hétemeletesben tartott há
rom napon keresztül szi
mulációs gyakorlatot a he
lyi tűzoltóság.
A gyakorlat keretében
az állomány bemutatta az
eddig tanultakat és a hely
szín adottságainak megfe
lelően a tűzoltók továbbfej
lesztették készségeiket és
szaktudásukat. A szolgá
latparancsnok mindhá
rom nap munkáját megfe
leltre minősítette.
n MP
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Egy évig biztosan véd

Az immunológus szerint a most alkalmazott vakcinák hatékonysága kiemelkedően jó

A koronavírus ellen akkor alakulhat ki a nyájimmunitás, ha
világszerte az emberek kilencven százalékát beoltják – vélekedik dr. Duda Ernő, a Szegedi Tudományegyetem orvosi
karának professor emeritusa. Az immunológus szerint az
sem elég, ha valaki átesett a betegségen, a legbiztonságosabb az, ha mindenki megkapja a vakcinát.
Az Európai Uniónál 19,7 millió ol
tás van lekötve Magyarország szá
mára, amelyek remélhetőleg az idei
év folyamán megjönnek. Ez pedig a
9,5 millió magyarnak elég kell, hogy
legyen – mutatott rá dr. Duda Ernő.
Az immunológus kiemelte, nagyon
reméli, hogy a nyárra a magyar né
pesség nagy része be lesz oltva, az
év végére pedig elérjük, hogy nem
csak Magyarországon – mert az
még semmit sem ér –, hanem szerte
Európában és a kontinensen kívül
is eléri az oltási szint a 70–90 száza
lékot. A vírusmizériától akkor tu
dunk megszabadulni, ha a világ leg
távolabbi részein is be lesz oltva az
emberek nagy része – tette hozzá.

Az elsőt minél többeknek

A Szegedi Tudományeg yetem
professor emeritusa szerint most az
a legfontosabb, hogy minél többen
megkapják az első vakcinát, hiszen

már az is 50–60 százalékos védett
séget jelent. Úgy fogalmazott, iga
zából érdektelen, hogy kettő vagy
három, esetleg hat hét múlva adják
be a második védőoltást, ezért ő azt
tartja a legokosabbnak, hogy annyi
embert oltsanak be az első vakciná
val, amennyi adag rendelkezésre
áll, a második oltást pedig majd ak
kor adják be, egy-két hónap múlva,
amikor megérkezik a következő
szállítmány. Ez az adminisztrációt
megnehezíti ugyan, és a vakcinát
kifejlesztő cég sem örül neki, hogy
az ő előírásuktól eltérően oltunk, de
immunológiai szempontból nem je
lent problémát – jegyezte meg.

Vektor és mRNS

A professzor emeritus elmondta
azt is, a jelenleg legismertebb és
Mag yarországon engedélyezett
vakcinák közül a német–amerikai
Pfizer/BioNTech és az amerikai Mo

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

derna által előállított védőoltás
mRNS alapú, míg a brit–svéd
AstraZeneca, az amerikai Janssen
és az orosz Sputnik V úgynevezett
vektorvakcina.
Ezek között az a különbség, hogy
utóbbi esetében egy ártalmatlan ví
rusból előállított vektorba (egy élet
képtelen képződmény, ami hasonít
egy vírusra, de szaporodásképtelen
és nem tud betegséget okozni) ülte
tik be annak a fehérjének a génjét,
ami ellen immunitást akarnak ki
alakítani. Ez bejut a szervezetbe,
ezek a vektorok meg tudják fertőzni
az emberi sejteket, de nem tudnak
benne túlélni vagy szaporodni, és
egy idő után ezeket a sejtjeink elta
karítják, de addigra már kialakul a
védettség – emelte ki. A messenger
RNS alapú vakcinák esetében a ví
rusnak már semmilyen alkatrészét
nem juttatják be a védőoltásba, ha
nem egy szintetikus hírvivő (mes
senger) RNS-t állítanak elő, ami ké
pes a vírus eg yik fehérjéjéhez
nagyon hasonló fehérjedarabkát
csináltatni az emberi sejtekkel. Ez a
messenger, amit bejuttatnak az em
beri sejtekbe, órák alatt elbomlik. A
vakcinának már másnapra semmi
lyen darabja nem marad meg az em
ber szervezetében, viszont képes

Az immunológus beszélt arról is,
hogy a különféle védőoltásoknak
nagyon változó a tartóssága, és ál
talában azt lehet mondani, hogy mi
nél jobban „megijesztjük” az im
munrendszert, annál tartósabb az
immunválasz. Jelen esetben kvanti
tatívan mérhető, hogy valakinek mi
lyen a védettsége. Ezt meg tudták
mérni a nyár végén, amikor már
használták ezeket a vakcinákat, és
meg tudják mérni napjainkban is.
Abból, hog y milyen mértékben
csökkent le a védettség, következ
tetni lehet arra, hogy mennyi idő
múlva fog elmúlni – magyarázta. Ez
alapján azt lehet mondani – és ezt a
Moderna vezetői nyilatkozták –,
hogy egy évig biztosan, de feltehető
leg évekig védeni fog ez a védőoltás.
Ez nem egy biztos dátum, és min
denki immunrendszere más, de úgy
tűnik, hogy a jelenleg forgalomban
lévő vakcinák egy-két éves védett
séget biztosan fognak adni – hang
súlyozta.
Ugyanakkor hozzátette, a felbuk
kanó vírusmutánsok között akad
hat olyan, amely ellen a jelenlegi
védőoltások nem nyújtanak majd
teljes biztonságot, ezért nem elkép
zelhetetlen, hogy az év végén még
azok is fognak kapni egy „emlékez
tető” oltást, akiket már beoltottak.
Dr. Duda Ernő szerint, ha vissza
akarjuk kapni a régi életünket, el
akarjuk felejteni a maszkot, újra
akarunk rendezvényekre járni és
utazni, akkor egyetlen megoldás
van, ha mindenki beoltatja magát,
még azok is, akik már átestek a be
n WURMBRANDT ANDRÁS
tegségen.
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Katona Csaba történész a március 15-én elért jogokról

Csendes megemlékezés: hajtsunk fejet a forradalom hősei előtt!

Az 1848-as forradalom a modern Magyarország előszobája volt

A kokárda az egyik legfontosabb nemzeti jelkép hazánkban
A nemzeti szimbólumok
egy ország életében jelentős szereppel bírnak,
közösségépítő és összetartó
erővel is, és nekünk magyaroknak az egyik legfontosabb nemzeti jelképünk a
kokárda.
A kokárda, ami egyben a függet
lenség, a szabadság, az idegen hata
lommal szembeni ellenállásnak is a
szimbóluma – hangsúlyozta Mecsé
riné Doktor Rozália, a Csaba Jó
zsef Honismereti Egyesület tagja.
Vele idéztük fel a kokárdához kap
csolódó fontos tudnivalókat, hiszen
a szalagrózsa a magyar történelem
számára több, mint egy nemzeti
színű szalag a mellre tűzve. Fontos,
hogy az utánunk következő generá
ciók ne csak egy kitűzőként tekint
senek erre a nemzeti szimbólumra,
hanem számukra is jelentése le
gyen, ismerjék és tudják, mit jelké
pez és honnan ered.

Kokárda eredete

1848. március 15. a modern polgári Magyarország megszületésének kezdete

1848. március 15-ére és az akkor harcoló egykori politikusokra, katonákra innen a 21. századból úgy kell tekintetünk,
mint olyan hősökre, akik azokért a jogokért harcoltak, amiket ma természetesnek tekintünk – mondta Katona Csaba
történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa az ünnep
kapcsán lapunknak adott interjújában.
Katona Csaba szerint 1848. márci
us 15. a modern polgári Magyaror
szág megszületésének kezdete,
ugyanis a forradalom következmé
nyeként olyan értékeket szentesítet
tek, amelyek ma már minden fejlett
kultúrájú országban egyértelműek.
De ezeket ki kellett harcolni – muta
tott rá a történész, aki hozzátette, a
magyar reformkor 1825-től arról
szólt, hogy azokat a jogokat, amiket
egyébként zömében később a 12 pont
tartalmazott, sikerüljön valahogy
keresztülvinni a bécsi udvaron. Ám
ezek a törekvések rendre megfenek
lettek, ugyanakkor 1848-ban rövid
idő alatt egy rövid időre teljesültek.
A március 15-ei pesti forradalom
eseményei – a Pilvax, a 12 pont, a

Nemzeti dal, Táncsics kiszabadítása
stb. – ismertek, ám az kevésbé, hogy
ennek hatására és tulajdonképpen
ezzel párhuzamosan Pozsonyban az
alsó és a felső tábla lényegében elfo
gadta a 12 pontban megfogalmazott
követeléseket, és a király kinevezte
Batthyány Lajost miniszterelnök
nek, azaz onnantól kezdve minden
jogszerű volt.

Európa-szerte szabadságra
vágytak
A forradalomból viszont úgy lett
szabadságharc, hogy aztán a császá
riak mégis megpróbálták elvenni tő
lünk ezeket a jogokat. És bár orosz,
cári segítséggel győzedelmeskedett

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

a Habsburg udvar, és Világosnál ka
pituláltunk, olyan értelemben mégis
csak sikeres volt a szabadságharc,
hogy a győztes hatalom elkezdte
megvalósítani azon törekvések egy
részét, amikért a magyarok küzdöt
tek. Tehát a császári udvar egy része
reálisan látta, hogy a változások el
kerülhetetlenek, már csak azért is,
mert nemcsak Magyarország, hanem
szerte Európa változásra vágyott.
Gondoljunk csak a március 13-ai
bécsi forradalomra, ami miatt Petőfi
ék az eredetileg tervezett március
19-ről előrehozták a 12 ponthoz és a
Nemzeti dalhoz kapcsolódó megmoz
dulásukat 15-ére.
Bécsben, illetve Európában más
hol is, ugyanazokért a szabadságjo
gokért szálltak síkra, mint Pesten,
így nem csoda, ha a magyar oldalon
is egy nemzetközi gárda állt ki a for
radalomért és a szabadságért –
emelte ki a történész. A Bölcsészet
tudomány
Kutatóközpont
Történettudományi Intézetének tu
dományos munkatársa hozzátette,
a 13 aradi vértanú között így lehe
tett osztrák lovag vagy éppen német
birodalmi gróf is.

Kiegyezés
Egyébként nem véletlen, hogy az
osztrák udvar 1849. október 6-át vá
lasztotta az aradi vértanúk kivég
zésére, ugyanis egy évvel koráb
ban, a március 13-ai után október
6-án is volt Bécsben egy forradalmi
megmozdulás, tehát ezzel Bécsbe is
üzentek a császáriak, hogy ez vár a
lázadókra. Ugyanakkor a kontinen
sen olyan mértékű volt a feszültség,
hogy pár évvel később Londonban
csúnyán megverték Haynaut, mi
után felismerték az utcán – magya
rázta Katona Csaba, aki kiemelte
azt is, az udvar rájött, hogy az elé
gedetlenségben tartott ország sen
kinek nem szolgálja a javát, illetve a
magyar oldal is inkább arra helyez
te a hangsúlyt, ami összeköt, nem
pedig arra, ami elválaszt, és így
megszületett a kiegyezés. Az 1867es paktum a történész szerint igazi
mestermunka, ami az Osztrák–Ma
gyar Monarchián belül hazánk pél
dátlan társadalmi és gazdasági fej
lődéséhez, a modern polgári
Magyarország megszületéséhez ve
n WURMBRANDT ANDRÁS
zetett.

A francia forradalom idején, 1789ben kezdett elterjedni, eleinte kalap
ra tűzve viselték, csak később hord
ták ruhadíszként. 1789. július 15-én,
a Bastille bevételét követő napon La
Fayette márki megalakította a rend
fenntartására a Nemzeti Gárdát és
az általa tervezett kék-fehér-piros
szalagszínekből készült kokárdát
átnyújtotta a királynak, aki a mellé
re is kitűzte. A fehér szín a monar
chia, a kék és a piros pedig Párizs
város színeit szimbolizálta. Később
ezeket a színeket vették alapul. A ró
zsadísznek előbb volt kiemelt szere
pe, majd ezt követően a trikolór, a
háromszínű francia zászló is kiala
kult. Az, aki viselte a trikolór kokár
dát, azzal egyértelműen azt fejezte
ki, hogy szimpatizánsa vagy tevé
keny résztvevője a polgári forrada
lomnak.

Magyarországi
megjelenése
Hazánkban is kiemelt szerepet
kapott a nemzeti színeket mutató
kitűző, ugyanis a hagyomány sze
rint 1848. március 14-én Szendrey
Júlia és Laborfalvi Róza készítették
el először férjeik számára. A pesti
radikális ifjúság vezérei március
15-én magukra öltötték kabátjukat,

Márciusi ifjak egy korábbi körmendi rendezvényen
rajta a figyelemfelhívó – kívül piros
és belül zöld – szalagcsokrot, amely
pontosan a szívük fölött helyezke
dett el. Így vált a magyar kokárda a
nemzeti függetlenedés eszméjét
magukénak valló polgárok szimbó
lumává.
Az évszázados történelmi hagyo
mányt követve a mai napig piros-fe
hér-zöld színsorrendű pántlikás
szalagcsokrot hordunk az 1848–49es forradalom és szabadságharc
kezdetét jelentő pesti forradalom
évfordulóján. Ma már nemcsak a
pántlikás, de a szalaghal verziót is
sokan viselik, hiszen annak elké
szítése sokkal egyszerűbb.

lyozta, hogy a nemzeti színek – és
így a kokárdák – valójában nem is
tartoznak a címertan körébe. Mivel
a hagyomány szerint a magyar sza
lagrózsában a vörösnek kell kívül
lennie, így a napjainkban gyakori
kokárdák helyesek.

Magyar nemzeti színek

A kokárda piros-fehér-zöld színei
korábbi történelmi időkből származ
nak, többféle módon jelentek meg és
váltak részévé nemzetünknek.
A színek sorrendje, egymáshoz
való viszonya meghatározott, s va
lamit kifejez a nemzet sajátosságá
ból, történelméből. Általában az

Tévhitek

Többen foglalkoztak a témával
korábban is, és a 2000-es évek ele
jén Katona Tamás történész állí
totta azt, hogy a heraldikai szabály
szerint 1848-ban nem helyesen ké
szítették el, hiszen a kokárda szí
nei belülről kifelé „olva
sandók”. De az sosem
volt kérdés, hogy a for
radalom idején a pol
gári kitűző színeinek
sorrendje mi volt. Ez
pedig tény, hog y a
pántlikás kokárda ak
kor, abban a formában jelent meg és
maradt meg az utókornak. Her
mann Róbert, az 1848–49-es forra
dalom és szabadságharc szakértője
később ezt cáfolta. Szerinte a cí
mertan szabályai szerint különbsé
get kell tenni a nemzetiszínű szalag
meghajlításával létrejövő „szalag
hal” és a szalaggal ellátott kokár
dák között. A híres heraldikus,
Bárczay Oszkár azonban hangsú

uralkodó hadizászlójának színeiből
alakultak ki. Egyes leírások szerint
kezdetben a vörös és az ezüst (fe
hér), az Árpád nemzetség (Ár
pád-sávos) zászlója és a nemzeti
címer részei voltak.
A vörös-fehér-zöld színt együtte
sen Mátyás korától a függőpecsétek

pecsétzsinórjain, majd koronázási
díszítésekben használták. De II.
Mátyás 1608-as pozsonyi koronázá
si ünnepségén a díszítő textilek szí
nei is vörös-ezüst (fehér)-zöld volt –
olvasható a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Magyar Katoli
kus Lexikonjában.
Két törvényünk is foglalkozik a
nemzeti színeinkkel, az 1848. évi 21.
törvénycikk „ősi” jogaiba helyezte
vissza őket, és használatukat is sza
bályozta. Ez a rendelkezés nem
részletes, így nem pontosít ezeket
illetően és később sem világosítanak
fel minket arról, hogy az 1848-as tör
vényhozók mit értettek a nemzeti
színek „ősi” jogain, milyen hagyo
mányokból merítettek, s mit tudtak
színeink múltjáról – írja Kumoro
vitz L. Bernát Magyar zászló és
nemzeti színeink múltja című érte
kezésében. Az 1848. július 11-ei kor
mányrendelet is csak a katonai
zászlóról intézkedett, s itt sem ép
pen a márciusi napok szóhasznála
tának a szellemében, mert a nemzet
őrség és a polgárság, zászlón és
kokárdán, más formában viselte a
nemzeti színeket. Az 1949. évi alkot
mánytörvény 68. paragrafusa vi
szont – az 1848–1849-i forradalmi
hagyományokat magáévá téve –
egyszerűen csak megállapította,
hogy: „A Magyar Népköztársaság
zászlaja: piros-fehér-zöld színű lobo
gó, középen a Magyar Népköztársa
ság címerével”. Pedig mind a két tör
vény
mögött
évszázadok ra
visszanyúló gyakorlat és heraldikai
fejlődés húzódik meg. Mivel a
törvényhozásnak ez nem fel
adata, címertani irodalmunk
pedig színeinkkel kezdettől
fogva nem törődött, a kérdés
mind ez idáig feldolgozásra
váró probléma maradt – ol
vasható az értekezésben.
Az idei esztendő a tavalyihoz
hasonlóan igazán sajátos, hiszen a
szigorítások miatt nem gyűlhetünk
össze a Szabadság téren és nem ve
hetünk részt a megszokott március
15-ei ünnepségen. Azonban tiszte
letünket tehetjük – a járványügyi
szabályokat betartva – a Kossuth
szobor és az ott lévő 1848–49-es
szabadságharcban részt vevő kör
mendi fiatalok emléktáblája előtt,
egy főhajtást megérdemelnek, hi
szen egy nagyon fontos korszakban
álltak ki a szabadság eszménye
mellett – zárta gondolatait Mecséri
n SZD
né Doktor Rozália.
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A Körmend környékén kijelölt kerékpáros túraútvonalnak, ami érinti az Őrségi Nemzeti Park területét, környezetvédelmi és természetvédelmi kritériumoknak is meg kellett felelnie

Ha túrázni indulunk, a járványügyi korlátozások betartása mellett is életre szóló élményeket szerezhetünk magunknak a dél-vasi térségben
A Vasi Hegyhát Natúrpark

Nagyon sok turisztikai célú kezdeményezés áll rajtra készen
Körmendre és a térségére vonatkozóan. Több ezek közül a
tavasszal debütál. Debreczeniné Késmárky Flóra, a Vasi Hegyhát-Rábamente Turisztikai Egyesület turisztikai menedzsere
foglalta ezeket össze. Elöljáróban hangsúlyozta: a térség
szakemberei is reménykednek a közeli újranyitásban és az
ágazat újjáéledésében. Elébe mentek a dolgoknak, és a
mostanában egyre inkább népszerű természetjárás rajongóinak lelkesedéséből indultak ki a tervezésnél.

Turisztikai térkép
„Örülök, hogy ilyen fórumon is
hírt adhatunk az idei terveinkről” –
mondta Debreczeniné Késmárky
Flóra. Kijelentette: a legtöbb és leg
látványosabb eredmények egy oszt
rák–mag yar eg yüttműködésnek
köszönhetőek. A projektben a Vasi
Heg yhát-Rábamente Turisztikai
Egyesület a Hegypásztor Körrel és
a Weinidylle Natúrparkkal műkö
dött együtt, több fejlesztést sikerült
ennek köszönhetően megvalósítani
uk. Ezekből több kiadvány is ké
szült, amelyeket tavasszal lehet
kézbe venni majd. Az infrastruktu
rális fejlesztések közül ugyancsak
tavasztól lehet felkeresni, bejárni
az újdonságokat. A szakember első
ként egy turisztikai térkép elké
szültéről számolt be, amely a Kör
menden és térségében, valamint a
Hegyháton található látnivalókat,
múzeumokat, attrakciókat jelöli ter
mészeti, kulturális és vallási tema
tikában. A térképen a turisztikai
kerékpárutakat is feltüntették.

Kerékpáros körtúra

De ha már a turisztikai célú ke
rékpárutak kerültek szóba, a mene
dzser elmondta: ezek tervezése, ki

jelölése már tavaly megtörtént. Az
utak kitáblázása most, a tavasz ele
jén indul. Körmendet és környékét
érintően két utat, egy rövidebb és
egy hosszabb körtúrát jelöltek ki. A
Hegyháton is hasonló rendszerben
készültek a turisztikai kerékpárúttervezések. Így összesen négy, ki
táblázott körkerékpártúra vonzhat
ja a turistákat tavasztól a Vasi
Hegyhát-Rábamente vidékére.

Fókuszban az aktív
turisták
Az újdonságok között sorolta
Debreczeniné Késmárky Flóra,
hogy jelenleg egy imázskiadvány
készül, amelynek képi megjeleníté
sére helyeztek most elsősorban
hangsúlyt. Az oldalakra kevés szö
veget szerkesztenek és több fotó ka
pott helyet. A nagy felbontású, jó
felvételekkel, hangulatképekkel, a
kemény borítós, komolyabb kivitel
lel szinte könyvszerű kiadványt ad
hatnak majd a turisták kezébe. Ez
az újdonság szintén tavasszal jöhet
ki a nyomdából. Céljuk a kiad
ványokkal az aktív turizmusban
részt vevők megszólítása. Feltett
szándékuk, hogy a gyalogos és ke
rékpáros turisták mellett ettől az
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évtől a vízi vagy lovas turizmust
kedvelőkre is külön figyelnek. Fo
lyamatosan alakítják ki azokat az
aktív pontokat a különböző attrak
ciók közelében, ahol a vendégek
komfortigényét önkormányzati léte
sítmények vagy más szolgáltatók
szolgálják ki, azaz az aktív turis
táknak kedveskedő szolgáltatások
kal állnak elő.

Innovatív ötletek

A múltkori lapszámban beszá
moltunk róla, hogy az előbb említett
térképhez szervesen kapcsolódik
egy applikáció is, amely ugyancsak
a nemzetközi projektnek köszönhe
tően készülhetett el, ahol saját ma
gunk idegenvezetői lehetünk a Vasi
Hegyhát-Rábamente bejárásakor. A
Körmendet és Vasvárt, valamint
térségeiket turisztikailag népsze
rűsítő, menedzselő civil szervezet

igyekszik tehát innovatívan és mód
szeresen bemutatni, vonzóvá tenni
a leendő vendégek, turisták, illetve
az itt élő, kirándulni vágyók köré
ben a térséget. Az okostelefonra le
tölthető applikáció ötven helyszín
ről, köztük Körmendet és térségét,
az Őrséget és a hegyháti települése
ket érintő érdekességekről, vala
mint az osztrák Weinidylle Natúr
park öt látnivalójáról jelenít meg
fontos információkat. Ez az interak
tivitás a járványhelyzetben kifeje
tetten hasznos, hiszen az egyesület
nem tud egyelőre túrákat, rendez
vényeket tartani, bárhogy szeret
nék. A remélhetően most már rövid
re zárható átmeneti időben az
interaktív fejlesztés által bejárható
a térség, ébren tartható az érdeklő
dés. Az egyesület tehát mértékadó
ként mutat utat a mintaprojektek
kel.
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„Igyekszünk minden tekintetben
újításokat behozni. Jelen járvány
helyzetben azonnali reagálásnak
tűnhet, hogy az applikációval is elő
jöttünk, de azért ezt egy hosszan
tartó folyamat előzte meg. A vég
eredmény azonban épp egybeesett
a pandémiás időszakkal, jól haszno
sítható a járványügyi szabályokhoz
igazodva” – jelentette ki a szakem
ber.
A kiadványokból tehát van, ami
már kézzelfogható és van, ami rövi
desen jön ki a nyomdából. Az egye
sület ezekből igyekszik tagszerve
zetei részére juttatni, de elérhetőek
lesznek a turisztikai attrakciók kö
zelében, a körmendi turisztikai iro
dában, a múzeumok bejáratánál,
szállásadóknál, sőt adott esetben
éttermekben is.

Újratervezés

Debreczeniné Késmárky Flóra
azzal folytatta: a háttérben tehát fo
lyamatos a munka, több fronton ter
vezik vagy épp nem ritkán a pandé
mia miatt újratervezik a 2021-es
évet. Abban eltökéltek, hogy az él
ménytúrát majd megszervezik, ter
mészetesen, ha a szabályok enge
dik, a g yalogos és kerékpáros
érdeklődőknek. De idén a kenuzás
iránt érdeklődők számára is tarto
gatnak a Tájoló keretében speciális
programokat már. Az előbb említett
túrakiadványt, térképet ezeken az
eseményeken már kézbe kaphatják
a résztvevők. A dél-vasi térséget tu
risztikailag menedzselő szervezet
reményei tehát nagyok.

„Alig várjuk, hogy eldördüljön a
startpisztoly, hisz teljes gőzerővel
készültünk, hogy mehessünk, csi
nálhassuk, amihez legjobban ér
tünk a turisztikai területen, és jöjje
nek a turisták” – hangzott el.
Az aktív turizmus, a természetjá
rás, a kerékpározás az utóbbi évben
különösen felértékelődött. A Vasi
Heg yhát-Rábamente Turisztikai
Egyesület turisztikai menedzsere
ehhez a tényhez kapcsolódóan még
egy újdonsággal is előállt. Kialaku
lóban van ugyanis a térséget érintő
natúrpark, ennek véglegesítése is
az idei tavaszhoz kapcsolódik majd.
Az emberközeli, természetközeli ér
tékekre alapoznak a Vasi Hegyhát
Natúrpark névvel, amelyhez a tele
pülések csatlakozása folyamatos.
A Körmend környéki falvak közül
Döröske, Nádasd, Katafa és Nagy
mizdó jelezte már csatlakozási
szándékát, akiknek ugyancsak fon
tos településeik természeti, kultu
rális értékeinek megőrzése. A turiz
musba íg y bekapcsolódnak az
élménytúra mellett a hagyományőr
ző rendezvények és értékőrző prog
ramok is. A natúrparkkal kapcso
latban korábban névpályázatot is
hirdetett a turisztikai egyesület.
„Meg is lepődtünk, mennyien sza
vaztak a lehetséges nevekre. Több
száz voks beérkezése után végül a
Vasi Hegyhát Natúrpark név lett a
befutó” – mondta a turisztikai me
nedzser.

eset rá, hogy módosítaniuk is kellett
az eredeti elképzelésükön a termé
szetvédelmi szempontok miatt.
Emellett önkormányzatokkal, a Ma
gyar Közúttal is tárgyaltak, sok
szempontra, jogi és tulajdonviszo
nyokat érintő kérdésekre is tekin
tettel kellett lenniük a tervek kap
c sá n.
Komoly
e g yez teté si
dokumentáció született végered
ményként, együttműködési nyilat
kozatokkal.
Mindez lehetővé tette, hogy ta
vasszal a kitáblázás is elindulhat.
A kijelölt útvonalon térkép segítsé
gével tudnak a turisták majd közle
kedni. Az adminisztrációs és jogi
egyeztetések mellett az egyesület
nek a kerékpárosok komfortjára is
ügyelnie kellett a program tervezé
sénél. Fontos szempont volt, hogy
pihenésre, vízvételre is legyen lehe
tőségük. A korábban említett aktív
turisztikai megállópontok ezeket az
igényeket szolgálják ki, amelyeket
kisboltok, vendéglátóhelyek közelé
ben alakítottak ki. Arra is inspirál
nak egyre több szolgáltatót, hogy
alakítsanak ki kerékpárosbarát
szálláshelyeket. Ebből a térséget
érintően már kettő is van. Ők egy
kritériumrendszernek megfelelően
fogadják a jellemzően egy éjszakán
át megszálló, kerékpárral érkező
vendégeiket. A kerékpárosbarát
szálláshelyen a biciklis le tudja zár

ni, le tudja mosni a kerékpárját, ki
tudja öblíteni a ruháját. Hisz nem
ritka, hogy több száz kilométerről
érkeznek a túrázók, a bicikli korlá
tai miatt kevés holmival, amit mo
sással frissítenek fel. A szolgáltatók
ezzel biztosíthatják számukra a tú
rázás komfortját.

Pályázatok

A beszélgetés végén újra a pályá
zatok kerültek fókuszba. Az oszt
rák–magyar projekt sokszínűre si
kere det t,
szá mos
hasznos
végeredménnyel, így beadták a foly
tatásról is pályázatukat a kiírónak.
Az idén induló új európai uniós pro
jektciklus ugyancsak számos lehe
tőséget tartogat a turisztikai fej
lesztések számára, amelyen szintén
több pályázattal indul az egyesület.
Mindenesetre a korábbi pályázatok
ból számos kézzelfogható eredmény
2021-re érett be. A szakember azt
javasolja: minél többen tervezzenek
a közelben kirándulást, természet
járást és keressék fel a Vasi Hegy
hát-Rábamente területén az újdon
ságokat. „Minden együtt áll az
olyan minőségi szabadidőtöltéshez,
amely élményekben gazdag, életre
szóló kalandokat kínál a családok
nak, az egyedül vagy baráti körrel
útnak indulóknak” – mondta zárá
sul Debreczeniné Késmárky Flóra.


n PM

Mindenre figyelnek

Debreczeniné Késmárky Flórával
a beszélgetésben kicsit visszatér
tünk az írás elején említett, Kör
mendet és Vasvárt érintő kerék
pár-körtúrákhoz is, amelyek a
városokhoz köthetően egy nagyobb
és kisebb turisztikai kerékpárút-ki
jelöléssel várják a turistákat.
A szakember azt mesélte: szigorú
szakmai előírások szerint kellett
ezt a programot előkészíteniük,
amely nem volt egyszerű folyamat,
időben neki kellett állniuk. Komoly
kutatómunka, tervezés, előkészítés
előzte meg a projektet. A Körmend
környékén kijelölt kerékpáros túra
útvonalnak, amely az Őrségi Nem
zeti Park területét is érinti, komoly
környezetvédelmi, természetvédel
mi kritériumoknak kellett megfelel
nie. A kijelölésnél a természetvédel
mi őrök, szakemberek tanácsait is
szigorúan figyelembe vették. Volt

A körmendi várkert apró téli csodája
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Könyvajánló

Egy zárt ajtó mögött
Kedves Olvasó! Szabó
Magda: Az ajtó című regényének elolvasása kihagyhatatlan, de készüljön fel rá,
megrázó történet!

713137
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13
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1 Otthonteremtési támogatás
2 Orvosi béremelés
3 Bértámogatás a vállalkozásoknak
4 Hitelmoratórium
5 A 13. havi nyugdíj visszaépítése
6 Jövedelemadó-mentesség a ﬁataloknak

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Sőt, azon művek sorába tartozik,
amelyeket nem elég csupán egyszer
elolvasni!
A két főhős (az írónő és a házveze
tőnő, Szeredás Emerenc) kapcsola
tán keresztül olyan emberi, lelki
mélységekbe nyerünk bepillantást,
amely mindnyájunkat megrendít,
elgondolkoztat.
Hol a határ gyűlölet és szeretet
között? Kinek tárjuk fel lelkünk aj
taját? És ha feltárul, meg tudunk-e
birkózni a mögötte lévő sorsokkal,
tragédiával? Súlyos morális kérdést
is felvet a regény, hagyjuk-e meg
halni a halni készülőt, vagy erőnek
erejével kényszerítsük az életre?
A két főhős rendhagyó kapcsola
ta, az ajtó – szimbolikus és valós –
feltárulása végzetszerűen torkollik
a tragédiába.

Szeredás Emerenc sorsán ke
resztül feltárulnak Magyarország
huszadik századi történelmének
sorsfordulói, tragédiái is.
Az önéletrajzi vonatkozású köny
vet több nyelvre lefordították, és na
gyon sok irodalmi díjjal is büszkél
kedhet.
A műből készült színdarabot a za
laegerszegi Hevesi Sándor Színház
2005-ben tűzte műsorára Beremé
nyi Géza rendezésében. Nagy sike
rű ősbemutató volt, amelyet az írónő
is megtisztelt jelenlétével. Gondo
lom, sok zalaegerszeginek (köztük
nekem is) maradandó élményt szer
zett ez az előadás! Az sem véletlen,
hogy a regényből 2012-ben Szabó
István forgatott a filmet, 2015-ben
pedig felkerült a The New York
Times sikerlistájára is!
Kedves Olvasó! Ha teheti, ne csak
a könyvet olvassa el, hanem a filmet
és/vagy a színdarabot is nézze meg!
Nem fog csalódni!
Kereki Judit
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár, Zalaegerszeg

HOZZON EGY
FÉNYKÉPET
A VALAMIKORI
KÖRMENDI
CIPÕGYÁRRÓL!
A 2003-ban bezárt, és elõtte
közel fél évszázadon keresztül mûködött
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 az Ön birtokában van, juttassa el, vagy
digitálisan küldje meg, hogy azok a jövõben a város
közgyûjteményében megõrizhetõk legyenek.
A megküldött képeket, ha nem ajándékozza a közgyûjteménynek, 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.)

RECEPT

Kossuth-kifli
A 127 éve elhunyt Kossuth
Lajosról elnevezett sütemény
az 1840-es évek elején Po
zsonyból indult hódító útjára.
Az országgyűlési képviselők
kedvenc helyeként ismert
Vasforrás nevű vendéglő tulaj
donosa, Palugyai Jakab kreálta
és tette étlapjára. Több változata
is ismert.
HOZZÁVALÓK:
• 20 dkg vaj
• 18 dkg finomliszt
• 20 dkg porcukor
• 4 db tojás
• 1 késhegynyi sütőpor
• 1 citrom héja
• 10 dkg dió (vagy mandula
a tetejére)
ELKÉSZÍTÉS:
A vajat a cukorral habosra ke
verjük, majd egyesével hozzáad
juk a tojássárgákat, mindegyik

kel jól kikeverve, és a végén
beletesszük a citromhéjat is.
A tojásfehérjéket kemény habbá
verjük és óvatosan beleforgatjuk
a vajas-cukros-tojásos masszá
ba, vigyázva, nehogy összetör
jön. Hozzászitáljuk a sütőporos
lisztet, elkeverjük. Vajjal kikent,
liszttel meghintett tepsibe simít
juk a tésztát úgy, hogy kb. 1 centi
magasan álljon a tészta a tepsi
ben. A tetejét megszórjuk durvá
ra vágott dióval vagy mandulá
val. Közepesnél kicsit erősebb
tűzön fél óra alatt megsütjük,
majd miután kihűlt, pogácsa
szaggatóval félholdakat (kifli
ket) szaggatunk belőle.

G É PJ Á R M Ű A D Ó V A L
K A P C S O L AT O S TÁ J É K O Z TATÁ S

Tisztelt körmendi lakosok!
2021. január 01-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat
a NAV látja el, nem a helyi önkormányzatok. Az első részletet április
15-ig kell befizetni, erről a NAV küld
határozatot csekkel együtt minden
érintettnek. Az adót ezen a csatolt
csekken kell befizetni, vagy a 410es adónemhez tartozó, 1003200001079160 számú NAV Belföldi
gépjárműadó bevételi számlára
lehet utalni.
Kérjük az ügyfeleket, hogy akik eddig utalással teljesítették adófizetési
kötelezettségüket, hogy a határozatban megadott bankszámlára
utalják el a gépjárműadót, ne az
eddig megszokott önkormányzati alszámlára. Kérjük tehát, hogy ne rutinszerűen indítsák el gépi programról
az utalást, hanem javítsák a számlaszámot, ahova utalnak! Csak így fogja
a NAV látni, hogy beérkezett a NAVhoz az utalásuk, ha rossz helyre utalnak, akkor azt a NAV nem látja!

Aki nem utalással, hanem csekkel fizeti a gépjárműadót, de
van a birtokában kitöltetlen,
régi, az Önkormányzattól kapott
csekk (azaz olyan csekk, amin
Körmend Város Önkormányzata a
kedvezményezett), kérjük azokat
semmisítsék meg, mert 2021-től a
NAV által küldött csekk alkalmas
csak a befizetésre.
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel, hátralékkal továbbra is az
önkormányzati adóhatóságokhoz
lehet fordulni. Kizárólagosan, csak
ezekben az esetekben kell a gépjárműadót az önkormányzat részére
megfizetni.
Köszönjük megértésüket és
együttműködésüket.
Dr. Stepics Anita
jegyző
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Megpróbálnák megszerezni a lehető legtöbb pontot a focisták

Sűrű napok jönnek a piros-feketéknek – Hamarosan zárul az alapszakasz

Egy végletekig kiélezett mérkőzésen kapott ki a Körmendi FC

Visszatért az Egis Körmendhez Antonis Constantinides

zaiak még álló vagy talán már hulló
csillagát, Halmosit, aki előbb a sza
bálytalansága után a földön fekve
Péter Ábris után ütött, amely Har
csár orra előtt történt, de a lap elma
radt és a figyelmeztetés is. Érezhető
volt, hogy nem ízlik a körmendiek
játéka a hazai csapatnak. Ekkor
Majtényi a saját tizenhatosa előtt
labdát szerzett Halmositól aki a föl
dön fekve teljes erőből utána rúgott
Majtényinek. A szabadrúgás járt, de
más nem. A játék ment tovább, úgy
összességében viszont rányomta a
bélyegét a csapatra, és mivel a lab
darúgásban egy rövidzárlat elég, és
meg is van a baj. Egy bal szélen veze
tett támadás végén a hazaiak táma
dója gólt lőtt, és végül egy végletekig
kiélezett meccsen a körmendiek
1:0-s vereséget szenvedtek.

Edzői értékelés

A listavezető Sárvárhoz látogatott a Vas megyei labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában a Körmendi FC. Kurucz Ádám tanítványainak az orkán erejű széllel és a legegységesebb csapattal
kellett megküzdeniük. A mérkőzés elején hamar vezetést szerzett a vendéggárda, de végül a
3-1-es végeredménynek köszönhetően a Sárvár otthon tartotta a három pontot. (3-1)
A folytatásban múlt hétvégén már
Szombathelyen mérettette meg ma
gát a körmendi labdarúgócsapat.
A Király SE csapata a 3. helyről
várhatta az összecsapást. A tétje a

mérkőzésnek meglehetősen nagy
volt, hiszen míg a Körmend részéről
a dobogóra való felkapaszkodás,
úgy az ellenfél részéről a rivális
csapatok leszakítása volt a tét.

Utánpótlás-eredmények a kosarasoknál
A körmendi kosaras-utánpót
lásnál is folytatódtak a szezon
küzdelmei. Az U18-as csapat
nagy lehetőséget szalasztott el
az eddig még veretlen MAFC ott
honában. A kiváló fizikai adott
ságú játékosokból álló fővárosi
együttes hat ponttal nyert a Rá
ba-parti egység ellen (78-72),
amely ezzel begyűjtötte első ve
reségét. Az AKMÉ Körmend csa
patában voltak biztató teljesít
mények, Herczeg Kristóf és
Szívós Patrik is 17 pontot tett a
közösbe. Hazai pályán az Alba
Fehérvár ellen már javítani tu
dott az U18-as egység (81-70), bár
a félidőben még egyenlő volt a

pontállás. Külön örvendetes,
hogy nemcsak a körmendi kez
dőötös tette oda magát, hanem a
csereként beálló játékosok is,
akik a mérkőzés folyamán össze
sen 36 pontot tettek hozzá a győ
zelemhez. A Körmend legjobb
dobói Herczeg Kristóf (16/12),
Tóth- Erdei Bálint (14) és Né
meth András (12) voltak.
Az U16-os csapat Szalai Já
nos és Kocsis Tamás irányításá
val értékes győzelemmel tért
haza Miskolcról (63-70). Nagy
Péter extra teljesítménnyel ruk
kolt elő, 42 pontot, közte három
triplát szerzett csapatának a
n TJ
körmendi fiatal.

Kiélezett mérkőzés
A csapatok az első perctől egy
másnak estek, agresszív, gyors,
pontos és az osztály színvonala fe
letti küzdelmet láthatott volna a
nagyérdemű, persze ha nem zártka
pus a meccs. Izgalmas csatákat ho
zott az első játékrész, főleg a kör
mendi Buti és Majtényi páros
csatája volt kiemelkedő az örökifjú
Halmosi Péterrel. A piros-feketék
az első tíz perc megilletődése után
olyan gyors, precíz kombinatív játé
kot mutattak, amivel nem a tabella
közepén volna a helyük. Az első já
tékrészben 2–2 esetben forogtak ve
szélyben a kapuk. Ebből körmendi
részről egy szép átlövése szállt kapu
fölé Péter Ábrisnak, míg Sály egy
átívelt labdát vehetett át a hosszún,
kb. 7 méterre a kaputól de nem tudta
gólra váltani a nagy helyzetet. Az
ellenfél is 2 átlövéssel próbálkozott,
de mindkettő veszélytelennek bizo
nyult. A második játékrész első 15
percében a körmendiek uralták a
játékot, talán ez dühítette fel a ha

A mérkőzés végén Kurucz Ádám,
vezetőedző értékelésében elmond
ta, a Halmosi-féle antrét leszámítva
egy olyan küzdelem volt látható,
ami a top három csapatoknak meg
felelő színvonalú volt. Abszolút ki
egyenlített, és amolyan igazi egy
gólos meccs volt. Ezt az egy gólt
most a Király SE csapata szerezte
meg. Az idevágót szintén egy hason
ló mérkőzésen nekünk sikerült
megnyernünk, most sem álltunk
messze tőle. Az ilyen színvonalú
mérkőzésekből lehet meríteni és ta
nulni. Azt is hozzátette: nyilván aki
megnézi az újságot, az azt látja,
hogy kikaptunk. De azt sajnos nem,
hogy milyen minőségben futballoz
tunk. Mert ez minőség volt. Ez az
osztályhoz képest csúcsfoci volt. Ki
merem jelenteni, olyan párharcok
kal, olyan kombinatív játékokkal,
amire maximum 4–5 csapat képes
az osztályban, de ilyen mennyiség
ben és minőségben még kevesebb. A
játékvezetővel nem kívánok foglal
kozni, ilyen a foci. Az bosszant, és
lényegtelen a személytől, hogy ha
az én játékosom hasonlót tesz, ak
kor év végéig eltiltják, de inkább a
következő 4–5 meccsre koncentrá
lunk és megpróbáljuk megszerezni
a lehető legtöbb pontot. A Király SEnek gratulálok, és tiszta szívből kí
vánom, hogy mielőbb jussanak fel
az NB III-ba, rengeteg tehetséges
fiatal játékos alkotja a csapatukat,
akik megérdemlik, hogy megmutas
sák tehetségüket egy magasabb
osztályban – összegzett a fiatal tré
n MP
ner.
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A magyar férfi kosárlabda-válogatott Eb-selejtezői
után folytatódtak az élvonalbeli bajnoki mérkőzések. Az Egis Körmend csapata a háromhetes szünet után nem igazán tudott felpörögni, és hazai
pályán elbukott a sereghajtó Jászberény ellen.
A váratlan fiaskó edzőváltással
járt, a távozó Ziga Mravljak helyét
egy hétre Kocsis Tamás vette át,
aki szerencsétlen végkimenetelű
meccsen alulmaradt csapatával
Sopronban. Közben a klubvezetés
megtalálta az új vezetőedzőt Anto
nis Constantinides személyében.
A ciprusi szakember irányításával a
Körmend magabiztosan verte a
ZTE csapatát.
A magyar nemzeti csapat sikere
sen vette az akadályt Ukrajnában,
és az Eb-selejtezők során oda-vis�
sza verte Ausztriát, így kijutott a
jövő évi kontinensviadalra. A nem
zetközi szereplés miatt szünet volt a
hazai bajnokságban, de három hét
kihagyás után február végén folyta
tódtak a küzdelmek. Az Egis Kör
mend elsőként a Jászberényt fogad
ta, amely nyeretlenül érkezett a
Rába partjára. Edzője az a Patai
Benjamin, aki éppen Körmendről
tette át székhelyét az ország
keleti felébe, csakúgy, mint a
piros-feketék korábbi légiósa,
Xeyrius Williams. Egyértel
műen a Körmend számított a
találkozó esélyesének, hiszen
a jászságiak még nem nyertek
meccset az idényben. De borult
a papírforma, a Jászberény ko
molyan felszívta magát az ös�
szecsapásra, és méltó ellenfele
volt az enerváltan teljesítő kör
mendieknek, akik végül is
nagy meglepetésre veszítettek
hazai pályán (68-72).

játékba vagy felborítani
a korábban kialakított
rendszert. Úgy gondo
lom, ez nem az én fel
adatom. Inkább azt tar
tottam fontosnak, hogy
a játékosok egy kicsit
felszabaduljanak a te
her alól, és így menjünk
neki a Sopron elleni
mérkőzésnek. Meggyő
ződésem, hogy ez a csa
pat sokkal jobb, mint A ZTE ellen jól szerepelt a csapat
amit az elért eredmé
nyek mutatnak – mondta Kocsis Ta
más a soproni meccs előtt.
A körmendi ajánlat érkezéséig a
De Sopronban még a szerencse is
elpártolt a piros-feketéktől, és egy román Dinamo Bucurestinél edzős
mozgalmas hajrában, két ponttal ködtem. Mivel a Körmenden töltött
időszakra mindig szívesen emlékez
megint alulmaradtak (89-87).
Közben a körmendi klubvezetés tem, úgy döntöttem, hogy elfogadom
megállapodott az új vezetőedzővel, a klub ajánlatát, és visszatérek. Meg
Antonis Constantinidesszel, aki beszéltük a helyzetet a Dinamónál,
nem ismeretlen a csapatnál. A cip és gond nélkül elengedtek az ottani
vezetők. Azt gondolom, a fel
adat adott, újra építkeznünk
kell, hogy jöjjenek az eredmé
nyek. Amikor először találkoz
tam a fiúkkal, főként arról be
szélgettünk, hogy mit tudunk
tenni azért, hogy ismét sikeres
legyen a csapat. A ZTE elleni
találkozóra mindössze két na
pot tudtunk készülni, ami nem
túl sok, éppen ezért nem is az
volt a célom, hogy felforgassam
a csapat játékát. Támadásban
nem igazán szeretnék változ
tatni, de védekezésben kisebb
módosítások biztosan lesznek.
Elsősorban inkább a mentális
A vereség másnapján me
megújulás a fontos. A legutóbbi,
FOTÓ: JT
nesztették a Körmend vezető Antonis Constantinides sikerrel debütált
Sopron elleni meccs második
edzőjét, Ziga Mravljakot, he
félidejében megmutatta ez a
lyére ideiglenesen Kocsis Tamás, az rusi edző korábban már dolgozott a csapat, hogy mire képes. Az első já
U20-as csapat vezetője került, aki piros-feketéknél, 2018 áprilisában, tékrészben mutatott teljesítményt
mellesleg részt vesz az U18-as és szezon közben érkezett a vasi csa viszont jobb elfelejteni, azzal nem
U16-os csapat munkájában is.
pathoz, miután távozott az akkori lehet sikereket elérni. Nem lehet más
Abszolút meglepetésként ért a fel két tréner, Gasper Potocnik és Ziga a célunk, mint az, hogy győzzünk a
kérés, hogy Ziga Mravljak távozása Mravljak. A 2017/18-as idény zárása Zalaegerszeg ellen, és elkezdjünk
után átmenetileg én irányítsam a után Constantinides belekezdett a egy jó és eredményes periódust. Heti
csapatot. Úgy érzem, hogy elfogad következő szezonba is, de 2018 no kétszer kell pályára lépnünk a követ
tak a fiúk ebben a néhány napban, vemberében kényszerűségből távo kező időszakban, ezt testileg-lelki
és a Sopron elleni találkozóra min zott, családi okokra hivatkozva. leg bírni kell. Fontos, hogy a csapa
denki keményen készült. Kisebb A külföldi tréner most a szezon vé tom öt elvesztett meccs után újra
változtatások történtek, de nem géig látja el a vezetőedzői feladato megérezze a győzelem ízét, ezért
akartam komolyabban belenyúlni a kat a Körmendnél.
arra fektettem a hangsúlyt, hogy ki

Edzőcsere

Mentális megújulás
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zökkentsem a játékosaimat abból a
negatív hangulatból, amelyet az el
múlt hetek elveszített mérkőzési
okoztak – nyilatkozta a szomszédvá
ri rangadó előtt Constantinides.

Magabiztos győzelem

Aztán végül is jól sikerült a ré
gi-új vezetőedző bemutatkozása, a
Körmend hazai pályán magabizto
san győzte le a Zalaegerszeget (9780). Az első félidőben még tartotta
magát a zalai rivális elsősorban
Szabó Zsolt ponterősségének kö
szönhetően, aztán a második játék
részben egy fokozatot rákapcsolt a
Körmend, és előnyét folyamatosan
növelve meg is nyerte a mérkőzést.
Nagy taktikai csata folyt a pá
lyán, ellenfelünk alaposan kiele
mezte a játékunkat, ám a második
félidőben sikerült változtatni a hoz
záállásunkon, dinamikusabb, ag
resszívebb felfogásban kosárlab
dáztunk. Kevés időnk volt a
felkészülésre, remélem, hogy kija
vítjuk a hibáinkat és egyre jobb for
mát mutatunk a közeljövőben –
mondta a mérkőzés után Antonis
Constantinides.

Kemény etap

A jó formára szükség is lesz a kö
vetkező napokban. Március 13-án a
nagy rivális Falco látogat Körmend
re, majd március 17-én jön a Gasper
Potocnik vezette Szolnoki Olajbá
nyász, amely jelenleg vezeti az élvo
nal tabelláját. Március 23-án lesz
egy szombathelyi vendégszereplés,
majd március 27-én Oroszlányban
zárul az alapszakasz a körmendiek
n TJ
számára.
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Új edzőgépet vásárolhatott a körmendi kajak-kenu szakosztály

A Vitra Factory Kft kárpitos üzemrészlege

Jövő hónapban már vízre szállnának az egyesület tagjai

BETANÍTOTT MUNKÁRA
telefonszámon lehet.

ÁLLÁSAJÁNLAT

A Bereki Bárkás Egylet Egyesület Kajak-Kenu
Szakosztálya egy Körmend Város Önkormányzata
által elnyert, de a helyi közösségeknek, sportegye
sületeknek is kedvező projektből ergométert vásá
rolt. Az eszköz ilyenkor – késő ősztől kora tavaszig
– száraz edzéseken jelent nagy segítséget az után
pótlás-sportolók felkészülésében.
Az ergométer hasznos kelléke a fizikai állóképes
ség fejlesztésének, ráadásul az elvégzett munka
eredményét is pontosan méri. A minőségi edzőgép a
téli alapozás időszakában igen kedvelt erőfelmérő,
erőösszemérő és versenyeszköz a kajak-kenu sport
képviselőinél. A kajakosok, kenusok és sárkányhajó
sok számára is jól használható felsőkategóriás ergo
méter 800 ezer forintba került.
A bekerülési költség nagy részét az elnyert, úgy
nevezett CLLD támogatásból tudta rendezni a kör
mendi kajak-kenu egyesület, kisebbik felét pedig
saját erőből tette hozzá. Az eszköz nagyon hasznos:
a szakosztály fiataljai most ezzel edzenek, egészen
addig, amíg el nem jön a vízre szállás ideje, amelyre
n TJ Laposa Boglárka már az új eszközön edzett
várhatóan áprilisban kerül majd sor.

Újonnan nyíló üzletbe keresünk,

végzettséggel rendelkező,
35 év feletti női alkalmazottat.
ELŐNY
N :
jó kommunikációs készség,
alapszintű számítógépes ismeret.

7
13996
713996

ELADÓI

Fényképes önéletrajzokat a
horizontbutorkormend@gmail.com
e-mail címre várjuk!
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A boltzár ideje alatt is NYITVA tartunk!

HAJTÓSZÍJAK
S ZÍJTÁRCSÁK
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K
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BŐR, A TERMÉSZET AJÁNDÉKA
A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Magyarországon 1995 óta aktív, telephelye
Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém megye határán) található.
Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 400 alkalmazottal.

Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe
új munkatársakat keresünk

BETANÍTOTT MUNKÁS

pozícióba

Az alkalmazás feltétele minimum általános iskolai
végzettség, valamint tesztíráson való megfelelés.
Jelentkezését munkaidőben (8.00-16.00 h)
a +36 95 450-794-es telefonszámon,
vagy elérhetőség megadásával, e-mailben
a hrjanoshaza@setonautoleather.com címen várjuk.
Seton Hungary Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 Fax: +36 95 551 900 Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

712383

713992

9900 Körmend, Kandó Kálmán utca 2.
Tel: 20-944-1727, 20-345-5264

• padlófűtés
• penthouse lakások
• prémium INTERNORM®
nyílászárók

25% elkelt!

Schmidt Lajos Péter EV.

S.I.S. Hidraulika Bolt

l!

• Körmend belvárosában
• zárható tárolók
• kiváló minőségű kivitelezés • lift
• zárt udvar
• erkélyes lakások
• mélygarázs

CSOK kompatibilis lakások 5% Áfával!

713964

munkavállalókat keres.
Érdeklődni a 20/270-8853-as

Ergométerrel gazdagodott a Bereki Bárkás
Egylet Egyesület eszközparkja. A modern
edzőgép az úgynevezett száraz edzéseken
segíti az egyesület sportolóinak munkáját.

ÉRDEKLŐDNI:
info@rakoczi10.hu
+36 30 894 2877
ww
www
ww.rakoczi10.hu
w
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Szabad stílusban bűvölik a labdát, tevékenységük egyben művészet is

Nagyra törő tervei vannak a körmendi freestyle labdarúgóknak
Nem mindennapi látvány
a körmendi belvárosban
– főként a főtéren és a
sétálóutcában – a freestyle
labdarúgók bemutatója.
A szabadstílusú foci attraktív
mozdulatok egész sorozatából áll, így nem csoda, hogy
elámulnak a járókelők.

A fiatal sport története
A freestyle futball hazája Dél-Ame
rika, főként Brazília. Akkor ismerte
meg a világ ezt a sportot, amikor vi
lághírű labdarúgók, például Ronal
dinho és Edgar Davids is felkarol
ták ezt a tevékenységet, és maguk is
beszálltak a népszerűsítésébe. A
freetyle foci fiatal sport, Magyaror
szágon a 2000-es évek elején jelent
meg. Teljesen eltér a hagyományos
labdarúgástól, így nem is kell hozzá
különösebben ilyen jellegű előkép
zettség. Bár az ügyesség azért elen
gedhetetlen, hiszen egy-egy labdával
elvégzett zsonglőrmutatvány nehe
zen kivitelezhető enélkül. A lényeg a
szabad stílus. A különböző mozdulat
sorok tárháza gyakorlatilag végte
len, mindenki tudásszintje és képze
lőereje szerint állíthatja össze
bemutatóját. A labdával bármilyen
trükköt végre lehet hajtani, verse
nyeken is díjazzák például a kreativi
tást és az egyedi stílusjegyeket.

A fiatalok a körmendi fő tér üde színfoltjai

Bárki becsatlakozhat
Körmenden egy kisebb csoport
foglalkozik freestyle focival. Amit
tudunk, azt igyekszünk megmutat
ni, ezért nyilvános helyeken gya
korlunk. Főleg itt, a körmendi belvá
rosban, de voltunk már a
szombathelyi főtéren is. Az egyik
célunk az, hogy megismertessük az
emberekkel ezt a műfajt, és örü
lünk, ha valakinek megteszik a te
vékenységünk, és csatlakozik hoz
zánk. Én kezdtem a legrégebben,
már majdnem hat éve. Egy véletlen
nek köszönhetően ismertem meg ezt

a sportot: Budapesten kirándul
tunk, és láttam egy freestyle bemu
tatót, ami azonnal megtetszett –
mondta Horváth Ádám, a körmendi
csapat „frontembere”, aki név sze
rint említette a társakat – a szintén
helybeli Krajczár Martint, Szabó
Ádámot, Veszprémi Bencét és a
szombathelyi Bán Mátét. Ők azok,
akik ebbe az izgalmas kalandba
szintén belevágtak.

A világbajnokság a cél

Folyamatos a motiváció, hiszen
ha összejön egy-egy trükk, akkor

az újabb erőt és lendületet ad egy
másikhoz. Vannak versenyek, ezek
re is tudnak készülni azok, akik
szeretnék megmérettetni magukat.
Én 2019-ben bejutottam egy orszá
gos verseny legjobb nyolc verseny
zője közé. Előtte két évvel pedig si
került megnyernem egy on-line
versenyt, amelyet szintén országo
san hirdettek meg. Számomra a vi
lágbajnokság a cél, ezért gyakorlok
folyamatosan és nagy odaadással –
osztotta meg jövőbeni terveit Hor
váth Ádám.

A mindennapok

Az alapmozdulatokat akár pár
nap alatt is meg lehet tanulni, de
vannak egészen komoly trükkök,
amelyek elsajátításához sokkal
több idő szükséges. A freestyle foci
hoz nem kell más, mint egy labda és
kényelmes, sportos ruházat, na és
persze egy jó adag kitartás, sok-sok
gyakorlással. Ádámék hetente 3–4
alkalommal jönnek össze, hidegebb
időben teremben gyakorolnak, de
amint beüt a jobb idő, azonnal sza
badtéren mozognak. Ezeknek a
nyílt edzéseknek lehetnek szemta
núi a belvárosban a körmendiek is.
A freestyle csapatot gyakran hívják
különböző rendezvényekre, sport
eseményekre, maguk pedig meetin
geket szerveznek a szabadstílusú
foci iránt érdeklődőknek. Ez egy
hosszú út kezdete, de a fiúk szerint
n TJ
abszolút megéri.


FOTÓK: JT

