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Városi lap

Körmendi Híradó
Az íjász, akinek elhivatottsága páratlan
Európa és világbajnoki bronzérmes Forgács Zoltán

14. oldal

TARTALMUNKBÓL:

Igazi néptáncünnep
volt a körmendi
színházteremben
A Nyugat-magyarországi Néptáncszövetség égisze alatt rendezték meg Körmenden a Lajtha
László koreográfiai versenyt,
amin tizennégy táncos produkciót láthatott a közönség és a zsűri.


n 3. OLDAL

Az épület Körmend
egyik legértékesebb
építészeti öröksége
Folytatjuk sorozatunkat, amelynek segítségével Körmend értékeinek eredünk utána. n 5. OLDAL

Karácsonyi hangulat
lengi be a Városi
Kiállítótermet
Az ünnepre hangolódás jegyében Sesták Klára mézeskalács-készítő munkáiból nyílt kiállítás a
Batthyány-kastély egykori kocsiszínében. A megnyitón Hadnagyné Vörös Márta, a Körmendi Kulturális Központ igazgatója méltatta
a gyönyörű alkotásokat és közreműködött még a Béri Balogh
Ádám Táncegyüttes.


n 7. OLDAL

CÍMLAPUNKON:
Adventi programok a Piac téren:
az Olcsai iskola diákjainak műsora

2. 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!

856845

Körmenden a Kauz réten új építésű
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aktuális
Feltűzték a szalagot Körmenden a gimnazista diákokra
KÖRMENDI HÍRADÓ

Még idén átadhatják
Körmenden hamarosan
nemcsak a város keleti, hanem
a nyugati részen is fel lehet
csatlakozni az M80-as autóútra, ugyanis épül mintegy 626
millió forintból azon a városrészen az új körforgalom. A csúcsidőszakban emiatt most előfordulhatnak kisebb-nagyobb
torlódások, de rövidesen fellélegezhetnek az autósok, ugyanis a munkálatokkal a vége felé
járnak és az építők jelzése szerint – ha az időjárás is engedi
– még idén használatba lehet
venni az érintett szakaszt. A
csomópont mellett kerékpárút
és járda is épül, valamint tervezik a környező kerékpárutakra
is a rákötést a biztonságos közlekedés érdekében.

Elmarad az újévi
koncert
A Körmendi Fúvószenekar és
a városvezetés úgy döntött, hogy
a jelenlegi járványügyi helyzetben nem kockáztatják meg a
nagy népszerűségnek örvendő
újévi koncert megtartását. – Nehéz döntés volt, hiszen az elmúlt
években már hagyománnyá
vált, hogy együtt ünnepeljük
az új év kezdetét. Az emberek
egészsége és életének védelme
azonban mindennél fontosabb –
hangsúlyozta Bebes István.

2022-ben nem lesz
AlteRába
A fesztivál szervezői erről
adtak hírt a napokban. Egyrészt a COVID-helyzetre hivatkoznak, de az is bizonyos, hogy
az egyéves kihagyás miatt a
Rába-parton megvalósulhat az
a fejlesztés, aminek következtében 2023-ban egy megújult
épülettel, infrastruktúrával
várhatja a fesztiválozókat az
esemény. Az Alterába Fesztivál neve alatt addig is lesznek
koncertek a városban , amiről
januárban kezdődnek egyeztetések a kulturális központtal és
a helyi önkormányzattal. n MP
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Harmadik lett a Béri Balogh Ádám táncegyüttes a Lajtha László koreográfiai versenyen

Igazi néptáncünnep volt a körmendi színházteremben
A Nyugat-magyarországi Néptáncszövetség égisze alatt
rendezték meg Körmenden a Lajtha László koreográfiai
versenyt, amin tizennégy táncos produkciót láthatott a
közönség és a zsűri.

A Batthyány Örökségközpont színháztermében
tartotta idei szalagavató
ünnepségét a körmendi
Kölcsey Ferenc Gimnázium
november végén.
Eg y végzős osztály csaknem
negyven diákjára tűztek szalagot.
A rendezvényre hosszú hónapok óta
készültek a végzősök, hogy egy pillanatra megálljanak ünnepelni. Az
intézmény kitartott amellett, hogy
amennyiben lehetséges, a hagyományokhoz híven ünneplik a jeles
alkalmat, azonban a járvány terjedése miatt a szalagavató bál megrendezését már nem vállalták. A
színházban az ünnepi műsoron és a
szalagtűzési ceremónián a védett-

ségi igazolással és meghívóval rendelkező hozzátartozók és barátok
vehettek részt.
Laczó Tamás, az intézmény igazgatója az eseményen felidézte az iskola alapításának körülményeit, a
korábbi öregdiákok elért sikereit és

a gimnázium 2018-as teljes felújítását, aminek előnyeit a mostani végzősök a kezdetek óta élvezhettek.
Hangsúlyozta: a diákok bizonyítani
vágyására, tettrekészségre, önbizalmára nagy szükség lesz a tanév
n MP
előttük álló részében.

Az adventi hétvégéken változatos programokat kínálnak a lakosságnak

– A hagyomány tisztelete nagyon
fontos a mai világban. Ritka dolog
napjainkban, amikor az élet folyik,
sőt egyre gyorsabban halad előre.
Nyilvánvaló, hogy azok az értékek,
amelyek megvoltak évszázadokkal
vagy évtizedekkel ezelőtt, átalakulnak és más-más értelmet nyernek,
viszont minden tisztelet azoknak az
együtteseknek, amelyek ezeket a
néptánchagyományokat ápolni tudják – hangsúlyozta a verseny második felvonása előtt Bebes István, a
település polgármestere.
Az esemény ötletgazdája Antal
László koreográfus, néptáncpedagógus, akiről így emlékezett a városvezető: – mindig szívesen idézem
fel azokat az időket, amikor még
közösen beszéltük át dolgainkat
egy-egy eseménnyel kapcsolatban.
Az egészséges viták, véleménycserék előrevitték dolgainkat. Tisztelettel emlékezek meg róla, mert ő a
mentorom volt, olyan javaslatokat,
gondolatokat tudott megfogalmazni, amelyeket minden alkalommal
be tudtam építeni tevékenységeimbe – idézte fel.
A rendezvényen részt vett V. Németh Zsolt miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője is,
aki a produkciók után egy amerikai
koreográfust idézve nyitotta beszédét. „A tánc a legmagasztosabb, a
legmegindítóbb a művészetek között, mert nem pusztán valamiféle

A tánc maga az élet
Bebes István Antal László koreográfust a
mentorának tartotta
lefordítása, absztraktálása az életnek, hanem maga az élet.”
– Minél többet táncoltok, annál
többet tudtok magáról az életről is,
és nem csupán a szabadidőnek valami hasznos eltöltéséről beszélünk,
jóval több ez annál – fordult szavaival a táncosokhoz. – Különösen manapság, amikor azt látjuk a világban, hogy a népek és nemzetek a
tradicióhoz való viszonyukkal egy
jövőképet is választanak maguknak. És ez nemcsak egy jövőkép,
hanem a mindennapokra kiterjedő

magatartásforma, magatartásminta. Aki nap mint nap ebben a kultúrában él, annak más a viszonya a
kultúra többi ágához is – hangsúlyozta.
A képviselő beszéde után adták át
a díjakat, és jelentették be a verseny
eredményét. A Dr. Pesovár Ernő-
emlékplakettet hárman érdemelték
ki. Többek között Varga Albin, aki a
Nyugat-Dunántúl népművészeti élete jeles személyiségének, a pesovári
szellemiség jegyében végzett eredményes szervező munkájáért, a vasi
és nyugat-magyarországi néptánc
szakon működése és fejlődése érde-

FOTÓ: JT

kében kifejtett tevékenységéért, a
régió hagyományainak felgyűjtése,
megőrzése, átörökítése és méltó körülmények között történő bemutatásáért vehette át a plakettet. Varga
Albin harminc éve igazgatója a
Gencs
a páti Művelődési Ház és
Könyvtárnak.
A versenyen a Béri Balogh Ádám
Táncegyüttes pedig megosztva harmadik helyezést ért el a Sárköz táncok hiteles színpadra állításáért,
Fejér Erika és Taba Csaba Hálótanyám kerületi – Táncok Sárközből
című koreográfiájukkal.
n SZD


A szovjetek pusztításáról – új tárlatra nyert forrást a múzeum

Az adventi koszorún a második gyertyát Belencsák István alpol- A legkisebbeknek Mikulásváró programok a színházteremben
FOTÓK: JT
gármester gyújtotta meg
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A Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum maximális
összeget, vagyis kétmillió forintos támogatást nyert a
Nemzeti Kulturális Alaptól. A pályázati forrást az intézmény A szovjet hadsereg katonáinak pusztításai Körmenden 1945–1957 között című időszaki kiállítás megrendezésére használja fel.
A kiállítás várhatóan 2022 áprilisában nyílhat majd meg. A tervek
szerint a tárlat négy fő téma köré
csoportosul. Az első rész a szovjet
csapatok megszállásáról szól, be-

mutatják, hogy a katonák miként
pusztították el Körmend értékeinek jelentős részét: a város szobrait és épületeit, a kastélyt, valamint
a Batthyány család gyűjteményeit.

– Körmendet 1945-ben a szovjet
hadsereg foglalta el, és a következő tizenkét évben nag yszámú
megszálló katonaság állomásozott itt. Ebben az időszakban
olyan értékek pusztultak el, amelyeket sok helyi lakos sem ismer.
Ezen szeretne változtatni időszaki
kiállításunk – tudtuk meg Móricz
Péter történész-muzeológustól, az
intézmény vezetőjétől.
A tárlaton többségében olyan
tárgyakat mutatnak majd be, amelyek – éppen rongált állapotuk miatt – eddig nem szerepeltek kiállí-

tásokon. A tárgyak nagy részét a
körmendi múzeum anyagából válogatják össze, de kölcsönzést is
terveznek a Magyar Nemzeti Múzeumból, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárából, az
Iparművészeti Múzeumból, a Savaria Múzeumból és magánszemélyektől. A kiállításhoz – természetesen kölcsönbe – a helyi lakosoktól
is várnak tárgyakat, dokumentumokat, fényképeket, amelyek kapcsolatban vannak a szovjet megszállással.
n TJ
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Lucázás, termékenységvarázslás, időjóslás, székfaragás, kotyolás

A vasútállomás a város kapuja, az első benyomást itt szerzi meg az érkező

Hiedelmek, gonoszűzések és jövendölések Luca napján

Az épület Körmend egyik legértékesebb építészeti öröksége

Luca napjához számos hiedelmet és szokást kapcsoltak eleBefolyásolni a jövendőt
ink, ez a nap alkalmas volt termékenységvarázslásra, házasNemcsak féltek ezen a napon
ság-, halál- és időjárásjóslásra, bizonyos női munkák tiltására. E az emberek és próbálták megóvni
a gonosztól, hanem azt
napon kezdték faragni Luca székét, ültettek búzát, és lucázás- magukat
gondolták, hogy egy közönséges
sal, kotyolással jártak házról házra a fiúgyermekek.
halandó is befolyásolni tudja a má-

Folytatjuk sorozatunkat, amelynek segítségével Körmend
értékeinek eredünk utána. A körmendi értéktárban az
épített értékek és a szellemi örökség részei is helyet kapnak, illetve az egyesületek által végzett tevékenységek,
egyének munkássága is bekerült a gyűjteménybe, amely
folyamatosan bővíthető is. Az újabb értékek listába kerülésére bárki javaslatot tehet.

A december 13-án, Luca napján tartott népszokások eredete valószínűleg
az, hogy a Julianus-naptár szerint ez a
nap volt az év legrövidebb napja. A téli
napforduló a Gergely-naptár bevezetésével ma már december 21-re, esetenként 22-ére esik. A hiedelmek
évszázadok óta élnek, a Luca-naphoz fűződő népi szokások rendkívüli változatosságából viszünk
tovább napjainkban is. Sándor
Ildikó néprajzkutató a Luca szó
eredetéről elmondta, a lux fényt,
fényességet jelent, amely a nap
karakterét meghatározza. A sötétség ideje van, amikor is a gonosz
mágikus erők hatékonyabban tudnak működni a hiedelmek szerint.
Mindehhez társul még az is, hogy adventkor a földműves munkákban is a
pihenés időszaka jön el, ezért is van
ennyiféle népszokás, mondhatni „jobban ráértek” az emberek mindezekkel foglalkozni.

Gonoszjáró nap
Luca napját az egész magyar
nyelvterületen gonoszjáró napnak
tartották, ezért mindenütt védekeztek a boszorkányok ellen. A magyar
kultúrában a boszorkány egyértelműen kár okozására alkalmas teremtmény, emiatt mindenféle bajelhárító, gonoszűző szokást találunk
ehhez a naphoz kapcsolódóan.
Ezért is kezdik el készíteni azt a
széket, más vidékeken a tésztaszűrőt vagy inget, amelyik majd alkalmas lesz arra, hogy december 24-én
az éjféli misén a boszorkányt azonosítsák vele. Már a kisiskolás
gyerekek körében is ismert, hogy a

A lucabúza vagy borbálabúza a Luca
napján ültetett, karácsonyra 8-10 centiméteres friss, zöld búzává sarjadó karácsonyi jel, ami idővel eucharisztikus
szimbólum lett: a zöldellő búzaszem,
mint a kenyér alapanyaga a megtestesült Igének, az emberré vált Jézusnak jelképe.
Luca-szék mágikus erejét a külön
legesen megválogatott anyag, illetve készítésének különleges lassúsága adja. Sokféle fából faragják, és
13 napig készül úgy, hogy mindennap csupán egy-egy műveletet lehet
rajta elvégezni. Innen ered az a népi
mondás is, hogy „Lassan készül,
mint a Luca széke”. Sándor Ildikó
hozzátette, a szék valójában egy kis
sámli volt, de a készítéséhez használt praktikák ruházták fel a népi
hiedelem szerint a csodás tulajdonságokkal.

Változó kultúra, megújuló szokások
Sándor Ildikó néprajzkutató rávilágított arra is, hogy a 19. században és a
20. század elején a magyarországi tájegységenként is változatos falusi környezetben lejegyzett népi szokások ma már nem találhatók meg ugyanabban a formában, ugyanott, folytonosságot nem tapasztalunk, hiszen az
egész életformánk megváltozott, a változó világ a kultúrában is megmutatkozik, a népszokásoknak is vannak megújult vagy felújított elemei.
A megújulás pedig azért jöhet létre, mert az valamilyen funkciót tölt be az
életünkben, igényünk van rá. Észak-Európában a Luca-menyasszonyt koszorúval és gyertyával 1780-ban említik először, a szokást újraélesztették
Svédországban Nobel Alfréd halála évfordulójával összefüggésben.

gia útján a jövendőt, ezért jósló, tudakolódó szokások is voltak ehhez
a naphoz társítva. „Hogyan lesz? Mi
vár ránk?” Férjet és szerelmet jövendöltek gombócfőzéssel, Luca-cédulákkal. „Milyen időjárás várható?” Ehhez Luca-naptárt vagy
hagymakalendáriumot készítettek. A naptár szerint a következő év hónapjaiban olyan idő
lesz, mint a szentestéig tartó
12 napban. A kalendáriumhoz
pedig egy fej hagymát tizenkét
szeletre vágtak, a szeleteket
megsózták és a hiedelem szerint az a hónap lesz csapadékosabb majd, amelyiknek megfelelő szelet benedvesedik. Őseink
e napon érdeklődtek egészségről,
betegségről, halálról is, tollas pogácsát sütöttek, hogy megtudják,
e téren mire számíthat a család a
közeljövőben. A családtagok mindegyikének egy-egy pogácsa jutott,
a ráhelyezett tollból következtettek,
hogy azok mennyire pörkölődtek
meg vagy maradtak épen.

Lucabúza és kotyolás
Termésjósló népszokás volt a búzaültetés ezen a napon, azt tudakolták belőle, hogy karácsonyig a 99
búzaszemből mennyi sarjad ki, és
annak függ vényében milyen termésre lehet számítani. A Luca-búza
ma már a modern városi környezetben is elterjedt, szép dekoráció a
feldíszített fa mellett vagy az ünnepi asztalon. Sándor Ildikó úgy látja,
ha már nem is része az életünknek
a paraszti őseink életét meghatározó mezőgazdasági vagy háztáji
gazdálkodás, de a búzaültetés egy-

Luca-tök
Bár napjainkban az angolszász
kultúra egyik meghatározó eleme a halloweenhez kapcsolódó
töklámpáskészítés, de a tökfaragásról vannak leírások a magyar
kultúrában is, ugyan nem kimondottan a Luca-naphoz kötődően,
inkább a téli sötétség időszakához kapcsolódóan. Nagyon izgalmas szimbolikus háttér ez a tevékenység is a fény hiányára.

A Körmendi Alapfokú Zene- és
Táncművészeti Iskola táncosai
a város különböző pontjain
lucáznak majd december 13-án
a karácsonyi oktatási projekt
keretében.

Tervezett helyszínek:
8.30 Piac épülete
16.00 Polgármesteri Hivatal
16.15 Fő tér
fajta gesztus részünkről a természet és az elődök felé, ami a korábbi
népszokás megújulását és újra elterjedését tükrözi.
A jósló szokások mellett preventív
jelleggel is befolyásolni szerették
volna, hogy a jövő kedvező legyen
számukra. Ehhez kapcsolódik a Luca-napi női dologtilalom: ne főzz, ne
fonj, ne varrj, a házimunka helyett
pihenés legyen, ülj csak nyugodtan
a széken, hogy a tyúkok is jó ülősek
legyenek, sok tojást adjanak, az aprójószágok is bőségben legyenek. A
női tevékenység szorosan összefügg
itt a szárnyasokkal, a tojás áthallásos a termékenységgel.
A néprajzkutató rámutatott arra
is, hogy nem az egész magyar nyelvterületen, inkább Somogy, Vas és
Zala megyében jellegzetes a lucázás, kotyolás, amelynek során házról házra járó kisfiúk bőség- és termékenység varázsló köszöntő
éneket adnak elő. „Luca, Luca,
kitty-
kotty,/Tojjanak a tiktyok!”
skandálták a fiatalok, a tyúk- és tojáshaszon mellett bőséget kívántak
gabonára, borra, hízott disznóra is.
Ha volt eladósorban lévő lány és legény, azokat is összeénekelték, a
gyerekek almát, diót és a későbbiekben némi pénzadományt kaptak
a kotyolásért.

Visszaszámlálás
az ünnepig
Lucától karácsonyig 12 nap van,
ezért többféle módon találkozhatunk a visszaszámlálással is a szokások terén, ilyen a Luca-naptár, de
a Luca-cédulák napi ébredés utáni
sorra vétele a párna alól végül a
lány jövendőbelijének nevét adták
meg. Ez egyszerre varázsló, jövendőmondó, ugyanakkor egy visszaszámláló karakterű szokás volt az
év végéhez és az ünnep közeledéséhez kapcsolódva.
n SZABÓ CSILLA


Ma Körmend egyik ékességének,
a vasútállomás épülete történetének eredünk utána. Az építés néhány érdekes részletét is felidézzük
Bebes Árpád, a Körmendi Értéktár
Bizottság szakmai tanácsadójának
segítségével. Az újság terjedelmi
korlátai ezúttal is csak dióhéjban
engedik meg, hogy beszéljünk az
épület történetéről. Akit mélyebben
érdekel, számos dokumentum áll
rendelkezésre a témában, amelyekben érdemes tovább kutatni. Ugyancsak érdemes egykori körmendi képeslapok közt is böngészni, hisz a
következőkben olvasható érdekes
részletek ezeken a képeslapokon
nagyon jól beazonosíthatóak, még
teljesebb képet adva Körmend egyik
legértékesebb építészeti örökségével kapcsolatban. De hol is kezdődik
a vasútállomás története?
Bebes Árpád először rövid történelmi tabló vázolásába kezdett.
Hangsúlyozta: a vasútállomás Körmend életének, történelmének szerves része. Történetének kezdetéhez
a kiegyezésig kell visszatekinteni.
A kiegyezést követően ug yanis
megindult a vasúti építkezések sora
Mag yarországon. Folyamatosan
épültek a vasútvonalak mindenütt.
1872-ben például megnyílt a Szombathely–Székesfehérvár–Gracz közötti vasútvonal, amely Körmenden
vezetett keresztül. Majd 1899-ben
Körmend–Németújvár és 1907-ben
Körmend–Muraszombat között is
megindult a vasúti forgalom, körmendi érintettséggel.
Kezdetekben egy emeletes felvételi állomás szolgálta ki a vasútforgalmat három vonatfogadó vágán�nyal, egy rövid rakodóvágánnyal,
áruraktárral, kocsifogadókkal és
más épületekkel. Ezek az elemek
alkották eredetileg az egykori vas
útállomást.

Szecessziós stílusjegyek
Aztán a kereskedőktől, iparosoktól felhangzott a panasz, hogy a körmendi állomásépület, raktárépület
és rakodóhelyek nem tudják kiszol-

az új vasútállomást a forgalomnak.
Az épület kialakításában nem volt
túl nagy mozgástere a tervezőknek,
hiszen egy, a vágányok mellett hos�szan elnyúló épület volt mindig a
kívánalom. Végül a tervezőasztalon, majd a valóságban is egy
egyemeletes, szimmetrikus elrendezésű épület készült. A középső
rész kiugró rizalitja harmonikus

Az ikonikus épület a város intermodális csomópontjának egyik fontos eleme
gálni a forgalmat, amit ők bonyolítanak. Ez 1907-ben a körmendi testületi ülésen hangzott el. Új épületet
szerettek volna a felszólalók. Végül
erről nem a helyiek döntöttek, hanem az államvasút kiküldöttei. Kezdetben az államvasút szakemberei
nem támogatták egy új épület létrehozását, hanem a régi épület bővítése mellett határoztak.
„A körmendiek azonban nem
hagyták magukat. Egyenesen Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszterhez fordultak az alispán vezetésével. Kérésükre végül a miniszter
támogatta egy új állomás felépítését” – mesélte Bebes Árpád. Azzal
folytatta: a legtöbb vasútállomás
akkoriban eklektikus stílusban készült. A körmendi azonban stílusosabb, szecessziós külsőt, formát
kapott. 1911 őszén kezdődtek az
építkezések és a következő év nyarára elkészült az új épület nyugati
fele. Ekkor még úgy volt, hogy a keleti rész megépítését a régi vasútállomás épületét meghagyva, más helyen foly tatják, de a végső
megállapodás szerint végül az új
épületrész a régi helyére került. Miközben a nyugati fele elkészült a
vasútállomásnak, lerombolták a
régi állomásépületet és a helyén
építették fel a vasútállomás keleti
oldalát. 1913. február 5-én adták át

benyomást keltett a szemlélőben.
A párkányzaton tégladíszes motívumok futottak végig. A tégladíszek
másutt is hozzájárultak az épület
esztétikus formájához, külsejéhez.
A bejárat felett bádogból készült
sárkányos díszköpők voltak, amik
máig láthatók.

Érdemes régi
képeslapokon megnézni
„Érdekes, hogy az eredeti esővédő előtető nem nyúlt végig a teljes
épület hosszában, csak röviden. Ez
az 1914-es képeslapokon jól látszik.
Később a díszes előtető az északi
homlokzat teljes hosszán végigért
már egy 1916-os képeslap tanúsága
szerint, sőt a nyugati oldalon is végigfutott” – utalt az épület külső
változásaira a szakmai tanácsadó.
Azt is elmondta: tulajdonképpen a
2009–-2012 között felújított, rekonstruált épület most ugyanezt a
képet mutatja. A helyreállításnál
ezt az 1916-os állapotot vették alapul a szakemberek. A képeslapokon
az 1914 és 1916 között látható változások egyben annak bizonyítékai
is, hogy ebben az időintervallumban
bővíthették ki az állomásépületet
Körmenden. A tartóoszlopok öntöttvas szárnyas kerekekkel voltak díszítve. Ezek ma is láthatóak, érde-

mes egy pillantást rájuk vetni az
állomásra érkezőknek, ott megfordulóknak.
Bebes Árpád azzal folytatta a történelemidézést: az épülettel kapcsolatban kezdetben még voltak kifogások, de vég ül mindenki
tetszését elnyerte. Belső elrendezése tágas és praktikus volt a jellemzések szerint. Három főbejárat nyílott a pénztárak hoz vezető
csarnokba. Balról volt a harmad
osztályú váróterem, azon túl a forgalmi irodák, jobbra pedig széles
folyosó vezetett a másod- és első
osztályú várótermekbe, ahol hatalmas falitükrök voltak elhelyezve.
Néhány falicsempén pedig a herendi majolikagyár emblémája mutatta, hogy a tervezők és építők a részletekre és a minőség re is
odafigyeltek. Az emeleten 16 szobát, hat konyhát alakítottak ki. A
peron szép tágas és díszes volt, 150
izzó és 8 ívlámpa biztosított fény
özönt az épületnek.
„Rendívül szép épületről van szó.
Egy vasútállomás, ahova a látogató
megérkezik vasúttal vagy akár
busszal is, az a város kapuja. Az
első benyomást itt szerzi meg a vendég” – jegyezte meg Bebes Árpád.

Máig fontos kincs
A 2009–2012 között felújított, rekonstruált épület azonban szépsége
mellett funkciójában is hasznos városi csomópont. Az uniós támogatással megvalósult felújítási munkák célja egy olyan intermodális
utascsarnok létrehozása volt, amely
egyszerre szolgálja a GYSEV és a
Vasi Volán utasait. A munkálatok
során a műemléki jellegű, földszinti
utastermeket látványosan átalakították: a központi csarnok pedig
közvetlen átjárást biztosít a város
és vasút között. Új pénztárcsarnok
is készült a felújítás során modern
pénztárakkal, az utazók pedig a sokáig lezárt utasváróban pihenhetnek, ahol a GYSEV ingyenes wifi elérhetőséget is biztosít.
„A beruházás is jelzi többek közt,
hogy a városnak nemcsak az 1900as években, de máig fontos értéke,
kincse a vasútállomás. Reprezentatív helyen áll és rögtön egy szeces�sziós épület a ’fogadóbizottsága’ az
ideérkezőknek” – zárta a körmendi
vasútállomás történetéről szóló érdekes összefoglalót, visszatekintést
Bebes Árpád, a Körmendi Értéktár
Bizottság szakmai tanácsadója.
n PM
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Sesták Klára mézeskalácscsodái közelebb hozzák az ünnepet

Karácsonyi hangulat lengi be a Városi Kiállítótermet
Az ünnepre hangolódás jegyében Sesták Klára mézeskalács-készítő munkáiból nyílt kiállítás a Batthyány-kastély
egykori kocsiszínében. A megnyitón Hadnagyné Vörös
Márta, a Körmendi Kulturális Központ igazgatója méltatta a gyönyörű alkotásokat és közreműködött még a Béri
Balogh Ádám Táncegyüttes.

Nincs nap, hogy ne sütne
A Felsőberkifaluban élő Sesták
Klára igazi kézműves csodákat készít. Ezt a kiállított anyag is hűen
tükrözi: felfedezhetők a Kárpát-medence hímzésmotívumai – főként a
kalocsai és a matyó –, de különféle
stílusú mézeskalács házak, karácsonyi díszek is láthatók a tárlatban. A legnagyobb attrakció kétségkívül az az óriási mézeskalács
épület, amely a körmendi református templom kicsinyített mása. A
kivilágított templom közvetlenül a
megnyitó előtt készült el, mert hát
nem lehetett kiállítani enélkül advent idején.
Klára hosszú évek óta süt mézeskalácsokat, mindenféle túlzás nélkül azt lehet mondani, hogy jó ideje
már művészi szinten alkot. Részt

vett néhány tanfolyamon, de a legtöbbet tapasztalatszerzés útján tanulta. Szinte nincs olyan nap, hogy
ne foglalkozna mézeskalácsozással. Gyúr, formáz, szaggat, süt, díszít és persze csomagol is. Ha valamiért egy nap mégis kimarad, máris
hiányzik neki a sütés.
Klára kiállítását a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója, Hadnagyné Vörös
Márta nyitotta meg, aki szívhez szólóan méltatta az egyedülálló anyagot.

Ehető művészi alkotás
– Ezek a mézeskalácsok különleges értéket képviselnek, jóval túlmutatnak az egykori mézesbábosok
kézműves termékein. Formájuk,
mintakincsük, kidolgozottságuk
művészi alkotásokká teszik azokat.

Sesták Kláránál hobbinak indult a mézeskalácssütés és -díszítés, ma már művészetté
fejlesztette
Dísztárgyaknak készülnek, de minden egyes darab ehető. No, de kinek
volna szíve beleharapni egy ilyen
csodába? Nem véletlen, hogy emlékként őrizzük azokat sokáig, így különösen értékesek azok, amelyeken
szépen rótt betűkkel azt is feltünteti, milyen alkalomból készültek.
Persze, nem feledkezhetünk meg

azokról a darabokról sem, amelyek
kifejezetten étkezési céllal készültek, pontosabban ünnepi ínyencségnek. Klára ilyenkor, karácsony környékén
r en g ete g et
ké sz ít
egyszerűbb, ám mindig díszített
apró figurákból is, amelyek egy-egy
család ünnepi asztalára kerülnek –
mondta a kiállítás megnyitóján az
intézményvezető.

Minden alkalomra

856493
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A mézeskalács a karácsonyfa éke is lehet
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Klára személyes ajándékokat is
készít, így került fel termékei palettájára a díszdoboz, amelyet a megrendelő elképzelése szerint díszít,
de gyakran mondják neki azt is,
hogy teljes egészében rábízzák,
mert bíznak az ízlésében. Mindegy
egyes, a keze alól kikerülő darab
tökéletes, mindegy, hogy kétszáz
egyforma kiskacsáról vagy egyedi
adventi asztali díszről van szó.
Mára már nem csak a karácsonyt
várva vagy éppen a téli ünnepekre
készülnek a mézesek. Klára kifogyhatatlan ötletekből, így már több jeles naphoz kapcsolódva is megjelennek süteményei. Sorra kerülnek ki
keze alól a húsvéti mézesek, de sokat készít ballagásokra, születésnapokra, névnapokra, hangsúlyosabb vallási ünnepekre, így például
elsőáldozásra, bérmálásra, konfirmálásra vagy éppen baráti találkozókra. Egyre gyakoribb az is, hogy
ifjú házasok esküvőjük emlékére
ajándékozzák a násznépnek.
A páratlan kiállítás december 23ig látogatható, keddtől szombatig,
10 órától 16 óráig.
n TJ
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Körmend is nyertese lehet a vízi turizmus iránt fokozódó hazai érdeklődésnek

Fellendülőben a turizmus: nőtt a vendégéjszakák száma
A trendek azt mutatják: a hazai turizmus kezd kilábalni
a válságból. Az előzetes, de még nem hivatalos számok
szerint Nyugat-Dunántúlon, így Vas megyében, ezen belül
például Körmenden és az Őrségben is növekedett a vendégéjszakák száma, több turista érkezett.
Az a trend is tapasztalható, hogy
nagyon megnőtt az érdeklődés az
aktív turizmus iránt idehaza. A
Rába például kifejezetten népszerű
folyóvá vált a vízi turizmust kedvelők körében, így Körmend még
inkább nyertese lehet a jövőben a
pozitív turisztikai folyamatoknak,
köszönhetően a Rába közelségének.
A szakemberek szerint azért is vonzó az ezt a túrázási formát kedvelők
közt a határ és Körmend közötti folyószakasz, mert kifejezetten vadvízi evezésre ad módot, míg a folyó
Sárvár közelében, a nicki gát miatt
lecsendesül. A Rába-menti természeti értékek azonban mindkét érintett folyószakaszon ugyancsak vonzóak a vízi turizmust kedvelők
számára.

turizmussal kapcsolatos tevékenységével ismerkedhettek meg a
résztvevők Körmendtől Sárvárig.
Bebes István, Körmend polgármestere is beszélt a fórumon a Kör
menden létrejött fejlesztésekről és a
Rába-turizmus várost érintő gyakorlatáról, tapasztalatairól. Sok
hozzászólás támasztotta alá a fórumon is, hogy több biztonságos kikötési lehetőség, infrastruktúra, szálláshely kell még a partszakasz
további pontjain, hogy a Rába még
vonzóbb turisztikai attrakció legyen.
A Rába turisztikai fejlesztési lehetőségével kapcsolatos egyeztetésen elhangzottakat végül a Vas Meg yei Turizmus Szövetség által
összeállított Rába-stratégiában
foglalták össze.
A Rába vasi szakaszának turisztikai fejlesztéséhez egy másik fontos közelmúltbéli adalék: Vas meDr. Kondora Bálinttal, a Vas Me- g yébe látogatott az Aktív- és
gyei Turizmus Szövetség elnökével Ökoturisztikai Fejlesztési Központ
beszélgettünk a témában. A szak- küldöttsége, hogy a megyét érintő
emberrel a bevezetőben említett té- fejlesztési lehetőségekről tájékomák közül a turizmus vasi növeke- zódjanak. A központ egyébként tadéséről és a Rába-menti turizmus valy kezdett el dolgozni azon, hogy
fejlesztési terveiről váltottunk szót. felmérjék és lehetőség szerint hálóUtóbbinak egy dokumentum, a Rá- zatba szervezzék a hazai folyókon
ba-stratégia ad kiváló alapot, amely meghonosult vízi turisztikai kezdea közeljövőben európai uniós pályá- ményezéseket. Forrásokat is tudzatok megírásához alapdokumen- nak mozgósítani erre a célra. Példátációnak számít majd a benne fog- ul: csak a Rábával kapcsolatos
lalt helyzetelemzéseknek, illetve az fejlesztésekre jövőre másfél milliárezekre alapozott fejlesztési elkép- dos költségvetési keretet szeretnézeléseknek köszönhetően. A Rába- nek elkülöníteni. A velemi Stirling
stratégiában rengeteg energia, Villában Baráth Gergely, a központ
munkaóra és nagyon sok egyezte- igazgatója és dr. Kondora Bálint, a
tés van. Utóbbi azért is külön érték, Vas Megyei Turizmus Szövetség elmert a hatóságok, az önkormányza- nöke írt alá egy stratégiai együttti, a vállalkozói-szolgáltatói és a ci- működési megállapodást mindervil szféra képviselőinek véleménye, ről, amelynek célja a jövőbeni közös
javaslatai egyaránt szerepelnek munka megalapozása volt. Az orbenne. Ez a fejlesztési terveket való- szágos központ figyelmébe Vas meban stabilan megalapozhatja.
gye egyébként épp az írás elején
említett Rába-stratégia miatt került. Dr. Kondora Bálint elmondta: a
Például: idén tavasszal második vasi dokumentáció elkészülte épp
alkalommal szervezett online Rá- egybeesett a Nemzeti Víziturisztiba-fórumot a Vas Megyei Turizmus kai Stratégia kialakításával, ameSzövetség. A készülő Rába-stratégi- lyért az Aktív- és Ökoturisztikai
ához várták az érintettek elképzelé- Fejlesztési Központ felelt. A központ
seit. A videokonferencián a folyó- munkatársai elkérték a vasi stratészakaszon érintett települések vízi giát, hiszen nagyon értékes tapasz-

Nagy terveket
szövögetnek
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talati anyag gyűlt ebben össze, mert
figyelembe vette a szakmai szereplők, a hatóság, az önkormányzatok,
a szolgáltatók és a civil szféra érdekeit és véleményét. A Nemzeti Víziturisztikai Stratégiába több elemet
is felhasználtak a vasi anyagból. A
velemi aláírási ceremónia pedig alkalmat adott arra is, hogy az aktív
turisztikai fejlesztésekről közösen
gondolkodjanak, valamint olyan fejlesztési lehetőségekről egyeztessenek, amelyek a vasi aktív turisztikai fejlesztéseket érintik.

Fókuszban az aktív
turizmus
Az interjúnak ezen a pontján dr.
Kondora Bálintot arra is megkértem: pontosítsuk a fogalmakat. Mitől aktív egy turizmus és van-e ellenpontja a passzív tartományban?
Azzal kezdte: az aktív turizmusnak
nincs ellenpontja, összefoglaló jelző, kültéri fizikai aktivitásokra
utal, négy úgynevezett jármódja
van. Az egyik a bakancsos, a másik
a vízi turizmus a vadvízi evezéssel,
kenuzással, a harmadik a kerékpáros turizmus és végül a negyedik a
lovas turizmus.
– Vannak ennek leágazásai is –
említette meg dr. Kondora Bálint.
Köztük az úgynevezett via ferrátázás, azaz a vasalt utak felkeresése
például. Ezeken az utakon amatőr
sziklamászókként próbálhatjuk ki
magunkat. A passzív turizmus tartományba a wellnessfürdőkben kínált pihenés, lazulás, ezek szépségei tartoznak. Ezek személyes,
nagyobb fizikai aktivitást nem igényelnek a vendégtől.
Visszatérve a Rába-stratégiára, a
turisztikai szakember elmondta:
fontos meg valósítandó elemeket
tartalmaz, amely létesítményeket,
kikötőket, megállókat jelent. Benne
foglaltatik az a marketingtevékenység is, amely a túrázóknak hoz kedvet a Rába vasi szakaszának felkereséséhez. A fejlesztéseket érintő
kérdés összetett. A cél, hogy az infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztésekkel, a területeken beazonosított hiányok megszüntetésével még
vonzóbb legyen a folyó a kikapcsolódni vágyók számára.

Fontos a hiányosságok
feltárása
A Rába vonala egyébként természetesen már egy működő desztináció,

kedvelt célpontja azoknak, akik Magyarország egyetlen vadvízi folyóján
kalandoznának. A stratégia elkészítése azonban azért is volt fontos most,
mert olyan hiányosságokat tárt fel,
amelyek a Rába-környéki részekre
vonatkoznak a szolgáltatói, használói
oldal szempontjait fókuszba állítva, a
civilek véleményét figyelembe véve.
Hiány itt, ami a nemzetközi gyakorlatban ugyanakkor alap, a figyelemfelhívó táblák, útba igazítók megléte.
Ezekből tájékozódhat a túrázó, hogy
hol van veszély, hol van gát. Utóbbi
azért fontos információ, mert több
esetben ki kell emelni a hajókat a
gátak előtt és a gát után kell újra vízre
tenni ezeket. Feladat az is, hogy a
gátak mentén hajócsúszdák létesüljenek, amelyek mentesítik a vízi túrázókat a kiemelés alól. Az is fontos szempont, hogy a csónakkiemelő pontok
stabilak legyenek egy változó vízállású folyón és mindenki tudja ezeket
használni. Fontos lenne a kikötési
pontok növelése is a jövőben, ahol
szolgáltatók fogadják a kirándulókat
és pihenésre is lehet módjuk. A leendő
fejlesztési források megpályázásához
a Rába-stratégia ezért ad majd jó alapot. A lehető legszélesebb spektrumban orvosolhatja a véleményformálók
által jelzett hiányosságokat. Azonban
arra is figyelni kell, hogy egy-egy pályázatban a lehetséges partnerek száma ne haladja meg a hatot-hetet, mert
így van esély, hogy minden résztvevő
érdeke egyaránt érvényesüljön. Fontos feladat lesz majd egy-egy pályázatban az együttműködő partnerek
meghatározása, hisz a Rába az egész
megyét keresztülszeli, sokak számára lehet fontos a fejlesztés. A folyó ráadásul megyéket is összefűz. A fejlesztéseknél ezt sem szabad figyelmen
kívül hagyni. A cél, hogy fókuszpontot
kell keresni és öt-hat partner részvételével egy-egy projekt segítségével
megoldást találni az adott problémákra. Feladat továbbá a marketingben is
előrelépni. Azaz nemcsak a megfelelő
hajózhatóság kialakítása a cél, hanem ehhez kedvet is kell hozni a túrázóknak. Ebben egy honlap és applikáció kialakítása segíthet, amelyek
például a vízállásjelentést, az időjárást tartalmazzák, illetve az egyes
kikötők nyitvatartása és a szolgáltatások felsorolása is megtalálható az
oldalakon. – Ezek az információk tehetik még komfortosabbá az egy- vagy
többnapos túra körülményeit a résztvevők számára – summázta dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Turizmus
n PM
Szövetség elnöke.
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Pete Polgár Máté az adventi időszakra, a karácsonyra hangol új kötetével

A bejgli az advent és karácsony süteménye

Jó úton: vágy az igazságra és az önzetlen szeretetre

Aszalt gyümölcsös, marcipános, gesztenyés a klasszikus diós és mákos mellett

Megjelent Pete Polgár Máté
körmendi születésű, jelenleg Szombathelyen szolgáló
plébános legújabb kötete
Adventi séták címmel.
– Az Adventi séták egy teljesen új
stílusú kötet tőlem, amely tizenöt
elbeszélést tartalmaz. Olyanokat,
amelyek segítenek ráhangolódni az
adventi időszakra és a karácsonyra. A könyv az ünnep értékét helyezi a középpontba – mondta elöljáróban a szerző, aki Szombathely
szentkirályi városrészének plébánosa.
A tél közeledtével a levegő hűvösebb, de egyszerre mintha tisztább
is lenne. Ilyenkor talán alkalmas
időt szakítani arra, hogy gondolkodjunk, hogy felfedezzük a csodákat. Igen, a csodák köztünk járnak

Megjelent Pete Polgár Máté legújabb kötete
és élnek, csak nehéz észrevenni
őket. Sokat kell rohanni és nincs
időnk, hogy meglássuk a nagysze-

FOTÓ: JT

rűt és a fantasztikusat. Közelebb
van hozzánk, mint hinnénk és egyszerűbb, mint gondolnánk – olvas-

ható a könyv előszavában, amely
igazából meghívó egy sétára.
A kötetben minden novella előtt
egy idézet olvasható, az első, Aranyrózsák című írás mindjárt Illyés
Gyula két sorával indul: Azért, mert
csak Miskolcig jutottam el, még nem
vonom kétségbe Kassa létezését.
Az utolsó, Hazafelé című elbeszélés pedig John Bunyan angol vallási
író és baptista prédikátor szavait
idézi: Nem éltél igazán addig, amíg
nem tettél valami jót olyan valakivel, aki soha nem tudja azt visszaadni neked… Kell-e más üzenet
most, advent idején?
Az elbeszélések után Az életrevaló diák imája olvasható, majd jön a
zárszó az írótól, Pete Polgár Mátétól: Ha valamiképpen elkezdtünk
vágyakozni az igazság, az önzetlen
szeretet után, akkor már jó úton vagyunk. Akkor megérte a séta, közen TJ
ledve karácsony felé.

Katafáról szóló könyvet mutattak be a Várostörténeti Akadémián
A Csaba József Honismereti Egyesület évzáró előadásán
Papp Gyula korábbi könyvtárigazgató tartott előadást Mozaikok Katafa történetéből című új könyvéről.

Papp Gyula tősgyökeres katafai,
ott született 1937-ben és a mai napig
ott is él, ráadásul a rendszerváltás
után – tizenkét évig – polgármestere

FOTÓ: FALUDI FERENC KÖNYVTÁR- WÁGNER DÁVID/ARCHÍV

is volt a településnek. Szülőfalujának
történetét mindig nagy örömmel kutatta, ebből született most a könyv is,
Mozaikok Katafa történetéből címmel. A kötetből megismerhető a vasi
kistelepülés múltja, például az, hogy
nevét vélhetően egy Kata nevű kisasszonyról kapta. A paraszti gazdálkodásról, az egyes évszakokhoz köthető mezőgazdasági munkákról is
pontos képet kaphat az olvasó.
Papp Gyula előadásában beszélt a
katafai aranykincsekről, ezeket
1980-ban találtak meg a római kori
út feltárása során. Tizenhét arany
pénzérméről van szó, amelyeken római császárok képmásai láthatók.
Szó esett Katafa oktatásáról és
kulturális életéről is. Rönkhúzást
már nem rendeznek, pedig korábban
nagy hagyománya volt, 1987-ben
György István filmet is forgatott a
településen erről a farsangi szokásról. Papp Gyulát Katafa község néhány napja díszpolgárrá avatta.
Gyuszi bácsit Körmenden is jól ismerik, hiszen hosszú ideig a városi
könyvtárat vezette.
A Várostörténeti Akadémia tagsága 2021-ben utoljára jött össze, éppen Miklós napján, így a nagyszakállú Mikulás sem hiányzott a
programról. Ebben a szerepben Tóth
Ferenc egyesületi tag segítette ki a
n TJ
szervezőket.

rácsony kedvelt édességévé, mert
tartós, előre elkészíthető, a töltelék
az előfőzés miatt már hőkezelt. „Önmagát tartósítja” – mondta Kristóf
Lászlóné, Magdi, akitől már a lánya
és cukrásztanulói is átvették a családi receptet. „Sokan keresnek, adjak tanácsot, hogyan legyen márványos tetejű, mit tegyenek, hogy ne
repedjen ki sütésnél. Nem tudok
mást javasolni, készítsék el a nagymamám variációját, abban van a titok” – tette hozzá és velünk is megosztotta a bevált receptet.

A márványos tetejű, csodás
ízű bejgli receptje

Ahány ház, annyi szokás a bejgli készítésében is. Vannak sok évtizedes bevált családi recepthez ragaszkodó háziasszonyok éppFOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
úgy, mint az új ízeket vagy a reformkonyhát előnyben részesítők

„Nincs karácsony bejgli és kalács nélkül” – mondogatta évtizedekig nagymamám és
igaza volt, az advent ideje nem telhet el Közép-Európában az ünnepi sütemény készítése
nélkül. A klasszikus diós és mákos változat mellett egyre különlegesebb töltelékeket tesznek bele, ki-ki ízlése szerint sütheti, új ízvilágot is kipróbálhat, de sok családban generációk őrzik tovább a jól bevált receptet.

A pozsonyi finom
mákos kalácstól indult
a népszerűsége
A bejglikészítés főleg Közép-Európában terjedt el, de van orosz,
dán és izraeli változata is. Lengyelországban és hazánkban van
a legnagyobb hagyománya ennek
a karácsonyi süteményeknek,
amelynek alapját egy 14. századi
sziléziai kalácsfajta adta. A mákos tekercshez a töltelék alapját
képező mák Eurázsiában őshonos,
török közvetítéssel került Európába. Czifrai István Magyar nemzeti
szakácskönyvében 1830-ban említi először a „Posonyi finom mákos
kaláts”-ot, amely fokozatosan vált
népszerű adventi süteménnyé. Először csak mák- és diótöltelékekkel, amelyek fogyasztásához népi
hiedelem is köthető, az előbbi gazdagságot és termékenyéget hoz, az
utóbbi rontás ellen való. Napjainkban már egyre többféle ízesítéssel készítik, amely emlékeztethet
bennünket g yermekkorunkra, a
nagymama finomságaira, de élvezettel fogyaszthatjuk a különleges
hozzávalókból készített modern
változatokat is.

A patkó alakból egyenes
rúd lett
„Hogyan lett a bejgli rúd alakban
sütött, töltött sütemény, arra különböző elméletek születtek. A legelterjedtebb ezek közül, hogy a német
beugen-hajlítani szóból ered és az
Osztrák–Magyar Monarchia idején
lett népszerű nálunk, valószínűsítik, hogy egy patkó alakú, a bécsi
zsidóság kedvelt mákos ételéből
alakult át” – mondja Kristóf Lászlóné cukrász, aki 1986 óta rendszeresen készíti ezt a kedvelt s népszerű
süteményt a nagymamájától kapott
recept alapján az adventi időszakban, a vásárlók és a családja legnagyobb örömére. Tapasztalja, hogy

ahány ház, annyi szokás a bejglisütésben, vannak családi recepthez
ragaszkodók éppúgy, mint új ízeket,
új elkészítési módokat kedvelő háziasszonyok. A cukrász a klasszikusnak számító diós és mákos mellett
szívesen kipróbálja a modern változatok elkészítését is. A vendégeknek és a családtagjainak egyaránt
ízlik a marcipános, gesztenyés,
aszalt gyümölcsös, mandulás-mandarinos, aszalt szilvás-sütőtökös,
aszalt szilvás-kardamomos-mákos,
mákos-almás, nutellás-kókuszos
vagy a káposztás töltelékű.

Tartós, előre elkészíthető

A cukrász szerint a bejgli azért is
válhatott az adventi időszak és a ka-

Reform a készítésben
A régmúlt idők egész napos bejglisütéséből új irányzatok nőtték ki
magukat, a reformkonyha képviselői azon igyekeznek, hogy alacsonyabb kalóriatartalmú, tönköly vagy csökkentett szénhidrátot tartalmazó változatot készítsenek, a töltelékhez pedig különféle cukorpótlókat használnak. A sütést–főzést ellenző nyers konyha hívei a
töltelékhez mézet, citrusok levét és mazsolát adnak még, amelyet
tetszés szerinti gyümölcsből készült aszalványalapba tekernek. A kínálat óriási, amiben biztos, hogy mindenki megtalálja a kedvére való
karácsonyi bejglijét.

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 20 dkg
hideg vaj, 7 dkg porcukor, csipet só,
1,5 dkg élesztő, 2 tojás sárgája, 1 dl
langyos víz.
Elkészítés: A lisztet a hideg vajjal összemorzsoljuk, a langyos tejbe
tesszük a porcukorral az élesztőt, a
liszthez rakjuk a tojások sárgáját és
a csipet sót. Újra morzsoljuk össze,
majd tegyük hozzá az élesztős tejet.
Figyeljünk rá, hogy a só ne érintkezzen az élesztővel, mert nem kel
meg a tészta. Az egészet összegyúrjuk, de csak addig, hogy a tészta elváljon az edény falától, különben
cukrásznyelven „leégetjük” a tésztát és törni, repedni fog. Négy cipót
készítünk belőle, azokat 30 percre a
hűtőbe tesszük, majd téglalap alakúra nyújtjuk és rákenjük a tölteléket.
Diós töltelék: a lereszelt vagy darált, kb. 40–50 dkg dióhoz narancshéjat, csipet szegfűszeget, cukrot,
csipet fahéjat, egy kanál mézet tegyünk és egy korty bort öntsünk
hozzá, annyi tejet, amennyit felvesz,
de ne legyen folyós. Szép kenhető
masszát kapunk. Ízlés szerint alakíthatjuk a fűszerekkel az ízeket.
A töltelék elkenése után feltekerjük a tésztát úgy, hogy mind a
négy oldalát ujjnyi vastagságban
behajtjuk előtte. Tojássárgájával lekenjük, fél órát szobameleg helyen
pihentetjük, majd lekenjük tojásfehérjével és fél órára hűtőbe tes�szük. Ezután még egyszer lekenjük
tojásfehérjével és fél órát pihentetjük sütés előtt szobameleg helyen. A
háromszoros lekenés után lesz a teteje szép márványos. 150–160 fokos
sütőben 30–40 percig sütjük, de az
első 20 percig ne nyissuk ki a sütő
ajtaját. Hagyjuk kihűlni és csomagolópapírba tegyük, nem szárad ki,
sokáig finom puha marad.
n SZABÓ CSILLA
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A tél alá vetés korai termést biztosít, de a vitaminpótlást is biztosíthatja

Mindenki másképp csinálja: a kocsonya a tél kedvenc étele

A hűvös idő beállta ellenére van teendő a kertekben

Fülét, farkát, körmét, bőrét bele, hogy dermedjen!

Népszerűnek bizonyulnak
a lapban megjelent, a Wildner Judit kertészmérnökkel
készült interjúink az olvasók
körében.
Sok kiskerttulajdonos tudott már
hasznos információt meríteni a tanácsokból, javaslatokból. Az írásokkal hoztunk már kedvet eddig
még nem kertészkedőknek is egyegy kis parcella kialakítására,
zöldségek vetésére, ültetésére. Most
folytatjuk a jó tanácsok sorolását,
mégpedig a tél alá vetés lesz a téma.
De hogy mit is jelent ez? Vajon azt,
hogy hótorlaszok között kell majd
nekilátnunk a magvetésnek? Szerencsére nem erről van szó.

A korai csírázás a cél
A tél alá vetés elnevezés a vetés
elvégzésének időpontjából származik, ugyanis az ősz utolsó szakaszában és tél elején történhet a folyamat, november vége és december
eleje között. De az enyhe telekre te-

kintettel akár még december közepén, végén is megtörténhet egy-egy
magvetés. Bizonyos magvakat már
ilyenkor szabadföldbe vethetünk.
Ezt hívják tél alá vetésnek vagy hó
alá vetésnek. A magvakat természetesen nem a hóba kell elvetni, hanem ősszel vagy télen olyan helyre,
ahol éppen nem fedi a talajt hó és
nem fagyott a föld és amikor a hőmérséklet 2–3 fok körülire hűl. A
magok ezen a hőmérsékleten már
nem indulnak csírázásnak. Az
eredmény azonban nem marad el és
a növények a hűvös kora tavaszi napokon már fejlődésnek indulnak. A
természetes hideghatás segít a korai csírázásban, és a magvakból
erőteljes, egészséges növények fejlődnek. A tavaszi, hűvös időjárást
ezek az erős növények sikerrel átvészelik. Az áttelelő, illetve a tél alá
vetett növény 2–3 héttel hamarabb
megindul tavaszi vetésű társaihoz
képest. De az időjárás viszontagságai, például ha sok hó esik, a vetést
követően előfordulhat, hogy a magvak az olvadáskor kimosódnak. Valamint ha tél elején vetünk az enyhe

JOÓ ÉPÍTŐANYAG és
TEHERFUVAROZÁS
„Építőanyagra ne legyen gondja,
ez legyen a Joó Család dolga.”

Köszönjük vásárlóinknak
az egész éves bizalmat
és a sok megrendelést!
2022-ben is folytatjuk
a lendületes munkát.

863341

„Minden ami a ház építéséhez
szépítéséhez kell!”

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánunk!

A talajtakarás most is
fontos


FOTÓ: ARCHÍV

időjárásban és ezt kemény, hó nélküli fagyok követik, ezek is kárt tehetnek a kikelőben lévő magban.
Tehát úgy kell a magokat vetni,
hogy lehetőleg a kemény, tartós fagyok eljöveteléig megerősödhessenek ezek. Úgy is szabályozhatjuk a
vetést, hogy megvárjuk a 2–3 fokos
hőmérsékleti tartományt, hogy ne
tudjon megindulni a csírázás az
igazi tél beállta előtt. A szakemberek szerint a hidegtűrő zöldségfajok közül „tél alá” a rövid tenyész
idejű, korai zöldségfajok, fajták
vethetők, köztük a sárgarépa, a petrezselyem, a borsó, a spenót, a sóska, ezeknek a növényeknek több
fajtája, illetve a metélőhagyma és a
fokhagyma.

Sok zöldség bírja a hideget

(házhoz szállítással)

9900 Körmend, Szénatelep út 1. (régi ÁFÉSZ telep)
és 9900 Körmend, Híd utca 2.
Tel.: 06 30 959 0695, 06 94 414 120
E-mail: jooepitoanyag90@gmail.com

Találhatunk a téli talajon tyúkhúrt
is, ami kiváló zöldhatvány, beleilleszthető az étkezésbe, salátakészítésbe. Ilyen zöldeket, mikrozöld név
alatt persze lehet venni áruházakban is, de amit mi aratunk le, az
még táplálóbb számunkra, a vitaminértéke is magasabb.

Wildner Judit kertészmérnök
elöljáróban elmondta: a zöldségeket
jól tudják sokan, hogy vermelni kell,
bár idén a szárazság miatt gyér volt
a termés. Ezeket jó nedves homokban kell teleltetni, innen elhasználni. De mivel a klímaváltozás következtében nincsenek igazán kemény
telek, ezek egy része kinn is maradhat a szabadföldben, például a sárgarépa és a fehérrépa. Utóbbi különösen jól bírja a hideget. Ha a
földmunkákat nem zavarja, megtarthatjuk ezeket az ágyásokat egy
szélső sávban. A kertészmérnök javaslata a tél eleji vetésekhez a levélzöldségek mag vainak elszórása,
azoknak a mag vaknak, amelyek
esetleg megmaradtak a kamrákban. Ezek hamar hajtást hozhatnak, a 6–8 centiméteres hajtáslevelek roboráló hatásúak, salátákba,
zöldtumixba keverhetők. Ilyen hajtást növeszthet a zöldborsó, a rukkola, ami szintén bírja a hideget és
a fodros kel, amelynek magas a kalciumtartalma. Céklát is érdemes
elszórni, amiből ugyan nem lesz
gyökér, de a céklalevél is nagyon jó
saláta vagy zöldturmix-alapanyag.

Wildner Judit ismét hangsúlyozta
a talajtakarás fontosságát, mint a
korábbi interjúkban is. Az úgynevezett mulcsozást nyáron is sokan végezték a kertben. A mulcsréteget
meg lehet most vastagítani, a talaj
felszínén ott maradhat a gyomnövény, a gyógynövény, a talajtakaráshoz a komposztot, istállótrágyát,
kőport is használhatunk, utóbbi az
ásványi anyagokat pótolja. A lucernaszéna vagy szalma alkalmas a
talajtakaráshoz, ami akár 20–30
centiméter vastag is lehet, ám fontos, hogy a réteg laza legyen. Időnként érdemes ezt a takarást megnyitni, hogy nincs-e alatta kártevő.
A pockokat például kitessékelhetjük onnan egy-egy, a takarás nyílásaiba tűzött bodza- vagy tujaággal,
gilisztaűző varádiccsal, diólevéllel.
Az erős illatot nem szeretik a rágcsálók, így a módszerrel el lehet terelni, távolítani őket. A talaj minőségét javíthatjuk az előbb említett
eljárásokkal. A komposzt, a trágya
télen bekerül a talajba, megérve, a
ráborított szalmának köszönhetően. Példának ott az erdő minderre.
A természet ott is visszaadja a táp
anyagokat a talajnak, a lágyszárú
növények, a levelek komposztálódnak a földben, a baktériumok, rovarok, giliszták segítenek a feldolgozásban. Ezt, ennek leutánzását
jelenti a kiskertekre átfordítva a
talajkímélő kertészkedés. A mulcs
azét kerülhet a földre, mert a talajnak nincs szüksége fényre, de nedvességre igen. A takaró anyag ezt
tartja a talajban. „Tanulhatunk a
természettől. A föld az élet alapja,
fontos, hogy őrizzük” – jelentette ki
Wildner Judit, aki arra is felhívta a
figyelmet: a földműves szó jelentése
is érdemes az átgondolásra. A föld
művelésének művészetét, tudását
jelenti. Az ember dolga, hogy gondolkodjon, szerezzen másoktól jó
tapasztalatokat, gyűjtse össze ezeket, a hibákból pedig tanuljon. Ez
vezethet a sikerhez a kiskertekben
n PM
is.

Ha úgy vesszük, a kocsonya szépít is, hiszen a főzése közben a zsíros, porcos, csontos „disznóságokból” kicsapódik
a kollagén, ami, mint tudjuk, a szép bőr elengedhetetlen
kelléke. De valljuk be, nem erre gondolunk a tél kedvenc
ételének falatozása közben, inkább a jó íze és különleges
állaga miatt kedveljük a minden európai nép konyhájában
fellelhető hidegen rezgő finomságot.
A kocsonya sajátos állagát a megdermedt, zselatint tartalmazó levének köszönheti. A disznó kevésbé
nemes, zsíros, porcos, csontos részeiből – a fejből, farokból, bőrkéből, körömből abálják, 95 Celsius-fokon főzik, zöldségekkel, fűszerekkel
elegyítik. A művelet közben pedig a
szaruképletekből kicsapódik a kollagén. Amikor elkészült a hatalmas
fazéknyi belőle – kis adagban nem
is érdemes készíteni, úgyis elfogy –,
hűlni hagyják, ülepítik vagy leszűrik, a húsokat tányérokba adagolják, amelyre az előzőleg zsírtalanított levet rámerik, majd hideg helyre
teszik, ahol a kihűlés után zselésedik, megszilárdul. A kocsonyát mindenhol szinte kivétel nélkül hidegen
fogyasztják, finom puha kenyérrel.

című, Guillaume Tirel nevéhez kapcsolódó, 1395-ben készült receptkönyvében már szerepel a
leírása. A tél hideg éteMindenki másképp csinálja! A kocsonya a tél kedvenc étele
le azóta teret hódíegész Európában, finom íze mellett különleges állaga miatt is
tott az öreg kontiFOTÓK: KSZ
szívesen fogyasztjuk
nensen, sokszínű
és sokféle ízű variációit összeszánálták a diszBojtorné Árvai Erzsébet és férje,
molni is képtelennónak, így a koség. Az első,
csonyába került a Bojtor László több mint húsz éve
kocsonyával kapfüle, farka, bőre, készítenek kocsonyát vendéglőjükcsolatos magyar Bojtorné Árvai Erzsébet és férje, Bojtor körme is, régen ben. November végétől, amíg az idő
írásos emlék 1544- László több mint húsz éve készítenek a tehetősebbek engedi, február végéig főznek hetenkocsonyát vendéglőjükben
ből való.
füstölt csülköt te 30–50 adagot vendégeiknek. Az ő
Sátor Lá szis főztek bele. kocsonyájuk különlegessége, hogy
ló mesterszakács és oktató több A kocsonyafőzés családi receptek a köröm, bőr, sertéslapocka mellett
generációnak is továbbadta már a alapján történt, és érdekesség, hogy egy kevés füstölt csánkot is belefőzgasztronómiában szerzett tudását. mindenhol más és más díszítőelem nek, és nyers császárvéget, kolozsElmondta, a kocsonyát Magyar- került a tányérra, amikor a levet vári szalonnát is tesznek bele, amiországon főleg karácsony előtt, a rámerték a húsos darabokra, így a ből finom kövesztett lesz a kocsonya
decemberi disznóvágások idején zöldségek közül sárgarépa, reszelt mellett. A receptet a férj szüleitől
A kocsonya készítésének első írott készítik, de még a január és feb- torma, főtt tojás, citromkarika, sőt őrzik és a családjukban már az unoreceptje Franciaországban maradt ruár is a szezonja. A régi időkben egyes helyeken savanyú uborka is káik nagy kedvence is az így kéfenn. Európa legrégebbi, Viandier még minden „alkatrészét” felhasz- található a megdermedt ételben.
szült rezgő finomság. Visszatérő
vendégeik számára pedig egyéni
rendelésük alapján tesznek a tányéa csokphjon, amely marhalábból, inakból és bőrből sűrű,
rokba húst, bőrdarabot, csontos
A közmondások között is szerepel: „Pislog, mint a miskolci kocsonyás állagúra főzött, formába öntött, majd kihűlés
részt, ahogy a vásárló szeretné.
kocsonyában a béka”. Mindez onnan ered, hogy amikor után felszeletelt étel.
még a pincében tárolták a hűtést igénylő ételeket, vendéHozzávalók 10 adagra fél liter
gek tértek be Miskolc főutcáján a Három Rózsa vendéglőhasznos léhez: adagonként 8–9 dl
be. A vendégek kocsonyát rendeltek, a vendéglősné levíz, adagonként 18–22 dkg lapocka,
ment érte a pincébe, a sötétben nem vette észre, hogy a
4–5 db sertésköröm, 1,5 kg bőr, 2–3
dermedő kocsonyába beleugrott és a zselésedő anyag- Hozzávalók 10 adagra: 2 kg sertésköröm, fül, farok, bőrnagy fej fokhagyma, aminek felét az
ban benne ragadt egy béka, és úgy tette le az ételt az asz- ke, 1 kg bőrös csülök, 1 kg füstölt csülök, 30 dkg sárgarépa, 20 dkg zeller, 20 dkg petrezselyemgyökér, 10 dkg zöldelején, a felét a negyedik óra főzés
talra a vendégek elé.
paprika, 10 dkg paradicsom, 10 gramm bors, 3 gramm só,
után teszik bele. 5 fej vöröshagyma,
10 dkg vöröshagyma, 10 dkg fokhagyma.
4 db sárgarépa, 2–3 dkg só adagonNémet és osztrák területen Sulze-nak vagy gesulztnak,
A húsokat alaposan letisztítjuk, váltott vízben többször
ként az indításhoz, majd ízlés szeazaz „kocsonyásított”-nak nevezik. Pihtija a neve a szláv átmossuk és feldarabolva a hideg vízben kiáztatott füsrint még rakható hozzá. 4 babérlenépeknél, hiszen a szerbek, horvátok, szlovének sem ve- tölt csülökkel együtt dupla mennyiségű vízben feltesszük
vél, 1 csapott evőkanál bors, 8–10
tik meg a zselésített disznóságokat. Sztugyeny, holodec főni. Amikor felforrt, habját szűrőkanállal leszedjük és
dkg füstölt csánk bőrrel vagy lehet
nevűek az orosz konyha kocsonyái, zselésített készítmé- hozzáadjuk a megtisztított zöldségeket, vöröshagymát,
ugyanennyi füstölt szalonna. 8–10
nyei, amelyekre nagy hatással volt a grúz és a moldvai fokhagymát, egész borsot és olyan forralással, hogy épóra gyöngyöző főzés mellett óránkonyhaművészet. Œufs en gelée, a franciák adták a „zse- pen csak mozogjon a főzővíz, puhára főzzük, hogy a
ként le kell zsírozni a tetejét, és ha
lé” szót a kocsonyásított ételek állagára. Náluk is minden csontok könnyedén kicsusszanjanak belőle. Ezután a kokész, fél óra pihentetés után le kell
megtalálható a vidéki konyhákban, mi a malac fülé- csony levet leszűrjük, hagyjuk kihűlni, a zsírját leszedjük.
szűrni, tányérokon elosztani és hiből-farkából készül. P’tcha a neve az askenáz zsidó kony- A húsokat felszeleteljük és tányérokba osztjuk, rámerjük a
deg helyen (5–8 Celsius-fokon) derha kocsonyájának, amely zselésítő anyagnak főleg a csir- kocsonya levét és hűvös helyen dermedni hagyjuk. Díszítmedésig állni hagyni. Vigyázzunk,
ke bőrét, csontját, lábát használja. A koreai konyhában hetjük főtt tojáskarikával, reszelt tormával, a benne főtt
hogy ne fagyjon meg, mert akkor
többféle kocsonyaszerű ételt is készítenek. Az egyik ilyen zöldségekkel, citrommal tetszés szerint.
nem élvezhető a kocsonyánk, ikrásn SZABÓ CSILLA
sá válik.

Ízlés szerint tálalva

Régóta esszük

A szólásban is szerepel a kocsonya

A mesterszakács ajánlásával:
Házi körömkocsonya füstölt csülökkel

Népek kocsonyái

Bojtor-féle kocsonyarecept
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A sportoló büszke rá, hogy képviselhette az országot, a megyét, a várost és új csapatát

Cseh László Körmenden tartott élménybeszámolót és előadást

Európa-bajnoki és világbajnoki bronzérmes Forgács Zoltán

Az élő legenda és példakép hetven világversenyen vett részt

Forgács Zoltán kitartása ebben az évben sem hagyott
alább, ez eredményeiben is megmutatkozik. Az év fő
eseménye a 3D Európa- és világbajnokság volt, itt Zoli
rendkívül előkelő, harmadik helyet szerzett.
Eg yesületváltással kezdődött
Forgács Zoltán számára a szezon, a
körmendi Régió Hagyományőrző,
Kulturális és Sportegyesület íjásza
a Soproni Rendészeti Sportegyesülethez igazolt.

Húzós év volt

Zoli a szezont Ajkán kezdte egy
kvalifikációs versennyel, ami belépő volt az országos bajnokságra,
valamint az Európa- és világbaj
nokságra. Kemény terepviszonyok
mellett, a legjobb íjászok versenyeztek az ajkai GP-n. – Az első nap sikerült egy kis előnnyel zárni, de a verseny próbára tett mindenkit, mind
erőnlétileg, mind technikailag, egyszóval nehéz volt. A második nap
sem változott a helyzet, viszont továbbra is sikerült koncentrálnom,
így a döntőre is maradt az előnyt, és
voltak tartalékaim. Boldogan álltam fel a dobogó tetejére kiváló
íjásztársaimmal együtt – mondta az
év első meghatározó versenyéről
Zoli.
Aztán júliusban jött a terepíjász
magyar bajnokság, amely talán a
legnehezebb szakága az íjászatnak.
Itt is nagyon nehéz pálya várt Zolira, embert próbáló volt a terep. Itt is

erős ellenfelekkel kellett megküzdenie, a versenytársak
között szinte alig volt pár pont
különbség. – Boldog vagyok,
hogy ebben a szakágban is
bajnok tudtam lenni, igaz, a
szerencse is velem volt, de
küzdöttem és mindent megtettem a győzelemért. Egy
ponttal vertem meg a másodikat, három ponttal a bronzérmest, ebből is látszik, hogy
komoly mezőny és kiélezett
verseny volt – összegzett Zoli.

A régió legjobbja

Forgács Zoltán az idei év termésével

Az íjász részt vett a nyugat-dunántúli régiós bajnokságon is, ennek négy helyszíne volt az országban. Zoli tavaly második volt, az
idén szeretett volna a dobogó legfelső fokára állni. Összesítés után az
utolsó helyszínen, Sitkén dőlt el az
elsőség sorsa. A világbajnok és közte szétlövés volt a végén, amit Zoli
nyert meg, így teljesült a kívánsága,
régiós bajnok lett. – Az első szétlövésnél még nem dőlt el a verseny, a
másodiknál ellenfelem jobb lövést
adott le, mint az első körben, de én
meg egy százszázalékos találattal
eldöntöttem a verseny.

Augusztus közepén volt az év legnagyobb versenye, a 3D Európa-bajnokág és világbajnokság, amit
Szekszárdon rendeztek meg.
– A lista alapján az első tízbe vártam magam, ilyen esélyekkel utaztam el Szekszárdra. Az első nap
minden ország felvonult a belvárosban, ezzel elkezdődött a nagyon
várt nemzetközi megmérettetés.
Három versenynap, három erős pálya, ami nyári forrósággal és nehéz
tereppel párosult, ez próbára tett
minden versenyzőt. Egy kicsit óvatosan kezdtem a versenyt, mert itt
nem szabad hibázni. Az első nap

után a középmezőnyben végeztem. A második nap teljes
erővel vetettem be magamat a
versenyzésbe, jól zártam, a
harmadik helyre rangsoroltam. A harmadik nap az volt a
célom, hogy biztosítsam a pozíciómat, és megnyugtató
előnnyel tudjak a döntőbe
menni. Szerencsére ez sikerült is. A döntő kánikulában
zajlott, a második hely egy
pontra, az első hely három
pontra volt tőlem. Sajnos, ekkor egy nem várt dolog történt, mert a bemelegítéskor
eltört az íjam, és a tartalékkal kellett lőnöm a döntőben,
így már csak megtartani tudtam a 3. helyet. Nagyon boldog vagyok, mert sokan küzFOTÓ: JT
döttünk a dobogóért. Aki ott
volt, mind kiváló íjász. Mindent megtettem ezért a sikerért.
Természetesen büszke vag yok,
hogy képviseltem országunkat, megyénket, és városomat, és új csapatomat.
Zolit a versenyei során a Körmend Múltja, Jelene, Jövője Alapítvány, Körmend Város Önkormányzata, Balogh László, Vörös Gyula
és családja támogatta. Külön köszönet jár Thomas Fischernek, akinek
pályáját Zoli használni tudta, Hárs
József íjkészítőnek és persze a családnak, mert mindenben támogatják az íjász, akinek elhivatottsága
n TJ
páratlan.

December 3-án ünnepelte 36. születésnapját a magyar
úszóklasszis, Cseh László, aki az idei tokiói olimpia után vonult vissza. Majdnem harminckét évig úszott, minden idők
legeredményesebb magyar sportolója.
Az Óvodai Nyugdíjas Klub vezetője, Bogáth Józsefné hívta meg a körmendi élménybeszámolóra Cseh
Lászlót. A Batthyány Örökségközpont színháztermében megtartott
program szervezésében részt vett a
Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár, valamint a helyi
önkormányzat.

Kezdeti lépések
Cseh Lacival Pálóczi Zsuzsanna,
a kulturális központ igazgatóhelyettese beszélgetett. Először a gyerekkor került szóba. Laci négy és fél
évesen ment le először az uszodába,
a közeg nem volt ismeretlen számára, hiszen édesapja, idősebb Cseh
László is kitűnő úszó volt.
Laci gyerekként mindig ott volt a
legjobbak között, de nem mindig ő
állt dobogóra. Első nemzetközi sikerét 17 évesen érte el.
– Amikor úszni kezdtem, elsődleges szempont az volt, hogy legyen

egy biztos tudásom a medencében.
Annak ellenére, hogy édesapám is
úszott, nem volt kényszer, hogy én is
ezt csináljam. Jól éreztem magamat
az úszók között, a társaság nagyon
összetartó volt és családias. Az
évek során aztán kialakult, hogy talán érdemes lenne komolyabban
foglalkoznom ezzel a sporttal. Gyerekként nem voltak holtpontjaim,
mert szerettem azt, amit csinálok. A
közösségi életről, a játékról sem
kellett lemondanom. A komolyabb
edzések nyolcadik osztályos koromban jöttek, akkor már napi kétszer
edzettem. Egyszer kora reggel, iskola előtt, majd délután, iskola után.
Ennyi évvel a hátam mögött csak
azt tudom mondani mindenkinek:
nem szabad az elején túlzásba vinni. Ez sem mentálisan, sem fizikailag nem tesz jót. Szeretni kell – en�nyi a titok, ha ennél több van benne,
akkor az idővel úgyis megmutatkozik – kezdte gondolatait a sportoló.

Cseh László szerint az úszást szeretni kell, ennyi a titok

Peking volt a csúcs
Laci pályafutása során hetven világversenyen vett részt.
– Nehéz megmondani, hogy melyik eredményemre vagyok a legbüszkébb, hiszen minden egyes verseny mögött ugyanannyi munka

Bár a koronavírus beárnyékolta, idén is megrendezték a Somogyi-kupát
Három korcsoportban rendezték meg a 38. Somogyi KupaPapp István Labdarúgó Emléktornát Körmenden a Városi
Sportcsarnokban hétvégén.
A koronavírus miatt több iskola tanulói karantén miatt
nem tudtak megjelenni, sőt a
legkisebbek versenyét tavaszra
halasztották. A teremtornán a
körmendiek mellett a többi közt
szentgotthárdi, őriszentpéteri,
vasvári, nádasdi és sárvári csapatok is részt vettek.
Az II. korcsoportban a körmendi Olcsai iskola gárdája lett az
első, a III. és IV. korcsoportban
pedig a Boldog Batthyány László
Katolikus Általános Iskola diákn MP
jai.

Édesapjától átvette a stafétát László Dániel a Somo- A tornán korcsoportonként a legjobb hazai, a legjobb kapus és játéFOTÓ: JT
gyi-kupa lebonyolításában
kos cím is gazdára talált
Az úszóklasszissal Pálóczi Zsuzsanna, a kulturális központ igazgatóhelyettese beszélgetett

FOTÓ: JT

volt még akkor is, ha ez végül a helyezésen nem látszott. Ami igazán
emlékezetes, az a Pekingben szerzett három ezüstérem, úgy érzem,
ott és akkor mindent kiadtam magamból – emlékezett vissza Cseh
László.
A beszélgetés közben előkerül
Laci hajviselete. Most van haja, de a
nagy világversenyekre mindig kopasz fejjel ment. Ez egyfajta rituálé
volt a rangos megmérettetések
előtt, ami jelezte, hogy készen áll a
feladatra. Szóba került a nagy rivális, az amerikai Michael Phelps is.
– Amíg évekig egymás ellen versenyeztünk, addig mindig őt próbáltam legyőzni. Most, hogy abbahagytam az úszást, rájöttem, hog y
legnagyobb ellenfelem a példaképem is volt. Nélküle lehet, hogy nem
lennék az, aki vagyok – összegzett.
Cseh László néhány hónapja vonult vissza az élsporttól. Most próbálja az elmúlt évek mozaikjait egy
kerek történetté összerakni, hiszen
amíg benne volt az aktív menetben,
egyik verseny után azonnal készülni kezdett a másikra.
– Eddig nem tartottam fejben az
eredményeimet, most van időm felidézni egy-egy versenyt. Az Ötpróba úszónagykövete vagyok, ezt továbbra is szeretném csinálni. Végül
is most már én is amatőr úszó vagyok, így szeretnék segíteni az
amatőröknek. Keresem az utam,
próbálom elhelyezni magamat az
úszáson kívüli életben – zárta szavait az élsporttól visszavonult úszó.
n TJ

hirdetés

KÖRMENDI HÍRADÓ

862388

864255

Újonnan nyílt körmendi biztosítási
kirendeltségünkben várjuk mind
magán mind vállalati ügyfeleket
különböző biztosítás megoldásokkal kapcsolatban.
VÁLLALKOZÓKNAK:
• Általános és szakmai felelősségbiztosítások
• Vagyonbiztosítások
• Csoportos élet-baleset biztosítás
LAKOSSÁGI ÜGYFELEK:
• Nyugdíj program állami adójóváírással
• Gyermekjövő megtakarítás
• Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
• Casco
• Jogvédelem
• Kisállat biztosítás

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

SISSY Egészség Központ
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9900 Körmend, Rákóczi út 96.

Magas szintű egészségügyi szolgáltatásokkal,
a legmodernebb diagnosztikai eszközökkel
várjuk Önt az alábbi szakterületeken:
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UROLÓGIA

DR. NAGY JÁNOS urológus szakorvos
+36 30/929 3010 • urologia@t-online.hu

NŐGYÓGYÁSZAT

NYITVATARTÁS:
Hétfő Kedd és Csütörtök 8-16
Szerda 13-18
Péntek 8-12

DR. CZUMBIL LÁSZLÓ
belgyógyász, kardiológus szakorvos
+3670 620 2739

DR. VERMES IMRE
szülész-nőgyógyász szakorvos
+36 30/936 5420 • info@vermesimre.hu

DIETETIKA

DR. TARSZABÓ RÓBERT
szülész-nőgyógyász szakorvos
+36 70 619 7772 • r.tarszabo2@gmail.com

GYÓGYMASSZÁZS

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA
DR. NÉMETH ESZTER radiológus szakorvos
Ultrahang (UH) szakrendelés,
diagnosztikai vizsgálatok
+36 30 422 6064
Bejelentkezés:
hétköznap 15-18 óra között

CÍM:
9900 Körmend,
Bástya utca 1.

BELGYÓGYÁSZAT,
KARDIOLÓGIA

853110
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HULMAN ANITA diplomás dietetikus
+36 30 287 0631• hulmananita@gmail.com
NYÁRI SAROLTA gyógymasszőr
+36 30 477 2607

FRISSÍTŐ MASSZÁZS

VASHEGYINÉ STRÁNCZLI ENIKŐ
óvodapedagógus, gyógypedagógus, masszőr
+36 30 662 4576

ÉRRENDSZERI VIZSGÁLAT
LÁSZLÓNÉ HOLTAY ANDREA
+36 70 411 2616
handy66@gmail.com

9900 Körmend, Bástya u. 25/B
Nyitvatartás: H: 6-12, K: zárva, Sz: 6-14,
Cs: 6-14, P: 6-14, Szo: 6-12, V: zárva

razso.hu
(94) 594 077
titkarsag@razso.hu

Kráter Húsfeldolgozó Körmenden

RÁZSÓSNAK LENNI JÓ!

megnyitotta boltját!
856843

Friss sertés húsok: comb, lapocka,

TECHNIKUM (5 év)

SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 év)

karaj, oldalas, dagadó, szűzpecsenye, tarja,
kocsonyának való húsok, első csülök, hátsó
csülök, köröm, bőrös karaj, bőrös comb,
császárszalonna

Növendék marhahúsra rendelést felveszünk
dec. 15.-től készlet erejéig!

Gépjármű mechatronikai
technikus (régen autószerelő)

Fa- és bútoripar ágazat

Asztalos

Fa- és bútoripar ágazat

Kárpitos
Közlekedés és szállítmányozás ágazat

Logisztikai technikus

Kereskedelem ágazat

Kereskedelmi értékesítő
(régen eladó)
Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Mezőgazdasági gépész

Gépészet ágazat

Vas M
e

Rázsó

Mezőgazdaság és erdészet ágazat

gyei S

Imre

Techn ZC
ikum

Ipari gépész
9900 Körmend, Rákóczi u. 2.

Fagyasztott halak: hekktörzs, hekkfilé, tilápia, lazac
Baromfi húsok: csirke comb, csirkemell filé, csirkeszárny, csirkemáj,

grillcsirke, kacsamell, kacsacomb, kacsamáj, kacsa zúza, kacsa szárnytő

Frissen sültek: véres-májas hurka, sütnivaló kolbász, tarja, oldalas.
HELYBEN IS FOGYASZTHATJA SÜLTJEINKET!

Füstölt termékeink: angolszalonna, sonka, kolozsvári szalonna,

csülök, tarja, oldalas, kenyérszalonna, tokaszalonna, füstölt kolbász
(paprika nélküli, csípős, csemege).

Ajánlatunk az ünnepekre: roppanós marhahúsos virsli allergén-,

segédanyag nélkül (laktóz, glutén, szójamentes termékek).
Minden termék saját recept alapján készül, termékeink nem tartalmaznak
allergénanyagot és segédanyagot (laktóz, glutén, szójamentes termékek).
Bankkártyás, SZÉP Kártyás fizetés lehetséges! (MKB, OTP K&H).
Ne maradj le legfrissebb híreinkről, kövess minket
Facebookon és Instagramon is!
@Kraterhusfeldolgozo

864321

Specializált gép- és járműgyártás ágazat

