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Városi lap

Körmendi Híradó
Új mikrobusz segíti a munkát a szociális szolgáltatónál
Szálkai Istvánné: az intézmény az NFSZK által kiírt pályázaton szerepelt sikerrel

3. oldal

TARTALMUNKBÓL:

A rendőrkapitány
is büszke a helyi
polgárőrök munkájára

Június 8-án a Rába-parti Kantin
Klubban ünnepelte a Körmendi
Polgárőr Egyesület fennállásának 25. évfordulóját. n 5. OLDAL

Meghatározó
személyisége a KASZTnak már huszonöt éve

Jóna Andrea neve nem ismeretlen, hiszen a Körmendi Kastélyszínház Társulat többszörösen elismert színésze, oszlopos tagja.

n 6. OLDAL

Körmenden az
örökségeket igazán
megbecsülik

Új sorozattal jelentkeztünk múlt
havi lapszámunkban, amelynek
segítségével Körmend értékeinek eredünk utána. n 7. OLDAL

Nyolc óra a tűzhelyen:
így készül
a szilvalekvár

Ez a szilvalekvárrecept az egyik
legkedvesebb, amit gyűjtéseim
során kaptam. Irma mondta el
nekem, aminek trükkjeit és praktikáit azóta sem felejtettem.

n 12. OLDAL

CÍMLAPUNKON:
Az államalapítás előestéjén évezredes hagyományainkról emlékeztek meg Körmenden
8–9. oldal


Elindult a 2.ütem
Foglalja le új otthonát,

Érd.: +36 30 270 7517
www.bastyalakopark.hu

liftes társasházi lakások épülnek kulcsrakészen.

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

A lakások
50%-a már
elkelt!

801332

Körmenden a Kauz réten új építésű
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Odafigyelésből jeles: összefogtak az idősek érdekében
KÖRMENDI HÍRADÓ

Esperesi beiktatás
Szabadi István református
lelkipásztor lesz az Őrségi Református Egyházmegye új esperese. Beiktatását szeptember 4-én a helyi református
templomban a 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten
Steinbach József, a Dunántúli
Református Eg yházkerület
püspöke végzi. Az ünnepségen székfoglaló beszédet
mond dr. Juhász Sándor egyházmegyei gondnok. Aki szeretne részt venni az eseményen, szándékát augusztus
30-áig lehet jelezni a szabadiistvan@freemail.hu címen.
A délelőtti órákban ezen a
napon Körmenden a Kossuth
Lajos utca–Alkotás utca kereszteződéstől a Sportcsarnok bejáratáig (Kossuth Lajos
u. 36., valamint a Deák F., Alkotás utca kereszteződéstől
az Arany J. utcáig) útlezárásra lehet számítani és a sportcsarnok parkolóját sem lehet
használni. Ezen a napon a
szokásos szombat délelőtti
bolhapiac is elmarad ott.


n CST

Változik a menetrend
Augusztus 28-a és szeptember 25-e között a GYSEV Zrt. a
Szombathely–Szentgotthárd
vasútvonalon pályakarbantartási munkák végez, ezért
napközben Szombathely és
Körmend között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek, Körmend
és Szentgotthárd között pedig
a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Újra nyitnak az óvodák
Szeptember elsejétől vis�szavonásig ismét bekísérhetik
a szülők gyermekeiket a körmendi óvodákba. Előírás
azonban, hogy csak egy kísérő mehet be az intézményekbe, valamint az öltözőkben
maximum három gyermeket
lehet egyszerre átöltöztetni.


n MP

Reggeli közben lepte meg Hegedűs László, az AlteRába
Fesztivál főszervezője és Scheiber Mihály, a Körmendi Lions
Klub soros elnöke az Unger László Idősek Otthonának
szépkorú lakóit nemrég.
Viserálek Sándorné, az intézmény ügyvezetője először felelevenítette azt a jótékonysági főzést,
amit Hegedűs László kezdeményezésére valósítottak meg a Rába-parton a közelmúltban, és amihez jó
szívvel csatlakoztak a körmendi
oroszlánosok is. Közösen úgy beszélték meg, hogy a rendezvényen
az adományként befolyt összegből
az intézmény részére vásárolnak

egy olyan eszközt, amire éppen
szükség van. Volt, aki a helyszínen
is jelen volt a programon, de akik az
intézményben tartózkodtak, azok is
kaptak az ott főzött töltött káposztából, amit jóízűen fogyasztottak el.
– Amikor megkérdezték, hogy
mire van szükségünk, ismét egy
munkaeszközt mondtunk. Az innovatív gőzállomással mostantól megkönnyíthetjük a kollégák munkáját

és higiénikusabban tudjuk visszaadni azokat a szennyesbe leadott
ruhaneműket, amiket aztán tisztán
és vasalva kapnak vissza az ottlakók – emelte ki Viserálek Sándorné.
Az adományozók között gyerekkori jó barátság van, több jótékonysági kezdeményezés motorjai a városban. Mindketten hosszú ideje
próbálnak segíteni hol a fogyatékkal élőknek, hol a rászorulóknak,
így nem volt számukra kérdés, hogy
az idős korosztályt is szeretnék támogatni, nem mellesleg az általuk
vásárolt eszközzel az egészségüket
is megóvnák.
n MP
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95 éves szépkorút köszöntött a napokban a körmendi polgármester
Otthonában köszöntötte
Véges Józsefet 95. születésnapja alkalmából Bebes
István, Körmend polgármestere a közelmúltban.
A személyes köszöntésre –
amennyiben élnek vele –, valamint az azzal járó okiratra, továbbá a jubileumi juttatásra a 90., a
95. és a 100. életévüket betöltött,
Magyarországon bejelentett lakhellyel rendelkező magyar államn MP
polgárok jogosultak.

Bebes István otthonában látogatta meg Véges Józsefet
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Kényelmesebb körülmények között tudnak utazni már az ellátottak

Mikrobuszt adtak át a körmendi támogató szolgálatnak

Emlékidézésre várnak
A Körmend Múltja, Jelene,
Jövője Közalapítvány Anno
körmendi cipőgyár címmel különleges programot szervez
szeptember 4-én a körmendi
kastélyudvarban. A volt cipőgyár történetéből kiállítás
nyílik, de cipőkészítő bemutatónak is szemtanúi lehetnek a
résztvevők. A városnak komoly tervei vannak a volt cipőgyári épület helyén – árulta
el lapunknak Bebes István,
Körmend polgármestere. Egy
barnamezős beruházás keretében az épületeket szeretnék
elbontani és új funkciókat adnának a területnek: egy rendezvényteret alakítanának ki
ott. A mostani programmal a
cipőgyár hagyatékát megtisztelve, belőle is építkezve szeretnénk hidat képezni múlt, jelen és jövő között.
n MP


Pluszforrás kellett

Az intézmény Bebes István polgármestertől vehette át az új gépjárművet

Új mikrobuszt kapott a Körmendi Szociális Szolgáltató és
Információs Központ. A kilencszemélyes gépjárművet a
közelmúltban adták át. A jármű főleg fogyatékos embereket szállít, de egyéb feladatokra is igénybe tudják venni.
– Nagy öröm számunkra, amikor
beszámolhatunk arról, hogy az intézményben milyen fejlesztések segítik a munkát – kezdte gondolatait
Szálkai Istvánné, a körmendi Szociális Szolgáltató és Információs
Központ vezetője, akitől azt is megtudtuk, az Emmi támogatásával, a
Nemzeti Fogyatékosügyi és Szociálpolitikai Központ által kiírt pályázaton szerepeltek sikerrel. Ennek
köszönhetően lettek most egy új
gépkocsival gazdagabbak.
A járművet Bebes István, Körmend polgármestere adta át, aki az
eseményen arról beszélt, hogy egy
ilyen intézmény esetében milyen
fontos, hogy a kor követelményeinek megfelelő műszaki ellátottsága
legyen. Rámutatott: élni kell az adódó lehetőségekkel, minden olyan
esettel, ami akár hazai, akár uniós
forrásokat próbál segítségül hívni a
fejlődéshez. – Minden kis lépés fontos, vannak még gépjárművek, amelyek megérettek a cserére – hang
súlyozta a városvezető, majd

hozzátette, bízik benne, hogy egészségben és balesetmentesen tudják
használni a kisbuszt és az ellátottak kényelmes körülmények között
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tudnak utazni. Zárásként a központ
dolgozóinak ismét megköszönte a
pandémia ideje alatt végzett munkát.
Az eseményen megtudtuk: az új
autót először hosszabb távon, egy
szentesi útra vetették be, ahol a
Speciális Olimpia Nyári Nemzeti Játékokon vettek részt a központ fogyatékkal élő ellátottjai.


n MP

Fedezetkiegészítésre biztosított forrást a körmendi képviselő-testület egy pályázathoz
legutóbbi ülésén. Arról már
beszámoltunk, hogy mintegy
negyvenmillió forintot nyert el
a város a Belügyminisztériumtól több belterületi út felújítására. A közbeszerzési eljárás
során azonban kiderült, hogy
a 2021. évi költségvetésben
biztosított önkormányzati önerő összege kevés lenne a beruházáshoz. A hiányzó fedezetet
pedig a pályázati kiírással
összhangban az önkormányzatnak kell biztosítania. Ezért
annak érdekében, hogy a Téglagyári, Nap, Kis, Erkel Ferenc
és Dobogó utcák burkolatfelújítása megvalósulhasson, az önkormányzat nyolc és fél millió
forinttal megnövelte az önerő
összegét.
Egy másik, a Körmendi Kulturális Központ Berzsenyi utcai székhelyének és a Felsőberkiben található telephelyének
energetikai felújítása kapcsán
is fedezetkiegészítésre volt
szükség. Az arra elnyert pályázat ugyanis szintén pluszforrást igényel és ideiglenesen –
amíg nem születik döntés a
többlettámogatásról – a kiegészítő részt a költségvetés tern MP
hére biztosítják.
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Ezüst érdemkeresztet vehetett át a vasi temetkezési vállalat korábbi vezetője

Nemcsak múltjuk, hanem jövőjük is van – 25 évesek a polgárőrök

Kitüntetéssel ismerték el Kiskós Ferenc tevékenységét

A rendőrkapitány is büszke a helyi polgárőrök munkájára

Rangos elismerésben részesült augusztus 20-a
alkalmából Kiskós Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Kft. korábbi vezetője, akinek Orbán Viktor
miniszterelnök előterjesztésére Áder János
köztársasági elnök a magyar ezüst érdemkereszt kitüntetés polgári tagozatát adományozta.
A kitüntetést dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter adta át.

Június 8-án a Rába-parti Kantin Klubban ünnepelte a Körmendi Polgárőr Egyesület fennállásának 25. évfordulóját.
Negyedszázados történetük felidézése mellett értékelték
az elmúlt évet, és az idei feladataikat is ismertették.

Az állami ünnep alkalmából 18án tartotta a honvédelmi tárca a
központi ünnepségét Budapesten, a
Stefánia Palota – Honvéd Kulturális
Központban. Az ünnepi rendezvényen dr. Benkő Tibor honvédelmi
miniszter többek között kijelentette, hogy az államalapítás óta eltelt
több mint ezer év méltán teheti
büszkévé Magyarországot és a magyar embereket. Szent István rögös
úton járt, de neki köszönhető a magyar állam és a magyarországi keresztény egyház alapjainak megteremtése. Illyés Gyula szavait idézve
„A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol”, márpedig a magyar
nemzet is ezeréves gyökerekkel
rendelkezik, értékekkel, amiket
elődeink alkottak, és amelyeket
minden körülmény között védeni

kell. Ha megnézzük,
hogy a Kárpát-medencébe érkező népcsoportok közül melyek
maradtak meg, akkor
elmondhatjuk: állama lapító k i rá ly un k
nemcsak jó úton járt,
hanem amit tett a magyarságért, arra büszkének kell lennünk” –
jelentet te
ki
a
tárcavezető, majd hozzátette: „A mag yar
kormány továbbra is azon az úton
jár, amelyet első királyunk intel
meiben, parancsaiban megfogalmazott. Ezen az úton pedig egységre
van szükség”.
Az ünnepség végén dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Sán-



dor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar
Honvédség parancsnokának helyettese kitüntetéseket és elismeréseket adott át. A kitüntetettek sorában ott volt Kiskós Ferenc, a Vas
Megyei Temetkezési Kft. korábbi
vezetője, akinek a miniszter a ma-
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gyar ezüst érdemkereszt kitüntetés
polgári tagozatát nyújtotta át a Vas
megyében található hadisírok, közszobrok és világháborús emlékművek felújításában vállalt kiemelkedő
szerepének elismeréseként.


n CST

Pintér György legújabb kötetében Csákánydoroszló kap nagyobb szerepet
Hegyháti krónikák 2. címmel jelent meg Pintér György
legújabb kötete. A háromszáz oldalas könyvben érdekes
történeteket lehet olvasni, például boszorkánylegendákat, elsüllyedt várak vagy elrejtett kincsek históriáját.
Ahogy a cím is mutatja, ez már a
második kötet a Hegyháti krónikák sorozatban. Az első rész 700
évet ölel fel a Hegyhát történetéből, ez a mostani pedig csaknem
ezer év eseményeit tárja az olvasók elé, az 1051-es német-római
támadástól egészen napjainkig.
Korán, általában reggel 5 és 7
között szoktam dolgozni. Csend
van és nyugalom, ez ideális ahhoz,
hogy haladjak a könyveimmel. A
Heg yháti krónikák első része
négy és fél év alatt készült el, a második kötetnél már rutinosabb voltam, hiszen az előkészületi munkákkal együtt már csak két évre
volt szükségem. Már majdnem végeztem a harmadik résszel is. És

hogy mi van benne? Minden, ami
az első két részből kimaradt.
Pintér György megjegyzi, hogy
minden történetnek van valós
alapja. Az írást mindig gondos kutatómunka előzi meg, ezekre tá-
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maszkodik az egyes novellákban,
ezt a műfajt alkalmazza ugyanis a
legtöbbször.
A most megjelent kötetben Csákánydoroszló kap nagyobb szerepet. Egy török időkből származó
esküvő tragikus eseményeit ismerhetjük meg, amely végül is csákányi vérmennyegzőként vált ismertté. Mellette még huszonegy
település izgalmas krónikája szerepel a kiadványban. Az olvasmányosság kedvéért a szerző pluszszereplőket is adott a történetekhez, és igyekszik használni a helyi
tájszólásokat, ezzel is gazdagítva
a könyv tartalmát.
Pintér György végzettsége szerint magyar, orosz és történelem
szakos tanár, jelenleg a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeumban dolgozik tárlatvezetőként
és múzeumpedagógusként. Többkötetes szerző, könyveinek alapja
a térség gazdag történelme és népn TJ
rajza.

A Körmendi Polgárőr Egyesület jubileumi közgyűlését megtisztelte jelenlétével dr. Koncz Gabriella, a Körmendi Rendőrkapitányság vezetője,
valamint ugyancsak a rendőrség képviseletében ott volt Kercsmár István
közrendvédelmi osztályvezető és Németh Tamás, a Vas Megyei Polgárőr
Szövetség elnökségi tagja, járási koordinátor is, a levezető elnök Németh
Árpád volt. Az ünnepi összejövetelen
először Biczó Péter, a Körmendi Polgárőr Egyesület elnöke emlékezett
meg a kezdetekről. Az egyesület 1996.
január 26-án alakult meg Molnár
Sándor elnökkel és tizenkét taggal.
Kiemelte, hogy Kercsmár István az
egyesület alakuló ülésén is részt vett
még rendőr hadnagyként. Tevé
kenységüket végigkísérte a helyi
rendőrkapitánysággal és az önkormányzattal, valamint a Körmendi
Rendvédelmi Technikummal való jó
kapcsolat és együttműködés. Szintén
hosszú évek óta együttműködnek a
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
bűnmegelőzési alosztályával.

Közösen őrzik a rendet

Az egyesület megalakulása óta
aktívan részt vesz városunk közrendjének és közbiztonságának
fenntartásában, hogy ezáltal is növelje a lakosság biztonságérzetét.
Az egyesület létszáma negyven fő,
rendszeresen látnak el közterületi

A város lakossága számíthat a polFOTÓ: JT
gárőrökre
járőrszolgálatot nemcsak Körmenden, hanem Horvátnádalján és Felsőberkiben is önállóan, illetve a
rendőrséggel és a közterület-felügyelővel közösen. 2020-ban 3544
szolgálati órát teljesítettek polgár
őreink önállóan, illetve az imént
említett két szervvel közösen. A
rendőrséggel egyeztetett szolgálatokban gyalogosan, kerékpáron,
motorkerékpáron, illetve szolgálati
gépkocsival tettek eleget önként
vállalt feladatuknak. Egy esetben
kértek mentőt a Rába-partra egy ittas, fejsérült emberhez. Két esetben
kellett baleseti helyszínen segíteni
a mentők és a rendőrség munkáját.
Hét esetben kértek rendőri intézkedést, két esetben közreműködtek
forgalmat akadályozó, meghibásodott gépkocsi műszaki mentésében,

valamint forgalomterelésben. Nagy
hangsúlyt helyeznek a fiatalok toborzására, tavaly Kovács Márk, az
idén Buda Brigitta lett az egyesület tagja. Az idei évben is aktívak
voltak, például biztosították a húsvéti ételek lovas kocsiról történő
megáldásának útvonalát, valamint
biztosították a múzeumok éjszakája
és a Szent Iván-éj rendezvényeit.
Tavaly novembertől júniusig nagyobb óraszámban, napi szinten láttak el szolgálatot a koronavírus-
jár vány miatti intézkedések
betartatása következtében leterhelt
rendőrség munkájának segítésére.
Ha az Operatív Törzs úgy dönt, hogy
a negyedik hullám miatt ismét szigorítások kellenek, akkor ismét
számíthat a rendőrség, az önkormányzat és a lakosság a tevékenységükre, de addig is segítették biztosítani a nyári rendezvényeket: az
Alterába Fesztivált, a vízi karnevált, a tűzijátékot és más programokat. Továbbra is ott lesznek a hétfői
és a szombati piacnapokon bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági célból. Az őszi iskolakezdésnél vagy
önállóan, vag y iskolarendőrrel
együttműködve vigyáznak az oktatási intézményeknél a gyerekek biztonságára. Fokozott járőrszolgálatokat látnak el majd mindenszentek
és halottak napján, valamint az adventi időszakban és szilveszter környékén is.

Állandóan képzik magukat

A terveik között szerepel egy elsősegélynyújtási és újraélesztési
tanfolyam elvégzése, és továbbra is
gyakorolják majd a Vas Megyei Pol-

gárőr Szolgálat Híradó Munkacsoport EDR-es rádiópróbáin Perendi
Zoltán VMPSZ szakmai elnökhelyettes vezetésével a rádiókezelési
és forgalmazási szabályokat. A megyei polgárőrnap rendezési jogát a
körmendi polgárőrök kapták meg,
de mivel a COVID-helyzet miatt kevés az idő a megszervezésére, inkább majd a jövő évben rendezik
meg, immáron harmadszor. Biczó
Péter „látható polgárőrséget” képzel el a jövőben, például ezért is lett
a szolgálati gépkocsi az OPSZ gépjárműszabályzatban előírtaknak
megfelelően felmatricázva.

A munkát elismerik

Dr. Koncz Gabriella rendőr alezredes köszöntőjében elmondta,
hogy nagyon büszke a Körmendi
Polgárőr Egyesületre, és nagyra
tartja tevékenységüket, hiszen sokszor segítik a rendőrség munkáját.
Örömmel tapasztalta a közgyűlés
napján is, hogy a Körmendi Rendvédelmi Technikum rendőresküje
alatt közösen teljesítettek szolgálatot a rendőrök a polgárőrökkel.
Nagy örömmel tölti el, hogy együtt
vannak körükben a fiatalok és az
idősek. Megköszönte a sok segítséget, amit az egyesület tagjai önként,
fizetség nélkül nyújtanak a városnak.
Zárásként Biczó Péter és Németh
Tamás átadták a 15, 20, 25 éves alkalomból járó emléklapokat, valamint a tavalyi év munkájának elismeréséül elnöki dicséretben
részesült az öt legtöbb szolgálati
órát teljesítő polgárőr, köztük Kon CST
vács Márk ifjú polgárőr is.

Ötvenéves érettségi találkozót tartottak Körmenden a volt gimnazisták
Ötven kerek éve érettségiztek
azok a diákok Körmenden a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, akik
nemrég újra egybegyűltek.
A – ma már nagyszülők és jórészt
nyugdíjas – volt diákok azt mondják, sokat kaptak ettől az intézménytől, amit az életben jól tudtak
és tudnak azóta is kamatoztatni.
Bár a 1971-ben végzett 4./A osztály tanulói mára szétszéledtek, a
kapcsolat nem szakadt meg teljesen. Az osztálytalálkozó szervezését Tóth Ferencné vállalta magára.
A találkozóra meghívták Soós
István volt gimnázium igazgatót és

Vörös Ottó főiskolai tanárt, akik
köszöntötték volt tanítványaikat.
Jó hangulatban zajlott a találkozó,
felidézték a régi közös emlékeket,
sztorikat, mindenki elmondta a saját élettörténetét, sokat beszélgettek az elmúlt évek történéseiről és
megható pillanatok részleteit élték
át most újra együtt.
Az évfolyam, úgy tűnik, nagyon
összetartó volt, hiszen még ennyi
év után is – a kezdetben húszfős
osztályból – sokan megjelentek a
jubileumi érettségi rendezvényen,
ami a késő délutáni órákban ért
véget.

A közös ebéd előtt természetesen megemlékeztek arról a két
osztálytársukról és tanárokról is,
akik már nem lehetnek velük, így

tiszteletüket tették a temetőben és
virágot vittek Hadnagy Géza volt
osztályfőnökük sírjára is.
n MP


A képen a körmendi gimnáziumban 1971-ben végzett 4./A osztály

FOTÓ: ARCHÍV

6 | 2021. augusztus 27. |

portré

KÖRMENDI HÍRADÓ

látószög | 2021. augusztus 27. |

KÖRMENDI HÍRADÓ

7

Jóna Andreát kiemelkedő – női – színészi alakításáért ismerték el

Kalandozás a Helyi Értéktárban: A Mária Immaculata-szobor

Meghatározó személyisége a KASZT-nak már huszonöt éve

Körmenden az örökségeket igazán megbecsülik

Jóna Andrea neve nem ismeretlen, hiszen a Körmendi
Kastélyszínház Társulat többszörösen elismert színésze,
oszlopos tagja. Június végén a társulat Dale Wasserman
Száll a kakukk fészkére című darabját adta elő, először
egy főpróbát tartottak Körmenden a nagyközönség előtt,
majd vitték is tovább a vasvári közönségnek a Nemzetközi
Színjátszó Fesztiválra.
Nem tértek haza üres kézzel,
ugyanis társulati vándordíjjal és
egy ezüst minősítéssel lettek gazdagabbak, valamint Jóna Andreát Kiemelkedő – női – színészi alakításáért ismerték el.
Andrea 25 éve a társulat tagja, aki
szerényen fogadta gratulációmat,
most viszont ő mesélte el élményeit a
színjátszó-találkozóról, tapasztalatait a darabbal kapcsolatban, de elmondta azt is, hogy milyen volt megjeleníteni Ratched főnővért, amellyel
bezsebelte az elismerést.
– Milyen volt itt Körmenden a
darab fogadtatása?
– Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy motiváló erőként
mindig ott van a háttérben a kedves
körmendi közönségünk. Abszolút
pozitív hatása volt az előadásunknak, ki merem jelenteni, hogy szerette a nagyérdemű, függetlenül attól, hog y a hosszúra nyúlt
pandémiás időszak után nem egy
ilyen könnyesre röhögöm magam
kategóriájú darabbal álltunk elő.
Úgy gondolom, hogy ennek súlya
volt.
– Ez akkor egy főpróba is volt a
vasvári megmérettetés előtt?
– Nekünk tavaly a Komlói Amatőr
Színházi Találkozóra kellett összerakni ezt a darabot, de úgy próbáltunk, hogy nem voltak adottak a
megfelelő körülmények. Kellett egy
év, hogy ezt normálisan, összeszokottan készre csináljuk. Egyértelműen kellett a körmendi előadás a
Vasvári Színjátszó Fesztivál előtt,
mert nekünk is össze kellett simulni
újra. A fesztiválon szakmai zsűri
előtt játszunk, kicsit merevebb is a
közönség összetétele. Nagyon fontos
számunkra, hogy a játékunk során
megfelelő ingert kapjunk a nézőktől
és ennek úgymond doppinghatása
van, hiszen treníroz bennünket, visz
előre a tökéletes és hiteles játszásmód felé. Egy szakmai zsűri előtt

sokkal jobban kell figyelni és 200%os teljesítményt kell nyújtani.
– Mi a történet mondanivalója,
önnek mit adott ez a darab?
– Egyszerre lehet azt mondani,
hogy bizarr, merész, de mégis hiteles emberábrázolás jellemzi a darabot. Azt sugallja, hogy a reménytelen kiszolgáltatottságban igenis
lázadni kell az embertelenség ellen.
Aki ismeri a történetet, az úgyis
tudja, aki nem, annak elmondanám,
hogy a történet egy olajozottan működő elmegyógyintézetben játszódik, ahol ennek az intézménynek a
diktatórikus gépezetét egy új beteg
érkezése rázkódtatja meg. Ez a szereplő McMurphy, őt pedig nem a saját sorsa érdekli. Nehezen viseli,
hogy hogyan bánnak a többiekkel,
hogyan törik meg az emberségüket
és ezzel szemben veszi fel a harcot.
Nem alkuszik, totális háborút indít,
így sikerül felrázni az elmeosztálynak az apatikus ködfelhő között élő
betegeit.
Igazából minden darabból tanulunk valamit. Vagy elvesz belőlünk,
vagy rengeteg pluszt ad. Még évekkel ezelőtt láttam először a filmet és
nagyon erős benyomást tett rám, az
a kategóriájú film, amit egyszer az
életben mindenkinek látnia kell.
Most kicsit részese lettem ennek a
katartikus élménynek, amely ezt a
történetet övezi, ez nagyon jó érzés
volt.
– Mit képvisel Ratched karaktere, akit ön játszhatott el, milyen
nehéz volt megformálni ezt a szerepet és a főszereplők közti feszültséget?
– A történetben Rathced főnővér
szerepébe kellett bújnom, aki a két
ápolója segítségével igyekszik rendet tartani, McMurphy folyamatosan próbálja őt provokálni, kisebb
lázadásokat szít az ápoltak között,
amely egyértelműen mind a főnővér
tekintélye és hatalma megdöntésé-

re irányul. Azt mondanám, hogy a
szerepem szerint egy kicsi őrmester vagyok ebben a nagy gépezetben.
Nagy kihívásként éltem meg a
szerep elsajátítását, nehéz volt megtalálni az arany középutat a gonosz
diktátor és anyagtigrisként bete
geiért küzdő személyiség megformálásához. De volt egy jó adum, jó
partnerek és játszótársak kellettek
hozzá és a színésztársak zseniális
hozzáállása, hogy a feldobott labdát
elkapom vagy sem, mind ezen múlt.
Egyébként, ha lemezteleníted a lelked, sokkal könnyebb gonosznak
lenni, mert amúgy én nem ilyen típusú ember vagyok. Nem szabad
agyalni, hiszen itt nem lehet empatikusnak lenni, egyszerűen hagyni
kell, hogy bedaráljon a szerep.
Kihívás volt a feszültség megjelenítése a színpadon, de ennek egy
titka van, közel húszfős szereplőgárdával dolgozunk és olyan emberekkel vagyok körülvéve a színpadon, akik már hosszú évek óta
ismernek és ismerik a rezdülésem,
egy pillantásból értenek, és tényleg
feszülten fókuszálunk egymásra, és

aztán jön a titkos csavarom a történetben, mert én minden esetben,
minden szerephez a privát életemhez kanyarodom kicsit és elkezdek
az ismerőseim között kutakodni. Mi
lesz a végeredmény? Lesz egy tökéletes rideg főnővér az ismerősökből.
Aztán már csak hozzá kell adnom
azokat a tüskéket, amiket az életem
során szereztem, és akkor már készen állok és úgy gondolom, harcba
tudok állni egy öntörvényű, megalkuvást nem ismerő McMurphy karakter ellen.
– Ha jól tudom, mást nem tudtak
megnézni a fesztiválon, hiszen az
előadás vasárnapra esett, a szereplés után hogyan zajlik a zsűri
értékelése?
– A normális kerékvágás az, hogy
minden darab után az adott társulat
leül a szakmai zsűrivel és meghallgatja az értékelést, kivesézzük és
megbeszéljük együtt a hibákat.
Vasváron ez nem így zajlott ezúttal.
Először átadták az okleveleket, az
elismeréseket, és utána következett
egy belső beszélgetés, ahol Regős
úr – aki korábban már látta Komlón

zottak sora véges volt, mindenkit
szerettek volna kiemelni. Az, hogy
én kicsit kiemelkedőbb voltam a többiek között, talán a főszerepemnek
is betudható. Szerintem mindenki
odatette magát.
– Huszonöt éve a társulat tagja,
számos feladat hárul önre, mi az,
ami különösen fontos a számára?
– Az utánpótlás kérdése. Rengeteg kamasz kerül ki a kezeim közül,
akik nem feltétlenül erre a pályára
készülnek, de úgy érzem, hogy kapnak tőlünk önbizalmat, támogatást,
és ezt az élet bármelyik területén
tudják kamatoztatni.
Mindig van egyébként vérfrissítés, csak közben a fiatalok mennek
főiskolára, egyetemre, kevésbé tudnak hazajönni és próbálunk új tagokat bevonni. És egyre tehetségesebbek jönnek.
– Milyen szerepet játszik szívesen, voltak kedvencek?
– Én minden karakter megformálását komoly feladatként kezelem,
ennyi idő után már nagyon szép szerepeket tudhatok magam mögött, de
valamiért mindegyik kedves volt
számomra.
A jövőben viszont szívesen eljátszanám, Csiky Gergely „nagymamáját”, de addig még van időm.
– Vígjáték vagy dráma?
– Őszinte leszek, dráma. Én egy
drámai alkat vag yok, szeretek
szenvedni. Nagyon, és azt hiszem,
hogy tudok is. A vígjátékot is szeretem, de azt mondom, hogy inkább
szeretek drámai, valós helyzetet
olyan hitelesen visszaadni, ami a
nézőre tényleg hatással van, nekem
ez a fontos.

Jóna Andrea átéléssel játssza szerepét
tudjuk a dolgunk. Mondhatjuk azt,
hogy teljes jogú partnerei vagyunk
a körnek. Együtt sírunk, együtt nevetünk. A kapcsolódás nagyon fontos, hogy meglegyen.
– Hogy készült a szerepre?
– Mindig úgy kezdem, hogy ledefiniálom a karaktert, leírom egy papírra, hogy meglátásom szerint milyen tulajdonsággal ruháznám fel,
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a darabot – hangsúlyozta, hogy sokat fejlődött a darab és szinte minden hibát sikerült kijavítani. El voltak ájulva, hog y mennyire jól
összehoztuk.
A zsűri elmondása szerint a darab elejétől a végéig kiemelkedő színészi teljesítményt nyújtottam, ez
szerepel az oklevélen, de elmondták
azt is, hogy rengeteg egyéni díjat
kioszthattak volna. Sajnos a díja-

– Milyen darabbal készülnek
még a közönségnek idén?
– Egy kamaradarab bemutatását
tűzte ki célul a társulat, sok mindent
nem szeretnék elárulni, de talán
nyár végére, szeptember elejére
színpadképes lesz. A Dogwille című
darabról van egyébként szó. Érdekes
játszási módot igényel, ahol borzalmasan nehéz elsajátítani ezt a fajta
színpadi létet. Olyan darab, ahol kíméletlenül az arcunkba vágják a
brutalitást, a kellemetlenséget, a
megkérdőjelezhető őszinteséget. Ez
egy ilyen igazi emberismereti lecke
n SZD
lesz. Kísérleti tanpélda.

Új sorozattal jelentkeztünk múlt havi lapszámunkban, amelynek segítségével Körmend
értékeinek eredünk utána. Sorra vesszük a helyi értéktárba sorolt tételeket, amelyből
jelenleg harminc van. Ma a főtéri Mária Immaculata-szobrot mutatjuk be önöknek Bebes
Árpád, a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum munkatársa, a Körmendi Értéktár
Bizottság szakmai tanácsadójának segítségével.
A hungarikumtörvényben foglaltak szerint: az önkormányzatok
települési értéktárat és értéktár
bizottságot hozhatnak létre. A feladatok közé tartozik a helyben fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, a helyi nemzeti
értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, valamint azok
megyei értéktárba történő megküldése. Az értéktárban épített értékek és a szellemi örökség részei is
helyet kapnak, illetve az egyesületek által végzett tevékenységek,
egyének munkássága is bekerültek a gyűjteménybe.
A sorozat kezdő beszélgetéskörében, amelynek első része a Szabadság tér történetét mutatta be dióhéjban, még négy érték szerepel. A tér
mellett a Körmendi Járásbíróság
épülete, a volt városháza épülete, a
Mária Immaculata-szobor és a Kossuth-szobor képez szerves egységet
az értéktári tematikában.
„Érdemes és célszerű a Körmend
főterén található értéktári ’elemeket’ egymással egységben bemutatni, hiszen épített kulturális
örökségi értéktípusnak számít
mind az öt tétel” – szögezte le Bebes Árpád, majd a város főterének
középpontjában álló Mária Immaculata-szobor történetének rövid
ismertetésébe kezdett.
– A szobor a tér szinte minden
pontjáról jól látható. A város értéke
egy számára emelt talapzaton, dór
oszlopon ny ugszik, amely re
földgömböt helyeztek az alkotók.
Ennek tetején áll a kezét imára
kulcsoló Szűz Mária. Gazdagon redőzött ruhája barokk jelleget mutat. Feje körül 12 csillagos glória
található. A szoborkompozíció része egy puttószobor is. Ahogy korábban a Szabadság tér bemutatásánál említettem, valószínűleg
már a 18. században is állt itt egy
Szűz Mária-szobor. Bél Mátyás
1733-ban keletkezett leírása bizonyítja ezt – részletezte a szakmai
tanácsadó.
Bebes Árpád egy másik leírásra
is felhívta a figyelmet, amely Kunits
Mihálytól származik. A szerző
1820-ban jegyezte le, hogy három-

ba – mesélte tovább a szoezer forintból készítették
bor tör ténetet
Bebes
el a Szűz Máriát ábrázoló
Árpád.
szobrot Körmenden,
Ahogy a könyveknek,
amelyet a leírás évének
úgy látszik, a szobroknak is
nyarán akartak felállítatörténete van az előbb leírni. Végül a talapzat feltak alapján. A kijelentéssel
iratán az 1822-es eszBebes Árpád is egyetértett.
tendő szerepel. Úgy
Summázva azt mondta: Lélátszik, a felállítás
nyeges kultúrtörténeti
mégis később történt
jelentőségű elem a város
meg. A szobor felirata
históriában a Mária Immaszerint Fülöp herceg
culta-szobor. Fontos a felújíapja emlékére állítottásainak sorozata
ták az objektumot a téris, amelyek bizore. Egy 1840-es tonyítják, hogy Körpográfiai leírás említi
mend számára minaz örökségvédelmi érd ig
is
ér téket
ték festését és az elkeríképviselt a mű.
tését is. A szobortörténet
Ugyanakkor más kultufolytatásáról az is tudharális értékekhez, példátó: 1892-ben egy vihar
ul a Batthyányiak szellerongálta meg. A helyremi örökségéhez vagy dr.
állítás miatt támadt
Batthyány-Strattmann
egy kis vita BatthyáLászló boldoggá avany-Strattmann
tásához is szervesen
Ödön és a község
kapcsolódik a szobor.
vezetősége között
– Maga a szoborfela felújításról. Véújítás is bizonyíték
gül a szobor tulajerre. Boldog dr. Batdonjoga a városi
képviselő-testületé A Mária Immaculata-szobor thyá ny- Strattma n n
lett, akik vállalták a a Szabadság tér éke FOTÓ: JT László születésének
140. évfordulója alkalszobor évenkénti
renoválását. Azonban 1896-ban mából 2010-ben ünnepi szentmisét
újra a herceghez fordultak, hogy a tartottak a Szent Erzsébet-tempszobrot övező, rossz állapotba ke- lomban, majd a hívek átvonultak
rült fakerítést cserélje ki. Batthyá- fáklyákkal a megújult főtérre és
ny-Strattmann Ödön a kérésnek megtekintették annak átadási üneleget tett és díszes vaskerítést nepségét. Veres András akkori mekészíttetett a régi helyett. 1931. gyéspüspök megáldotta a szobrot
május 2-án született a döntés, hogy és a teret is. Ez ugyancsak bizonyía szobor glóriáját dr. Batthyá- totta, hogy a szobor nem csak megny-Strattmann László emlékére határozó térelem. Fontos üzenete
világítsák ki.
van annak is, hogy egy kulturális
– A második világháborúban a centrumban mi az, ami elfoglalja a
szobor sérülést szenvedett, Mária legelőkelőbb helyet. Hogy Kör
lábánál a puttófigurát sajnálatos menden ez egy Mária-szobor, az
módon az orosz katonák szétlőt- egyben a város kulturális kapcsoték. Azonban a 2010-es térfelújítás lódásaira, történelmére és értéksorán a körmendi érték teljes re- rendjére is utal – zárta a helyi érkonstrukciója és restaurálása is téktári lista fontos elemének
megtörtént. A szakemberek letisz- bemutatását Bebes Árpád.
tították a felületét, a felirata aranyLegközelebb a Szabadság térhez
festést kapott, a kerítését is újra- ugyancsak szervesen kapcsolódó
építették, a szobor és Mária glóriája Kossuth-szobor bemutatásával
világítást kapott valamint vissza- folytatódik a város értéktári elen PM
került a puttóalak is a kompozíció- meit bemutató sorozat.
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Színház, tűzijáték, tánc, koncertek, múzeum, gyerekprogramok és főzőverseny – Az ötnapos programfolyam alatt minden érdeklődő megtalálhatta a kedvére való elemet

Ismét megtelt a város szíve, a Körmendi Napok fő napjára több ezren voltak kíváncsiak – A hosszú pandémiás időszak után felhőtlenül jól érezte magát mindenki
A Körmendi Napok programsorozatán az idén is több
ezer látogató vett részt. A szervező Körmendi Kulturális
Központ, Múzeum és Könyvtár módosított a forgatókönyvön, hiszen ezúttal nem volt lehetőség a Rába-parti
programok megtartására. Elmaradt a Csónakfelvonulás és
új helyszínt kapott a tűzijáték. Az idén a Szabadság térről
nézhette végig a közönség az égi látványosságot, amely
pazar volt, az elmúlt évek talán legszebbje.
Színházi előadással kezdődött a
Körmendi Napok rendezvényfolyama: Hármasban a legjobb címmel
láthatott egy könnyű vígjátékot a
nagyérdemű, Gregor Bernadett,
Xantus Barbara és Buch Tibor
közreműködésével. Augusztus 19én, a szokásostól eltérően nem a Rába-parton, hanem a Szabadság téren emlékeztek az államalapító
Szent István királyra.

Keresztény értékrend

V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, országgyűlési képviselő ünnepi beszédében kiemelte,
augusztus 20-a a magyarság születéséről, az alapok letételéről és a nemzet megmaradásáról is szól. A Kárpát-medencében csak a hét törzs
szövetségéből létrejövő, I. Szent István által a keresztény Európához
csatlakozó magyarok élték túl a hos�szú évszázadok viharait. A szónok
kitért Szent István döntéseire és módszeres munkájára: az önrendelkező
államra, amelyben rend uralkodik. A
nemzetet erősítették más nyelvű és
más szokásrenddel rendelkező népekkel kötött szövetségek. A Kárpát-medencébe érkező olasz papokat,
német mesterembereket vagy a kunokat befogadtuk a közös keresztény
kultúra alapján. Az idegen minták,
szokások átvétele azonban mindig
vitákat gerjesztettek, gyengítették a

nemzeti összetartozást, identitást.
Szent István öröksége azonban megakadályozta az önfeladást még olyan
időkben is, amikor a magyar nemzetet hatalmas csapások érték, mint a
trianoni békeszerződés. Az összetartozás érzése mindig győzedelmeskedett a forradalmak idején, 1848-ban
és 1956-ban. Az országgyűlési képviselő azt is hangsúlyozta, hogy napjainkban elértéktelenedni látszik elődeink hite: a kereszténység és a
nemzeti büszkeségünk. Kockán forog
Szent István korából származó államszervezetünk, nemzeti alapintézményeink, nyelvünk, zenénk, táncaink,
népv iseletünk.
Ezeket
folyamatosan meg kellett védenünk
és meg kell védenünk napjainkban is,
némettől, töröktől, orosztól és magunktól is. Másoktól megvédeni, nehogy elvegyék, magunktól megvédeni, nehogy lemondjunk róla. Nemcsak
a nemzetállamot kell megvédeni, hanem a kereszténységet is, amely Európa vezéreszméje, hiszen a hitvilág
ünnepei keretezik egész életünket,
szabályozzák annak rendjét: a keresztelőtől a temetésig. Szokásaink,
életmódunk szorosan kapcsolódnak
az ősi szakrális rendhez: az aratás,
az új kenyér megáldása, a szüret, a
karácsonyt megelőző advent, a disznóvágás, a telet űző bálok, farsangi
mulatságok, a nagyböjt és a húsvét.
Ezek mindegyike a kultúra, identitás
és értékrend része.

A gyerekek sem unatkoztak a Körmendi Napokon

Hazai környezetben lépett fel a Soulwave
Az ünnepi beszéd után Kiss László plébános szentelte meg az új kenyeret, amelyet Bebes István polgármester kínált körbe. Ezután
következett a tűzijáték, amely minden eddiginél szebb volt, ráadásul
rengetegen voltak rá kíváncsiak.
A nap zárásaként az Ocho Macho és
a Soulwave zenekarok koncertjein
szórakozhattak a különböző korosztályok. Utóbbi hazai környezetben legújabb dalát, a Vadlovakat is
eljátszotta, ezt a számot még hivatalosan nem mutatták be a közönségnek. A kastélyudvarban néptáncos műsort szervezett a Béri Balogh
Ádám Táncegyüttes, amely házigazdaként maga is színpadra lépett.

Hagyományőrzők a kastély oldalkertjében

Hagyományőrzés
mesterfokon
Augusztus 20-a és 21-e is az ünnepi programok jegyében telt: volt ünnepi szentmise, hagyományőrző bemutató és csatajelenet a Batthyány
Lovas Bandériummal és meghívott
vendégeivel, a Kőszegi Darabontokkal, a Nádasdy Ferenc Bandériummal, a Gölbasi Vitézeivel, a Gyulaffy
László Hagyományőrző Bandériummal, a Kapuvári Hajdúk és Gartai
Muskétások Hagyományőrség csapatával, a Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesülettel
és a Régió Hagyományőrző Sport
egyesület íjászaival. Emellett volt
retró est a Kvarc duóval, fotószínház

Kádár Ferkóval, óriásbuborékos játék és bábszínház gyerekeknek, múzeumlátogatás tárlatvezetéssel és
könyvbemutató. Sztárvendégként
fellépett Sub Bass Monster és zenekara, valamint a PASO.
A rendezvénysorozat zárónapján
főzőversenyt tartottak. Az idén Clusius kedvence címmel hirdették meg
a gasztronómiai eseményt. A legenda szerint a flamand botanikusnak
köszönhetően terjedt el Magyarországon a burgonya, a zöldpaprika, a
paradicsom és a gomba, így ezeket
a részt vevő csapatoknak mindenképpen fel kellett használniuk ételeikhez.
Már a főzőverseny kiírása sem
volt szokványos. Clusius kedvence
címmel hirdette meg a programot a
Körmendi Kulturális Központ, fel
idézve a messze földön híres Carolus Clusiust, aki a 16. században
gyakran látogatta meg a sokoldalú,
művelt magyar főurat, Batthyány
Boldizsárt. Újdonságokat is hozott
hazánkba, például paprikát, paradicsomot, burgonyát.
A Batthyány-kastély oldalkertjében rendezett főzőversenyen az
idén tizennégy csapat vett részt.
Szép számmal képviseltették magukat a körmendi civilek, így a Batthyány Bandérium, a zumbások, a
senior táncosok és az amatőr szín-

játszók, de fakanalat ragadtak helyi
és környékbeli magánszemélyek is.
A tradicionális fogások mellett újragondolt ételköltemények is készültek, előbbire jó példa a Márkusfalviak vadpörköltje vagy a színjátszók
csülökpörköltje gombával gazdagítva. A Batthyány Lovas Bandérium
Boldizsár is szerette volna elnevezéssel készített lecsós szeletet vargányás tócsnival, a harasztifalusi
különítmény pedig pirított jércemellet lecsós-krumplis ágyon, tojáslepénybe sütve.
Bebes István, Körmend polgármestere is aktív részvevője volt a
programnak, a Sréttesek csapatában főzött.
A négytagú zsűri – Pappné Horváth Ildikó cukrászmester, Gombor
László gasztronómiai szakember,
valamint a szakácsszakma képviseletében Budai Miklós és Lóránt Tibor – nehéz feladatot kapott.
Az első helyet végül a Senior Néptáncegyüttes szerezte meg. Solti
Sándor vezetésével igazi ínyencséget készítettek, mégpedig Oldalkerti csülökpörköltet, ahogyan a senior
séf szereti.
Második helyen a zumbás lányok
végeztek augusztusi bőségtáljukkal. Harmadik lett a Sréttesek csapata, akik ételüknek a Vasi ízekkel
bolondított pásztorbogrács gazdagon nevet adták. Két különdíjat is
kiosztottak, egyiket a Gombafejek
csapata kapta, a másikat a Batthyán TJ
ny Lovas Bandérium.


FOTÓK: JT

Minden idők leglátványosabb tűzijátéka volt Körmenden

Finomabbnál finomabb ételek születtek a főzőversenyen, nem volt egyszerű dolga a
zsűrinek

A néptáncgála sem maradt ki a programból
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Ünnepi szentmisével emlékeztek Szent István királyra a katolikusok

Munkahelyi zaklatás: etikai kódexet nyújtunk a megelőzéshez

Megáldották és megszegték az új kenyeret Körmenden is

Függetlenek az áldozat egyéni érzékenységétől a történtek

A körmendi katolikusok Szent István napján, augusztus
20-án ünnepi szentmisén emlékeztek meg államalapító
királyunkról. A szertartást követően a templomkertben
volt lehetőségük a híveknek, hogy a megáldott, frissen
megszegett új kenyeret megkóstolják, és baráti beszélgetés során borral koccintsanak.

Olyan környezetben, ahol a munkatársakat a munkahelyi zaklatás bármilyen formája érinti, nemcsak az egyén
szenved, hanem a vállalatot is kár éri. A zaklatás objektíven
meghatározható cselekmény, független az elszenvedő
„egyéni érzékenységtől”, de még az elkövető szándékossága sem szükséges ahhoz, hogy megállapítható legyen.

Keresztény szemlélet

Egy munkahely sikeres működésének egyik, ha nem legfontosabb kulcsa, hogy munkatársai
olyan környezetben dolgozzanak, amelyben a tudásuk, teljesítőképességük legjavát tudják
nyújtani. Ez nemcsak a megfelelő eszközöket, hatékony struktúrát, jól működő kommunikációs
csatornákat, megfelelő javadalmazást stb. jelenti, hanem azt is,
hogy a szervezetben együtt dolgozók kölcsönösen és maradéktalanul tiszteletben tartsák egymás emberi méltóságát.

Az államalapítás ünnepén a
szentmise 18 órakor kezdődött a
Szent Erzsébet-plébániatemplomban. A misét Kiss László esperes
plébános celebrálta, aki szentbeszédét azzal kezdte, hog y
megfigyelte a politikusoknál, hogy
ünnepi megemlékezéseiket mindig
összekötik valami aktualitással,
márpedig a legidőszerűbb történés
jelenleg az, hogy 73 év kényszerű
szünet után ismét lesz katolikus iskolája a városnak. A Boldog Batthyány László Katolikus Iskola évnyitója, a Veni Sancte augusztus
31-én 17 órakor kezdődik majd a
templom falai között. Sokan feltehetik a kérdést, hogy minek ide egyházi, katolikus iskola. Amikor Szent
István király az egyházigazgatás
testületi szerveit, a káptalanokat
megalapította, ezek mellé iskolákat
is rendelt, amire az egyik legjobb
példa a máig is gimnáziumot működtető Pannonhalmi Főapátság.
Szent István is ide hozta a fiát, Imre
herceget, akinek az olasz bencés
szerzetes, a későbbi vértanú, Szent

Gellért püspök volt a nevelője. Az
egyházi, a katolikus iskola nemcsak
tanít, hanem nevel is. Sajnos ma sok
iskola valóságos versenyistálló, tudást ad, de bölcsességet nem. Eddig
is volt heti egy órában hittan, de ha
az iskolában teljes mértékben jelen
van a keresztény hit, akkor igazzá
válik a mondás, hogy aki malomba
megy, lisztes lesz. Ezek a gyerekek
aztán reményt adhatnak a jövőnek.
Történelem íródik, hiszen Szentgotthárd és Körmend az első eset
olyan szempontból, hogy az egyházmegye nem iskolát épít, hanem átvesz az államtól. Kiss László elmondta, hogy nemrég egy szakmai
napon vett részt, ahol aggodalmait
megosztva azt a választ kapta, hogy
körülbelül húsz év kell, mire egy iskola valóban katolikus iskolává
lesz. „Ha húsz év, akkor húsz év!” –
jelentette ki az esperes-plébános,
majd arról beszélt, hogy Szent Istvánnak sem állt a rendelkezésére
minden, hogy az országot kereszténnyé tegye. Államalapító szentünk valóban hívő volt, nem politikai
okok miatt lett kereszténnyé. Az új
iskolát nem anyagiakkal, hanem

imákkal lehet és kell támogatni,
hogy Isten kegyelmében bízva húsz
év múlva vagy még előbb katolikus
iskolává legyen.

A túlélés nemzete
a magyar
Szent István is kora nehézségeit
látva megtalálta a megoldást, és a
világon először Szűz Máriának
ajánlotta koronáját, országát. El
kell gondolkozni azon, hogy Mátyás
király óta, több mint ötszáz éve nem
volt győztes háborúnk és ami jel-

Az új kenyeret a megáldását követően Bebes István, Körmend polgármestere szegte meg
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lemző ránk, az a széthúzás. Kiss
László is bencés diák volt gimnazistaként, és történelemtanára egyszer az egyes nemzeteket egy-egy
tulajdonsággal jellemezte. Amikor
tanítványai rákérdeztek a magyar
nép fő jellemzőjére, akkor a szerzetes azt mondta, hogy a magyar a
túlélés nemzete. Amikor Szent Istvánra gondolunk, higgyünk és bízzunk Istenben, ahogy ő tette, hogy a
jelenkor istentelenége ellenére megmaradjon a nemzetünk.
Az új kenyeret a megáldását követően Bebes István, Körmend polgármestere szegte meg. Befejezésül az
esperes-plébános örömmel számolt
be arról, hogy állami támogatással
és a helyi katolikus egyházközség
agyagi hozzájárulásával hamarosan elkezdődik és majd több lépcsőben megvalósul a templom rekonstrukciója.
A záróáldás után a Himnusz, a
Székely himnusz és a Boldogas�szony Anyánk eléneklésével véget
ért az ünnepség templomi része, és
a jelenlevők a templomkertben vehettek kóstolót az új kenyérből, aztán beszélgettek és borral koccintottak a kellemes nyári alkonyatban.
A szentmisét megtisztelte jelenlétével Gombásné Nardai Ibolya, a
Körmendi Járási Hivatal vezetője. A
szertartáson a Városi Vegyeskar
működött közre Sabáli Lászlóné
vezényletével, orgonán kísért Sabáli László. Az énekkar Bárdos Lajos
Missa Tertia című művét adta elő.


n CST

emberi méltóságot sértő, szexuális
vagy egyéb természetű magatartás,
amely az érintett személynek védett
tulajdonságával függ össze, és célja
az áldozattal szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő, támadó környezet kialakítása”. A védett tulajdonság lehet a
nemi, faji hovatartozás, bőrszín, fogyatékosság, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vélemény, családi állapot,
anyaság, terhesség, szexuális
irányultság, nemi identitás,
életkor stb. Zaklatásnak minősül a másik személy ezen tulajdonságain való élcelődés,
gúny, durva tréfa, kirekesztés,
de a megalázás lehet akár fizikai természetű is.

Nem csak aláfölérendeltségi
viszonyból ered

Napjainkban egyre nagyobb
nyilvánosságot kap a zaklatás
Rádi Lujza HR-tanácsadó,
egyik speciális formája, a szeközgazdász rámutatott, olyan Olyan környezetben, ahol a dolgozókat a zaklatás xuális zaklatás, ahol az emberi
környezetben, ahol a kollégákat bármilyen formája érinti, nemcsak az egyén szenved, méltóságot sértő magatartás
FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
a zaklatás bármilyen formája hanem a munkahelyet is kár éri
szexuális jelleget ölt. Megvalóérinti, nemcsak az egyén szensulása jellemzően mások kizáved, hanem a munkahelyet is kár éri.
rásával, négyszemközt történik.
Zaklatás esete a vállalat méretétől,
Rádi Lujza fontosnak tartja kiemeltevékenységi körétől, a dolgozók deni, hogy ez esetben nem csak fizikai
Amennyiben munkahelyén vala- zaklatásról beszélhetünk. Szexuámográfiai összetételétől függetlenül
bárhol előfordulhat. Objektíven meg- kit zaklatás ér, úgy a felelősség lis zaklatás az is, ha valaki szexuáhatározható cselekmény, független minden esetben a munkáltatót ter- lis tartalmú képeket, üzeneteket
az elszenvedő fél „egyéni érzékeny- heli, akár alá-fölé rendeltségi vi- kap, ha munkahelyi előnyöket ígérségtől”, de még az elkövető szándé- szonyban, akár kollégák között tör- nek szexuális szolgáltatásért, ha
kossága sem szükséges ahhoz, hogy tént az. Érintheti a szervezet zavarba hozó fizikai kontaktusra
megállapítható legyen. Nem menti az jelenlegi vagy leendő alkalmazotta- vagy „pusztán” félreérthető gesztuelkövetőt, hogy „ilyen a stílusom”, it, de üg yfelet, tanítványt stb. sokra, megjegyzésekre, célzásokra
A meghatározása szerint olyan, „az kerül sor. Legtöbbször alá-fölérenhogy „csak vicceltem, ő is nevetett”.

Bárhol előfordulhat

A munkáltató felelőssége

deltségi viszonyra gondolunk, ahol
az áldozatok nők, az elkövetők férfiak, de munkatársi viszonyban, férfiakat vagy azonos neműeket érintve
is történhet.

Etikai kódex
a megelőzéshez
A HR-tanácsadó hangsúlyozta,
hogy a munkáltatónak mindent meg
kell tennie azért, hogy munkavállalóit ne érhesse zaklatás. A megelőzéshez jó eszköz a témát is érintő
etikai kódex kidolgozása, vezetők
és a dolgozók számára „érzékenyítő” képzések szervezése. Biztosítani kell a lehetőséget, hogy az áldozat független, általános bizalmat
élvező, a jogsértést felismerő személyhez fordulhasson, ne kelljen elhallgatástól, esetleg megtorlástól
tartania azért, mert bejelenti a zaklatást. Nagyobb vállalatoknál ezt
támogathatja olyan felület üzemeltetése, ahol a bejelentés megfelelően dokumentálható, hozzá kapcsolódóan pedig standardizá lt
kivizsgálási folyamat indul el. Ez
utóbbiban nagy szerepet kap a vállalat HR-szervezete, valamint a
munkavállalói érdekképviseletek
is. Rádi Lujza több évtized szakmai
tapasztalatával a háta mögött azt
tartja a legfontosabbnak, hogy senki ne hagyja, hogy sérelem érje,
emeljen szót a zaklatás ellen. Fontos, hogy munkavállalóként a felettese, munkatársa zaklató magatartását haladéktalanul jelezze a
munkáltatói jogkör gyakorlójának
vagy forduljon az az alapvető jogok
biztosához.
n SZABÓ CSILLA


Gyermekeink védelmében

Vajon egyik napról a másikra megtiltható a közösségi média használata?
Már 2011-es kutatások bebizonyították, hogy a hirtelen lekapcsolódás a közösségimédia-felületekről
igazi stresszt okoz a szervezetben.
A 24 órán keresztüli internet- és készülékmegvonás ugyanolyan megvonási tüneteket produkál, mint
például az alkoholtól, dohánytól
vagy éppen a kábítószertől való elvonás, tehát nyugtalanságot, elszigeteltséget, idegességet, félelemérzetet élnek át. A félelem elsődlegesen
a „kimaradnak valamiből” érzésben testesül meg.

Hogyan tudjuk megelőzni vagy
csökkenteni az így kialakuló stressz
mértékét? Egyszerre csak egy fel
adatra koncentráljunk, tanítsuk meg
gyermekünknek, hogy egyszerre
csak egy eszközt, egy böngészőt
használjon. Ne folytasson párhuzamos cselekvéseket; televíziózás közben ne használja mobiltelefonját,
tabletjét. Kapcsoljuk ki együtt az
azonnali értesítéseket, legyen szó
akár a chatről, az e-mailekről vagy
éppen az aktuális hírekről, blogbejegyzésekről.

Lefekvés előtt legalább egy óra
legyen az elcsendesülés, a lelassulás időszaka, ekkor már ne foglalkozzunk a számítógéppel, csökkentsük a monitor fényerejét, hogy
könnyebben el tudjunk majd aludni, a retinát érő monitorfény
ugyanis jelentősen befolyásolja az
elalvási képességünket.
Találkozzanak egymással többet a gyerekek személyesen! Az
ismerősökkel való találkozás, a
velük töltött idő csökkenti azt a félelmet, hogy kimaradnak valami-

ből. De annak az elfogadása is segít, ha elismerjük, hogy valóban
lemaradunk néhány dologról, ha
nem használjuk az internetet.
Ilyenkor ugyanis minden bizon�nyal elszalasztjuk egyik ismerősünk közlését, miszerint nagyon
finomat vacsorázott ma, nem tudunk meg semmit a legtrendibb
Youtube-videóról, arról, hogy az
influencerek éppen mivel sokkolták a közönséget.


n KLAUSZ MELINDA

KOZOSSEGI-MEDIA.COM
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Ha már nekiállunk, érdemes felsőfokon végezni a befőzést

„A Pro Scientia Aranyéremre az egyetemi éveim megkoronázásaként tekintek”

Nyolc óra a tűzhelyen: Így készül az igazi szilvalekvár

Kiemelkedő teljesítményét díjazták a körmendi fiatalnak

Azóta ezt a receptet igyekszem minél nagyobb közönséghez eljuttatni,
mert azóta sem találtam jobbat.
Kiderült, hogy ennek a lekvárnak
bizony nyolcórás főzési ideje van,
amit egykor alvással töltöttek, este
10-kor feltették a gázra, majd reggel
hatkor levették. Nagy füzettel érkeztem, de a lekvár receptje rövidebb
volt, mint gondoltam, viszont a végeredmény annál gazdagabb. Azóta
kipróbáltam, és ez az a lekvár, ami
egy agyagköcsögben, fóliával vagy
anélkül is eláll a spájzok polcán akár
évekig is.

Régi szilvalekvár

Bármilyen erős késztetést is érzünk, egyszer se keverjük meg főzés közben a szilvát! 

Ez a szilvalekvárrecept az egyik legkedvesebb, amit gyűjtéseim során kaptam. Irma mondta el nekem, aminek
trükkjeit és praktikáit azóta sem felejtettem.
A gyümölcsszezon közepén járunk, ott is a szilvánál, aminél sokszínűbb, izgalmasabb gyümölcs nehezen található, akkor is, ha elsőre
nem annak tűnik.
A kis csonthéjas gyümölcs legféltettebb formátuma – amit kincsként
őriznek spájzokban, kamrákban – a
szilvalekvár. A szatmárira, erdélyire

esküsznek sokan, de azért minden
kis városban van legalább egy néni,
akiről úgy tartják, ismeri a tökéletes
szilvalekvár receptjét itthon is.
Én Győr mellett, Ménfőcsanakon
találtam meg ezt a nénit, aki elmondta minden részletét a tökéletes régi
szilvalekvárnak, amit még az ő
nagymamája készített a sparhelten

FOTÓ: SZ. ZS.

1950 környékén. A híres katlanos
verziót most kicsit felejtsük el, mert
sokan vagyunk, akik ezzel a főzőalkalmatossággal nem rendelkezünk,
ám mégis igazi lekvárokat szeretnénk készíteni.
Kis konyha, kis sparhelt, nagy lelkesedés és két kis ráncos szem, ami
mosolyog – ez a látvány fogadott,
amikor beléptem az ajtón. Irma néni
spájza csak úgy roskadozott a nem
csak finom, hanem szép befőttektől,
így gyorsan neki is láttam a jegyze
teléshez, majd otthon a készítésnek.

Hozzávalók:
• 3,5 kg szilva
• 1 dl ecet (10%)
• 0,5 kg kristálycukor
Elkészítés
A szilvákat alaposan megmossuk,
kimagozzuk, felezzük. Teflonedényben készítjük el vagy vastagfalú zománcban, hogy véletlenül se kozmáljon oda.
Az edény aljára öntjük az ecetet,
arra a szilvát, majd a cukrot, a legkisebb lángon hagyjuk főni nyolc órán
át, először fedővel, majd félidő után
fedő nélkül.
A legfontosabb pedig, hogy bármilyen erős késztetést is érzünk, egyszer se keverjük meg!
A bátrabbak éjjel, de jómagam is
nappal főzöm, így végig tudom kísérni az egész folyamatot, aminek a végeredménye hihetetlen!
Tipp: A szilvalekvár főzésénél érdemes egy pitét is „összedobni”. Egy
vajas tésztát/morzsatésztát készítve,
töltelékként a szilvalekvárt használva, azonnal egy kis finomság is készül a friss szilvából. n SZARKA ZSÓFI
GASZTRÓÚJSÁGÍRÓ

Könyvajánló – Viola Shipman: Az emlékkarkötő
Vannak könyvek, amelyeket megállás nélkül lehet olvasni, annyira
magával ragad a történet. A legújabb ilyen könyv számomra Az emlékkarkötő volt.
A regény egy vidéki kisvárosban játszódik. Lolly, a könyv főszereplője
mindent megtesz a sok nehézség, kudarc és veszteség ellenére is, hisz az
élet apró örömeiben és mindenben meglátja a jót és a szépet. Lánya és
unokája számára igazi példaképpé válik, akiknek örökségül hagyja a
sok kedves családi történetet és emléket tele szeretettel és örömmel.
A három nő különböző életutat jár be, de összeköti őket a szeretet és
az örömteli életben való hit. Egy dolog mindenképpen közös: egy emlékkarkötő. Minden fontosabb esemény alkalmával egy újabb medállal bővül a láncuk. Lolly fiatalkora óta hordja a karláncát, ám Arden úgy érzi,
ő már túl öreg ehhez. Azonban amíg otthon lesz a családjával,

megváltozik a látásmódja, boldog lesz. Más emberré válik a mű végére,
mint ahogyan megérkezett az édesanyjához.
A könyv elolvasása mindenképp jókedvre derít, amelynek hatására az
ember átgondolja és átértékeli a körülötte levő dolgokat és embereket.
Rengeteg érzelmet váltott ki belőlem a mű, sok-sok megszívlelendő bölcsességet olvashattam, amelyeket talán a saját életemben is alkalmazhatok majd.
Ajánlanám azoknak a kedves olvasóknak, akik szeretik a mélyebb
érzésű, lebilincselő történeteket. Elgondolkodhatunk azon, hogy vajon
mi mennyire törődünk a boldogságunkkal?
Jasztrab Istvánné
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Zalaegerszeg

Kiemelkedő teljesítményéért Pro Scientia Aranyéremben részesült Buti Nikolett,
az ELTE PPK végzett testnevelés–gyógytestnevelés
és egészségfejlesztés tanár
szakos hallgatója.
A tanács 1989 óta díjazza a tehetséges hallgatókat: idén összesen 48
Pro Scientia, 2 Pro Arte és egy Junior Pro Scientia Aranyérem odaítéléséről döntött a bizottság. Pro Scientia Aranyéremben az a fiatal
részesülhet, aki tanulmányai során
és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt
nyújt, és arról pályamunkák, elő
adások vagy irodalmi, művészeti és
tudományos alkotások formájában
számot ad.
A Pro Scientia Aranyérmet az
egyetemi évek során nyújtott hallgatói összteljesítmény alapján ítélik
oda, természetesen pályázat benyújtása is szükséges hozzá –
mondta el az elismerés kapcsán
Buti Nikolett.

Buti Nikolett megkoronázta egyetemi
FOTÓ: ARCHÍV
éveit
Az aranyéremmel a kiemelkedő
egyéniséget is elismerik. Kitartó
munkája az évek alatt folyamatosan
teljesedett ki, kutatásaival végül
újabb és újabb eredményeket ért el.
Az egyetemi éveim kezdetén még
csak remélni sem mertem, hogy
ilyen eredményeket érhetek el, csupán a tanulmányaim sikeres teljesítése volt a cél. Az első félév után
kezdtem megismerkedni a tudományos diákköri munkával, a kezdeti
nehézségeket leküzdve pedig egyre
jobb tanulmányaim lettek, amire

később már tudatosan is törekedtem. 2016-ban indítottuk el témavezetőmmel H. Ekler Judit tanárnővel A sportoláshoz kapcsolódó
tudatos vízfogyasztás című kutatásunkat, amelynek további részein a
mai napig dolgozunk. Az évek során
adódó lehetőségeket igyekeztem kihasználni: demonstrátorként igyekeztem segíteni oktatóim munkáját,
a Magyar Diáksport Szövetség – ’X
fit’ tesztrendszerében mérőszemélyként vettem részt, segítettem
egy pályázat gyakorlati megvalósítását, volt lehetőségem angol nyelven is ismertetni kutatásomat egy
konferencián – részletezte. Ugyan
voltak közben nehézségek és hullámvölgyek, de most már abszolút
egyetértek azzal, hogy „a kemény
munka mindig kifizetődik”, így számos ösztöndíjat sikerült elnyernem
– tette hozzá.
Nagy büszkeség számomra, hogy
a városom által adományozott Boldog Batthyány-Strattmann László
Ösztöndíjat egymás után ötször is
nekem ítélték, a Pro Scientia Arany
éremre pedig az egyetemi éveim
megkoronázásaként tekintek, hiszen óriási elismerés számomra,

Az eddigi elismerések:
• Klebelsberg Képzési Ösztöndíj
• Boldog Batthyány-Strattmann
László Ösztöndíj
• Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
• Sportösztöndíj – Berzsenyi
Dániel Pedagógusképző
Központ Intézményi, Szakmai,
Tudományos és Közéleti
Ösztöndíj (ISZTK)
• Tudományos Ösztöndíj – Berzsenyi Dániel Pedagógusképző
Központ Intézményi, Szakmai,
Tudományos és Közéleti
Ösztöndíj (ISZTK)
• EHÖK Rendkívüli helyzet ideje
alatt végzett önkéntes hallgatói
tevékenység ösztöndíja
• Sapere Aude Junior Díj
• Új Nemzeti Kiválósági Program II.
Tudománykommunikációs
verseny – III. hely
• Pro Scientia Aranyérem
hogy november 24-én, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében
vehetem majd át a díjat – zárta gonn SZD
dolatait.

Telt házzal dübörgött idén is a kajak-kenu élménytábor a Rábán
Hatodik éve szervez
kajak-kenu élménytábort
a Bereki Bárkás Egylet
Egyesület. Az egyhetes
program igen népszerű, az
idén félszáz gyerek táborozott a Rába-parton.
– Az első tábort 2016-ban rendeztük meg, akkor a kenukirály,
Wichmann Tamás volt a vendégünk. Az elmúlt években járt nálunk Storcz Botond háromszoros
olimpiai bajnok kajakos, Kiss Tamás olimpiai bronzérmes kenus
és Vaskuti István, az 1980-as
moszkvai ötkarikás játékok győztese. Németh Szabolcs, a jelenleg
legnagyobb ígéretnek tartott magyar férfi kenupáros, Adolf Balázs
és Fejes Dániel edzője is többször
ellátogatott hozzánk. Az ő tanácsai amúgy a napi edzésmunkában is jól jönnek, hiszen mi amellett, hog y sokat vízitúrázunk,

kajak-kenu versenyszakosztályt is
működtetünk. A táborral fő célunk
a toborzás és a vízitúrázás népszerűsítése, persze fontos az is,
hogy a résztvevők felejthetetlen
élményeket szerezzenek – mondta
Varga Gábor István táborvezető.
Minden évben telt házzal megy a
tábor, a korosztályi összetétel nagyon változatos. Az idei legfiatalabb táborozó még nem töltötte be
a hatot, a legidősebb meg majdnem
húszéves.

A gyerekek a túrakenuk és túrakajakok mellett a térdelős versenyhajókat is kipróbálhatták, de
ismerkedhettek a SUP-pal és a
sárkányhajóval is. Emellett mindig van zöld program, az idén dr.
Szinetár Csaba zoológus tartott
előadást és gyakorlati foglalkozást a Rába élővilágáról.
Kétszer kirándultak a táborozók: az egy út Vasvárra vezetett, a
kilátóhoz és a sánchoz, a másik a
Budafai Arborétumba és a szom-

szédos bázakerettyei fürdőbe.
Sztárvendégek is voltak, mégpedig
az Egis Körmend U20-as kosárcsapatának tagjai, Kiss Mátyás csapatkapitány, Balogh Máté és Habel
Andrich Clemens. Sportágcsere is
szerepelt a programban, vagyis a
kosarasok hajókba szálltak, a kajak-kenu tábor résztvevői pedig dobóversenyre hívták ki a vendégeket, itt a kilencéves Wágner Bence
n TJ
bizonyult a legjobbnak.


FOTÓ: JT
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A legnépesebb mezőny a +23-as és a speciális olimpia kategóriája volt

Laposa Boglárka és Bartik Borostyán a korosztályuk különdíjasai

Nem csökkent az utcai kosárlabda-fesztivál népszerűsége

Óriási bravúrt értek el a körmendi női kézilabda-utánpótlásnál

Sokszor az időjárás bizonyult a
legnagyobb ellenfélnek, hiszen a
déli órákban a körmendi Szabadság
téren 40 Celsius-fokot is mértek.
Az idei fesztiválon a legnépesebb
mezőny a +23-as korcsoportban és
a speciális olimpia kategóriában indult. Az integráció jegyében már



FOTÓK: JT

Kiütéses győzelem

A csapat tagjai: Bartik Borostyán, Hajós Hanna, Hajós Petra, Horváth Eszter, Laposa Boglárka, Molnár Emma, Sass Csenge, Tóth
FOTÓ: KDMTE/ ARCHÍV
Bíborka, Őri Ilona

Vas Megyei SzC Hefele Menyhért Szakképző Iskola
2021/2022. tanévre tervezett képzései

MUNKA!

Termékek összeállításai,
egyszerűbb adminisztratív
munkák, egyebek.
ELÉRHETŐSÉG:

MÁSODSZAKMÁS KÉPZÉS

nappali rendszerű 2 éves képzés
(25 éves korig) az alábbi szakmákban:

•Festő, mázoló, tapétázó
•Szárazépítő
•Asztalos
•Burkoló
•Kőműves
•Ács
•Tetőfedő
•Szigetelő

•Asztalos
•Festő, mázoló, tapétázó
•Kőműves

www.audiopress.nanoweb.hu
Ügyfélszolg.: 06-20/496-3980

A második szakma
megszerzése ingyenes!

Audiopress Hungary Bt.

Várjuk jelentkezésüket!

FELNŐTTKÉPZÉS

1 vagy 2 éves képzés (előzetes beszámítástól
függően) az alábbi szakmákban:

GYALOGTÚRA A MURAVIDÉKEN
ÉS A RÁBAVIDÉKEN
1. nap
•9
9 .0
00 találkozás Muraszombaton
•9.30 Ledavsko-tó (Krasci)
•10.00 Szent Ilona-templom (Peresto)
•10.40 Slatina-forrás (Rogaška)
•11.15 ebéd muravidéki házi
specialitásokkal (Kuzma)
•13.00 Őrtorony (Čep
pinci)
•13.20 túúra a „Határőrök nyomában““ útvo
vonalon
•18
8.3
30 kuruc vacsora Šalovciban,
szállás a Peterloug turistacentrumban

800892

OTTHONI

775328

A Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupa második fordulójában a megyei másodosztályban szereplő Gencsapáti KSK
fogadta hazai pályán a Vas
megyei I. osztályban szereplő
Körmendi FC-t. A vendégek
alázták az ellenfelet: a körmendiek az első pillanattól
kezdve kezükben tartották a
meccset, a 24. percben Sály
Péter találatával szerezték
meg a vezetést, aztán szinte
tízpercenként újabb gólt lőttek
a gencsieknek, akik szépíteni
sem tudtak. A végeredmény:
Gencsapáti KSK–Körmendi
FC: 0-8.

Érdeklődni: a hefele@hefele.edu.hu e-mail címen
vagy a 06 30/518 0090-es telefonszámon lehet.

800847

Hatvankilenc csapat nevezett előzetesen a hagyományos nyári sport
eseményre. A szervezők tizenöt csoportba sorsolták be a részt vevő
együtteseket, amelyek Bebes István
polgármester köszöntője után kilenc pályán kezdték el a küzdelmeket.

hagyományosan vettek részt – önálló kategóriában – fogyatékkal élő
fiatalok a rendezvényen. A tíz csapat Kőszegről, Iváncról valamint
Körmendről érkezett.
Több pályán is nagy csata folyt a
végső győzelemért, és óriási izgalmakat hoztak a dobóversenyek is.
Végül az alábbi eredmények születtek.
Végeredmény, kenguru lány: 1.
JaFanna, 2. Ricsilla Ricsajok. Kenguru fiú: 1. Ricsilla, 2. Aim Assist, 3.

A Körmendi DMTE U14-es csapata az augusztus 20-ai hosszú hét
végén Soltvadkerten szerepelt a
Pünkösdi kupán. A lányok korosztályukban aranyérmet szereztek,
ráadásul Laposa Boglárka és Bartik Borostyán különdíjazottak is
n MP
lettek.

799284

Egy napra újra a kosárlabdáé volt a főszerep Körmend főterén nemrég, ahol immár 28. alkalommal rendezték meg
a Streetball Challenge kosárlabda-fesztivált.

Ricsilla Rakéta. U12 fiú: 1. MTE
U12, 2. Kölyök Bányász. U14 lány: 1.
Pont, pont. U14 fiú: 1. L.K. Bulls, 2.
RCS, 3. Ifjú Bányász. U16 lány: 1.
Verhetetlen Négyes, 2. Zrínyis Lányok, 3. 4 Thunder Girls. U16 fiú: 1.
WHYNOT?, 2. Tökalsók, 3. Öreg Bányász. U18 lány: 1. Orlando Tragic,
2. ZTE, 3. SzoSi. U18 fiú: 1. Balu, 2.
Poukball, 3. Twenty-four. U23: 1.
Pancserek, 2. Winners, 3. Portás
Tintahal. +23 férfi: 1. JV, 2. Tetra
Basket, 3. VE Team. +35 férfi: 1.
Szia Uram, 2. Black Joe, 3. Fröc�csentők. Vegyes: 1. Óriási, 2. Mixair,
3. WinTeam. Speciális Olimpia, I.
divizó: 1. Kőszeg I., 2. Kőszeg II., 3.
Körmend I. II. divizió: 1. Ivánc II., 2.
Ivánc I., 3. Ivánc III.
A Molten büntetődobó-verseny
győztese U16-os kategóriában Szabó-Haklits Márk lett, a +16-osoknál Mészáros Richárd, aki a Grosbasket győztes is lett egyben. A Toti
2Ball Game U16 első helyezettje
Szabó Bence és Szabó-Haklits
Márk, a +16-os kategóriáé Mészáros Richárd és Mészáros Ágota lett.
Az NKM 3Shot dobóversenyt Mészáros Ágoston nyerte.
A kategóriagyőztesek, illetve a
dobóversenyek első helyezettjei
részt vehetnek az országos döntőn,
amelyet szeptember 18-án rendeznek meg Budapesten.
Az eseménynek idén is voltak ki
egészítő elemei: a centerpályán például bemutatót tartott a körmendi
Castrum-Sec Dinamica SE kick-box
csapata és a helyi Zoom-Barátok
Egyesület is.
n TJ


VÍZITÚRA A MURÁN ÉS A RÁBÁN
1.nap
•9.00 látogatás a Agata-kkastélyyban (Gornja Radgona)
•10..30 evezés a Murán
•12.30 tradicionális muravidéki ebéd Krogb
ban
•13.00 evezés a Murán
•13.45 látogatás a Babics-malomban
•14.15 evezés Gornja Bistrica településig
•15.30 uzsonna a Tinek kompnál
•16.45 látogatás a melinci méhészetben
•17.30 muraszom
mbati városnézés
•19.30 kuruc vacsora Šalovciban
szállás a Peterloug turistacentrumban

2. nap
•9.15 Ma li Raj farm (Dolenci)
•10.00 határon átnyúló túra (Hodoš–Szalafő)
•13.30 Határőr Múzeum (Apátistv
tvánfalva)
v
•14.30 szentgotthárdi városnézés
•17.00 kóstoló helyi termékekből a Szlovén
Mintagazdaságban (Felsőszölnök)

2. nap
•7.00 kuruc reggeli
•8.30 látogatás az Őrtoronyban (Čepinci)
és Határőr Múzeumban (Apátistv
tvánfalva)
v
•10.30 szentgotthárdi városnézés
•11.40 ebéd a Hotel Lipában Szentgotthárdon
•13.00 evezés a Rábán (Szentgotthárd–Csörötnek)
•16.00 halászlé az Akácfa Kempingben

www.murarabatour.eu

www.murarabatour.eu

hirdetés
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IDÉZZÜK FEL AZ
EMLÉKEKET EGY IGAZI
RETRO PROGRAMMAL!
MINDENKIT VÁRUNK A KÖRMENDI
KASTÉLYUDVARBAN

2021. szeptember 4.
(szombat) 14:00-18:00 óráig.
A rendezvényre történő BELÉPÉS
DÍJMENTES, sőt mindenki retro
ﬁnomságokból AJÁNDÉKOT IS KAP!

KÖRMENDI HÍRADÓ

PROGRAM:
„VISSZAEMLÉKEZÉS ÚTJA” –
SZABADTÉRI FOTÓBEMUTATÓ
Pillanatok a cipőgyár történetéből, korabeli
fotókkal, ezeken felismerhetik akár saját magukat,
ismerőseiket, családtagjaikat.

„KORSZAKOK ÉS AZ ÉLŐ HAGYOMÁNY”
Cipőkészítő bemutató - nemcsak gyerekeknek –
Bors László cipőkészítő mester közreműködésével.

800863

16 | 2021. augusztus 27. |

„ZENEI UTAZÁS ÖRÖKZÖLD SLÁGEREKKEL”
A jó hangulatról a 10 tagú Akkordeon Tánczenekar
gondoskodik.

A rendezvény eső esetén is – fedett helyen –
megrendezésre kerül.
A rendezvény a „Közösségi,
kulturális és szabadidős programok
megvalósítása Körmenden” című,
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02137
azonosítószámú projekt keretében,
a Körmend Múltja, Jelene és Jövője
Közhasznú Alapítvány
szervezésében valósul meg.

Európai Szociális
Alap

Az ADA Hungária Kft. munkatársakat keres körmendi
munkavégzéssel az alábbi pozíciók betöltésére:

Jelentkezés módja: cv.kormend@ada.at e-mail címen
vagy személyesen csütörtökönként 9-12 óráig
Cím: Körmend, Rákóczi u. 154.

Irodai pozíciókra:

• Ügyintéző munkatárs

(német nyelvtudással)
• Irodai munkatárs
fuvarszervezés területen
(német nyelvtudással)
• Irodai munkatárs fejlesztés
területen (német nyelvtudással)
Önéletrajzokat a cv.kormend@ada.at
e-mail címre várjuk.

801169

Egy- vagy kétműszakos munkarendben:
• Villanyszerelő
• Lakatos/mechanikus karbantartó
• Gépkezelő
• Varrónő, betanított varrónő
• Rakodó
• Anyagmozgató
• Betanított munkás
• Asztalos
• Állványszerelő
• Raktáros
• Kárpitos, betanított kárpitos
• Minőségellenőr (bútoripari tapasztalattal)

