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• Építőanyagok értékesítése
• TERRÁN tetőcserép bázistelep
• Térkövek nagy választékban, Kerti kiegészítők
• Szállítás, fuvarozás, rakodás, földmunkálatok
• Kémény rendszerek
• Nyílászárók, Kerítés elemek

„Minden ami „Minden ami 
a ház építéséhez a ház építéséhez 

szépítéséhez szépítéséhez 
kell!”kell!”

JOÓ ÉPÍTŐANYAG ÉS TEHERFUVAROZÁS
(házhoz szállítással)

„Építőanyagra ne legyen gondja, ez legyen a Joó Család dolga.”
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RÖVID HÍREK

1989 óta ünnepeljük meg január 22-én a magyar kultúra 
napját, ugyanis 1823-ban ezen a napon tisztázta le Kölcsey 
Ferenc a Himnusz kéziratát. Körmenden, a Batthyány Örök-
ségközpont színháztermében ünnepi megemlékezést tartot-
tak ez alkalomból és egy kiállítás is nyílt a gimnáziumban.

A járvány miatt kis létszámú kö-
zönség vett részt az eseményen, a 
megjelenteket Laczó Tamás, a Köl-
csey Ferenc Gimnázium igazgatója 
köszöntötte, aki kiemelte, hogy 
1985-ben a megemlékezés ötletét 

Fasang Árpád zongoraművész ve-
tette fel. Szavai szerint ez a nap an-
nak tudatosítására is alkalmas, 
hogy az ezeréves örökségből merít-
hetünk, van mire büszkének lenni, 
hiszen a nemzet sokat adott Európa 

és a világ kultúrájának. „Ez az 
örökség tartást ad, ezzel gazdál-
kodni lehet, valamint segíthet a mai 
gondok megoldásában is” – idézte a 
zeneművész gondolatait.

Az intézményvezető emlékezte-
tett arra is, hogy a járvány miatt is-
mét az online térben rendezték meg 
a magyar kultúra napi versenyeket, 
pályázatokat, amelyen sok diák mé-
rettette meg magát. Az eredmény-
hirdetésre is ekkor került sor. A 
szavalóverseny győztesének videón 
beadott felvételét pedig a közönség 
is meghallgatta.

Bebes István polgármester be-
szédében a Himnuszhoz kötődő 
gondolatait így fogalmazta meg: a 
Himnusz a legreménytelenebb hely-
zetekben, 19. és 20. századi törté-
nelmünk sorsfordító pillanataiban 
velünk volt és velünk van Kazinczy 
nyelvében, Kölcsey erkölcsében és 
Erkel Ferenc zenéjében. – Segítsé-
günkre volt és van abban, hogy a 
nemzet valódi jelleme kerekedjen 
felül és ez irányítson bennünket – 
fogalmazott a polgármester. Beszé-
dében Tamási Áront idézve arról is 
szólt, hogy a Himnusz különleges 
erejének első számú forrása a nyel-
vezetében keresendő, a nyelv a kul-
túra lelke.

A Körmendi Alapfokú Zene- és 
Táncművészeti Iskola növendékei 
színvonalas műsort adtak elő, majd 
az esemény folytatásaként a gimná-
zium udvarán megkoszorúzták Köl-
csey Ferenc mellszobrát.

 n SZD

A Szombathelyi Egyházmegye által 2018-ban alapított, 
a „Test és a lélek orvosa – Boldog Batthyány László-díj” 
átadásának a kezdetektől a Batthyány Örökségközpont a 
helyszíne minden év január 22-én, ami Boldog Batthyány 
László halálának, azaz égi születésnapjának a liturgikus 
napja. Az idén az orvosi díjat dr. Wolf Terézia főorvosnő, 
háziorvos vehette át.

Az idei ünnepségen először váro-
sunk polgármestere, Bebes István 
mondott köszöntőt, amelyben hang-
súlyozta, hogy a Szegények Orvosa 
1921-ben tulajdonképpen hazatért 
Körmendre, a hercegi címet és a 
hozzá tartozó uradalmat hat évvel 
korábban örökölte meg. – Tíz évig 
élt itt, és igazi körmendivé vált. Ki-
váló szemorvos volt, ingyen gyógyí-
totta betegeit, és közben példás csa-
ládi életet élt. Halála óta mindaz, 
amit életével, szellemiségével tett, 
velünk marad. 1999-ben templom 
épült Körmenden a tiszteletére, 
2002 óta pedig róla elnevezett ösz-
töndíj támogatja a rászoruló egyete-
mistákat, a városunkba érkezőket 
pedig „Isten hozta a Batthyányak 
városában!” feliratú táblák fogad-
ják – emlékeztetett a helyi kultusz 
elemeire a városvezető.

Az országos tiszti főorvos is 
tiszteletét tette

A folytatásban köszöntőt mondott 
dr. Müller Cecília országos tiszti 
főorvos is, aki Dr. Batthyány-Stratt-
mann László kapcsán elmondta, 

hogy szeretettel gyógyított, és a tel-
jes embert kezelte. – A gyógyítás 
művészet, a hit óriási ajándék, a re-
ményadás pedig kilátástalan hely-
zeteken is átsegíti a betegeket. So-
kat jelent egy biztató mosoly akár a 
maszk fölött az orvos vagy az ápoló 
tekintetében megjelenve. Kalkuttai 
Teréz anya írta, hogy „gyakran úgy 
érezzük, hogy amit teszünk, az 
csak egy csepp a tengerben, de a 
tenger e nélkül a csepp nélkül seké-
lyebb lenne”. Antoine de Sain-Exu-

péry pedig azt kérte imájában, hogy 
„Uram, taníts meg engem a kis lépé-
sek művészetére!” – idézte a tiszti 
főorvos.

Másodízben kapott 
elismerést ápoló

A tavalyi év ápolói díjazottja, 
Rácz né Varga Bernadett, a szom-
bathelyi Markusovszky Egyetemi 
Oktatókórház intenzív osztálya 
szak ápolója tekintett vissza beszé-
dében hittel végzett 48 éves kórházi 
munkájára. Az est következő részé-
ben Császár István, a Szombathelyi 
Egyházmegye általános helynöke 
ismertette a díjazottak nevét, és ol-
vasta fel a laudációkat. Örömhír, 
hogy dr. Wolf Terézia főorvosnő sze-
mélyében körmendi az idei orvosi 
díjazott.

A főorvosnő a laudáció után meg-
hatottan lépett a mikrofonhoz, és 

köszönetet mondott szüleinek, 
nagyszüleinek, akik kétkezi mun-
kásként lehetővé tették számára a 
tanulást, férjének, gyermekeinek, 
akik minden nehézségben mellette 
álltak, valamint tanárainak, hitok-
tatóinak, a hitét megélni segítő pa-
poknak és Takács Tiborné Mari-
kának, aki már közel 30 éve a 
kollégája. A hála és a köszönet mel-
lett nagyon fontos a számára, hogy 
a díj arra kötelezi, hogy továbbra is 
Boldog Batthyány László szellemi-
ségében végezze a munkáját, ha le-
het, egyre jobban.

Az idei év ápolói kitüntetettje 
Hajgató Éva, a Zala Megyei Szent 
Rafael Kórház aneszteziológiai és 
intenzív terápiás osztályának veze-
tő ápolója. n CST

Megünnepelték a magyar kultúra napját Körmenden

Belencsák István alpolgármester is koszorúzott Kölcsey mellszobránál a gimnázium 
udvarán  FOTÓ: JT

A magyar kultúra napjára kiírt pályázatok nyerteseinek Laczó Tamás, a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója gratulált

Batthyány liturgikus emléknapnak adott otthont idén is Körmend

A test és a lélek orvosa díjat idén dr. Wolf Terézia kapta

A liturgikus emléknap püspöki szentmisével zárult a Szent Erzsébet-plébániatemp-
lomban FOTÓ: JT

Dr. Wolf Terézia Boldog Batthyány László 
szellemiségében végzi munkáját

Dr. Wolf Terézia főorvosnő, körmendi 
háziorvos a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen 1983-ban kapott általános 
orvosi diplomát. Egyetemi évei alatt 
szintén orvos férjével a pécsi evangéli-
kus szeretetotthonban teljesítettek 
több évig betegápolói szolgálatot. 
Első munkahelye a Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetem Kísérleti Sebészeti In-
tézete volt, ahol második gyermeke 
születéséig dolgozott. A család 1985-
ben Körmendre költözött, ahol a helyi 
gyógyszergyárban kapott üzemorvosi 
állást. Három év múlva a körmendi 1. 
számú orvosi körzetben családorvos 
lett, ahol jelenleg is dolgozik. Közel tíz 
évig a körmendi Rendészeti Szakkö-
zépiskola alapellátó orvosa volt má-
sodállásban. 1992-ben háziorvostan-
ból tett szakvizsgát, majd 2001-ben 
pszichoterápiás szakképesítést szer-

zett. E szakképesítés által kapott isme-
reteket jelentős mértékben tudja al-
kalmazni a betegségek lelki háttérfo-
lyamatainak megértésében és az 
eredményes gyógyítás érdekében. 
Közel harminc évig részt vett a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Körmendi 
Csoportjának munkájában. 2017-ben 
főorvosi címet kapott a Pécsi Orvostu-
dományi Egyetemtől. A főorvosnő 
négy gyermek édesanyja. Gyermekei 
orvos, állatorvos, pedagógus hivatást 
választottak. Kisebbik gyermeke har-
madéves orvostanhallgató. Hét unoka 
boldog nagymamája, most épp a 
nyolcadik unokájának a születését vár-
ja. A főorvosnő szolgálatkészségét és 
hivatástudatát tükrözi az, hogy min-
den ellenszolgáltatás nélkül olyan be-
tegeken is szívesen segített, akik nem 
az ő körzetébe tartoztak. Más betegei-

től sem volt hajlandó elfogadni pénzt. 
A beteg vagy a hozzátartozó részéről 
köszönetképpen mindössze virágot 
vagy egy kis csokoládét fogadott el. 
Plébánosa kérésére készséggel vállal-
ta, hogy előadást tart a plébániai 
nyugdíjascsoport tagjainak. Tudja, 
hogy az ember test és lélek, ezért 
gondja van a lélekre is. Végső stádium-
ban lévő betegeknél ő kérte a hozzá-
tartozókat, hogy hívjanak papot. Az 
internetes oldalakon egy kivételével a 
doktornőről csak rendelési időponto-
kat lehetett megtalálni. Azt, hogy ő öt 
éve főorvosi címet kapott, a családján 
kívül talán csak néhány kollégája tud-
ja. Ez is mutatja, hogy nem hivalkodik, 
csendesen, szerényen végzi a felada-
tát. Az említett egy kivétel pedig vala-
melyik betegétől származó bejegyzés, 
amely így hangzik: „A lehető legrende-

sebb, leglelkiismeretesebb háziorvos, 
akit csak ismerek. Mindemellett na-
gyon alapos, mindennek utánajár és 
emberséges is. A betegeket embernek 
és nem munkaeszköznek tekinti. Min-
den panasznak, tünetnek figyelmet 
szentel, utánajár, és nem lerázza, nem 
elküldi a beteget, hanem mindent el-
magyaráz úgy, hogy meg tudja érteni, 
milyen betegségről van szó. A főorvos-
nő nyíltan megvallja a hitét, a keresz-
tény tanítás alapján éli az életét min-
den területen. Rendszeresen részt 
vesz a szentmiséken, adventben a haj-
nali szentmisékkel kezdte a napját, 
szentáldozáshoz járul, szentségi élete 
rendezett, buzgón éli a hitét. Hitéből 
merít erőt hívatása teljesítéséhez, és ez 
a vallásos lelkület jellemzi a családját 
is, gyermekei is vallásukat gyakorló ka-
tolikusok.

Újabb kerékpárút
A legutóbbi képviselő tes-

tületi ülésén döntött arról a 
városvezetés, hogy mintegy 
150 millió forintos forrásra 
pályázik a TOP plusz kiírás-
ban. Az összegből pedig ke-
rékpárosbarát fejlesztéseket 
valósítanának meg. A pályá-
zat pozitív elbírálása esetén 
mintegy 550 folyóméter hosz-
szú, biztonságos bicikliút 
épülne a Mátyás király utca - 
Dr. Orbán István utca keresz-
teződéstől a Gyógyszergyár 
utca íves kanyarjáig. Az ipari 
terület megközelíthetőségét 
biztosító út mellett az észa-
ki oldalon is kialakítanának 
egy kerékpárforgalmi léte-
sítményt, amivel biztonságos 
körülmények között tudják 
az iparterületen dolgozók 
majd a munkahelyüket meg-
közelíteni. A  projekt célja 
Körmend város iparterületén 
a fenntartható közlekedés 
feltételeit megteremtő közle-
kedésfejlesztési intézkedés 
megvalósítása, amely elősegí-
ti az élhető, biztonságos váro-
si környezet kialakítását.

Ökomenikus 
imahét volt 

Idén is megrendezték a már 
hagyományosnak mondha-
tó ökumenikus imahetet Kör-
menden. Január 19-e és 20- 
között három estén keresztül 
mindhárom helyi templom-
ban  ökumenikus  szertar-
tás volt. Először a katolikus 
templomban Szabadi István, 
református esperes szólt a hí-
vekhez majd másnap az evan-
gélikus templomban Kaszás 
Csaba Richárd, római kato-
likus káplán hirdetett igét. 
Végül az ökomenikus imahe-
tet a református templomban 
Benedek János, evangélikus 
lelkész zárta. A kezdeménye-
zést minden évben a Krisz-
tus-hívők egységéért hirdetik 
meg.

 n MP
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A magyar nép történel-
mét végigkíséri a vadá-
szat, amely már egészen 
a kezdetektől nemcsak az 
élelemszerzésről szólt, ha-
nem a diplomáciai, politikai 
ügyek előmozdítására, ren-
dezésére is jó alkalom volt.

A vadászat olyannyira a magyar 
kultúra része, hogy tulajdonképpen 
az eredetmítoszunk is ahhoz kap-
csolódik, hiszen Hunor és Magor épp 
vadászott, amikor meglátták és ül-
dözőbe vették a csodaszarvast – 
mondta a lapunknak nyilatkozó dr. 
Bödők Gergely történész, a Clio In-
tézet társ-ügyvezetője, aki nemcsak 
vadászni jár két erdélyi kopójával, 
hanem a vadászat történetével is fog-
lalkozik. Legutóbb a közelmúltbeli 
budapesti Egy a Természettel 2021 
– Vadászati és Természeti Kiállítás 
Központi Magyar Tárlatára írta meg 
a kiállításon is olvasható magyar va-
dászattörténeti szövegeket és egyes 
vadfajok vadászatának történeti ösz-
szefoglalóit.

Hideg fegyver, meleg 
fegyver

A magyar vadászatok története 
több csúcsponttal rendelkezik, ilyen 
például a középkor, az Árpád-házi és 
az Anjou királyok ideje, amikor az 
uralkodói reprezentációhoz, a 
főurak életéhez alapvetően hozzá-
tartozott vadászat. Túl a szórakozá-
son, a férfias erények megtestesíté-
sén, komoly diplomáciai jelentőséggel 
is bírtak ezek az alkalmak, hiszen a 
vadak mellett rendre politikai ügyek 
is terítékre kerültek – magyarázta a 
történész. Bödők Gergely ugyanak-

kor felhívta a figyelmet az akkori 
gasztronómiára is, amelynek – a 
mai tól eltérően – még mindennapi 
alapanyaga volt az elejtett vad húsa.

A következő csúcspont az Erdélyi 
Fejedelemséghez köthető, amely a 
16–17. századi török hódoltság idő-
szakában – részben az Oszmán Bi-
rodalom vazallus államaként – vi-
szonylagos békében létezett. Az 
uraknak tehát volt idejük és módjuk 
folytatni a középkori hagyományo-
kat, pompás vadászatokat tartot-
tak, sok kutyával és hajtóval. 
A technika azonban javult, tovább-
ra is használatban voltak még, 
akárcsak néhány száz évvel koráb-
ban, az úgy nevezett hideg fegyve-
rek, mint a lándzsa vagy a dákos, de 
kezdtek megjelenni a modernizáló-
dó meleg fegyverek, azaz a puskák, 
amelyekkel távolabbról is sikerült 
elejteni a vadat. A puska megtömé-
se, a lőpor kimérése azonban sok 
időt igényelt, így ehhez az kellett, 

hogy a vadász erre az időre észre-
vétlen tudjon maradni, utána pedig 
pontosan célozzon.

A 19. század második fele, az Oszt-
rák–Magyar Monarchia aztán a va-
dászattörténet újabb aranykorát 
hozta el. A polgárosodás eredménye-
ként jelent meg a hangsúlyos igény 
arra, hogy ne csak az arisztokrácia 
és a vagyonosabb kasztok vadász-
hassanak. Ez az időszak alapozza 
meg a polgári vadászatot, aminek 
köszönhetően a szélesebb közvéle-
mény, a középosztály tanultabb és 
módosabb rétegei előtt is kinyílt ez a 
világ – emelte ki Bödők Gergely.

Kádárék nagy húzása
Az első nagy vadászati világkiállí-

tás is Magyarországhoz, pontosab-
ban az Osztrák–Magyar Monarchiá-
hoz kötődik – tért át a 20. századra a 
történész –, 1910-ben ugyanis Ferenc 
József 80. születésnapjára időzítve, a 
bécsi Praterben rendezték meg azt. 
Ezt követően aztán többek között 
Berlinben, Düsseldorfban, Firenzé-
ben és Újvidéken is szerveztek ha-
sonló grandiózus seregszemlét, de 
mind közül kiemelkedik az 1971-es 
budapesti. Ötven évvel később, azaz 
tavaly ősszel vállaltan ez utóbbi 
örökségéhez nyúltak vissza a szer-
vezők, a tematika is nagyrészt az 
volt, a természet közelségét és az 
ember természetben elfoglalt helyét 
emelték a középpontba – mutatott rá 
Bödők Gergely.

Az 1971-es világkiállításon 52 ál-
lam vett részt – közülük 35-nek volt 
saját nemzeti pavilonja – és 1956 
után lényegében először jelentek 

meg ilyen mennyiségben a vasfüg-
göny mögött elsőrangú diplomaták, 
miniszterek, illetve olyan személyi-
ségek, mint Fülöp edinburgh-i her-
ceg, II. Erzsébet brit királynő férje, 
Ernest Hemingway fia, Patrick vagy 
éppen Joy Adamson természetvédő, 
az Oroszlánhűség és az Elza és 
kölykei írója – sorolta. A történész 
szerint ennek óriási diplomáciai je-
lentősége volt a hidegháború köze-
pén, és tulajdonképpen ennek a ki-
emelkedő vadászati kiállításnak is 
volt köszönhető, hogy a nyugat kez-
dett más szemmel tekinteni Ma-
gyarországra, miközben sikerült 
valóban elkápráztatni a Szovjet-
unió vezetését is. A vadászati világ-
kiállításnak köszönhetően javult az 
ország nemzetközi presztízse, vala-
melyest csökkent az elszigeteltsége, 
és jelentős mennyiségű megrende-
lés érkezett magyar sport- és va-
dászfegyverekre. De a kiállítás 
nagy lökést adott annak is, hogy 
német, osztrák, olasz vadászok 
kezdtek nagyobb mértékben járni 
hazánkba, az ő pénztárcájukhoz 
mérten olcsó, természetvédelmi 
szempontból a nyugatihoz képest 
megengedőbb vadászatokra. Ennek 
lett az eredménye, hogy nemzetközi 
szinten is megismerték a világszín-
vonalú magyar vadgazdálkodást, 
amely komoly elismerést vívott ki 
magának Európában, és amelynek 
köszönhetően hazánk a mai napig 
kedvelt úti célja, illetve terepe a kül-
földi vadászoknak.

n WURMBRANDT ANDRÁS 
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Hazánk a mai napig kedvelt úti célja, illetve terepe a külföldi vadászoknak

Diplomáciai bravúrok egyaránt köthetők a vadászathoz

Régen a vadak mellett rendre politikai ügyek is terítékre kerültek a vadászatokon

Az első nagy vadászati világkiállítást Ferenc József 80. születésnapjára időzítették

Hagyományosan a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban is mél-
tó módon emlékeznek meg a magyar kultúra napjáról. Az 
intézmény galériájában ilyenkor mindig helyet kap egy tárlat 
is. Ezúttal a galéria falaira az iskola történetét bemutató sajtó-
cikkgyűjtemény került, Berényi László Istvánnak köszönhetően. 
Több évtizede gyűjti a Körmenddel kapcsolatos cikkeket, így 
a gimnázium is fontos részét teszi ki az összeállításnak.

Mecsériné Doktor Rozália, a 
Csaba József Honismereti Egyesü-
let titkára, a Faludi Ferenc Könyv-
tár volt vezetője ajánlotta az érdek-
lődők figyelmébe a gyűjteményt. A 
gondosan kiválogatott cikkek őrzik 

a gimnázium múltját és olyan ese-
ményeit idézik meg, amelyek hatás-
sal voltak az ott tanuló és felnövő 
diákokra.

A könyvtár nyugalmazott veze-
tője elmondta: családok és generá-

ciók kötődnek ehhez az iskolához: 
– ez így jó, ez éppúgy a kultúra ré-
sze, hogy képesek vagyunk arra, 
hogy kötődjünk dolgokhoz, hogy 
tiszteljük és szeressük azt. Ez a ki-
állítás nemcsak a gimnáziumhoz 
való elköteleződés diákok, taná-
rok, szülők és bárki részéről, ha-
nem azt is jelenti, hogy a városunk-
hoz is kötődünk. Berényi László 
István is azok közé tartozik, akik 

érdeklődnek a város története 
iránt – hangsúlyozta.

A gyűjtemény tartalmazza a kü-
lönböző versenyekről, szalagava-
tókról, bálokról és egyéb, az iskola 
életének egyes eseményeiről megje-
lent újságkivágásokat. A tárlat ösz-
szeállításában Jámbori Tamás, az 
intézmény tanára segített, ő válo-
gatta, rendszerezte és digitalizálta 
azt. n SZD

Az iskola 75. jubileumi évfordulójára is megemlékezik a tárlat

Sajtóanyagokból nyílt kiállítás a körmendi gimnáziumban

Áder János köztársasági elnök ez év április 3-ára tűzte ki az 
országgyűlési választást, amelyen pártok listájára, illetve 
egyéni képviselőjelöltekre lehet szavazni. Sorozatunkban a 
választás lakosságot érintő gyakorlati kérdéseit tisztázzuk.

A választásokon való részvétel 
helye és módja elsősorban attól 
függ, hogy rendelkezünk-e ma-
gyarországi lakcímmel. A legtöb-
ben igen, és a legtöbben általában 
az ehhez az állandó lakcímhez 
rendelt szavazóhelyiségben sza-
vazunk. Hogy ez pontosan hol 
lesz idén, arról levélben kapunk 

majd értesítést február 11-ig, de 
az interneten már most is utána 
lehet nézni a valasztas.hu webol-
dalon, a szavazóhelyiség-kereső-
ben.

A Nemzeti Választási Iroda web-
oldaláról kiderül, amennyiben va-
laki valamilyen okból más város-
ban kíván szavazni, mint ahol a 

lakcíme van – mondjuk, 
mert ideiglenesen ott dol-
gozik, és nem tud haza-
utazni, vagy ott tanul 
egyetemen – úgy át kell je-
lentkeznie a választott tele-
pülésre. Ehhez online 
vagy postai úton janu-
ár 27. és március 25. 
között átjelentkezési 
kérelmet kell benyújta-
ni a helyi választási iro-
dának. Ezután értesí-
tést kap majd arról, hogy 
pontosan mely szavazó-
körben adhatja le voksát.

Az átjelentkező választó-
polgár levélben vagy elekt-
ronikus azonosítás nélkül 
elektronikusan a szavazást 
megelőző kilencedik napig, 

míg személyesen 
vagy elektronikus 
azonosítással elekt-
ronikusan a szava-

zást megelőző máso-
dik napig vonhatja 
vissza az átjelentke-
zési kérelmét.

KSZ, Nemzeti 
Választási Iroda 

Választási kisokos – Hogyan szavazhatunk más városban?

A gyűjtő a megyei napilap, a Körmendi Híradó című városi lap és a Rábavidék száma-
it is összerendezi időrendben

Berényi László István sajtócikk-gyűjteményét Mecsériné Doktor Rozália ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe FOTÓ: JT
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Kicsit talán misztikus tudást feltételez, ha valaki az erdő 
mélyén, a föld felszíne alatt fejlődő szarvasgombák után 
kutat, és talál is az intenzív aromájú gumókból. Pedig 
a titok egyszerűbb, mint gondolnánk: az ember, a 
kutya és az erdő hármasának szimbiózisában rejlik.

Kutyához és erdőhöz köthető hob-
biként indult, mára azonban már hi-
vatás lett Farkas Szilvia életében a 
szarvasgombászat, illetve az abban 
részt vevő kutyák kiképzése. Ami-
kor ő kezdte, még kötöttségek nélkül 
járhatta bárki az erdőt, és kutathat-
ta a föld alatt megbújó gombafajokat, 
napjainkban azonban már komoly, 
úgynevezett triflavadász vizsgával 
kell rendelkeznie annak, aki erre 
vállalkozik, és minden esetben enge-
délyt kell kérnie az adott erdészettől. 
A jogszabály nem tesz kivételt hobbi 
és megélhetési szarvasgombász kö-
zött, minden, ami a földben van, en-
gedélyhez kötött.

Egymillió forintba is 
kerülhet kilója

Farkas Szilvia azt mondja, aki 
megszerzi a szükséges vizsgát, az 
tulajdonképpen egy szakmát kap a 
kezébe, valószínűleg ezért is köve-
telik meg hozzá a komoly talajtani, 
biológiai, fejlődéstani, kinológiai, 
kereskedelmi, illetve gasztronómiai 
felkészültséget. Ez a gyakorlatban 
például azt jelenti, hogy tudni kell, 
melyik talaj, melyik fa párosítással 
ad lehetőséget szarvasgomba fejlő-
désére – magyarázza. Magyaror-
szág területe jól ellátott szarvas-
gombával, bármelyik erdőségbe 
megyünk is, jó eséllyel találunk 
vagy gasztronómiai, vagy tudomá-
nyos szempontból értékes gombát a 
földben. Hozzátette, minden fajnak 
megvan a saját tájegysége, a nyári 
szarvasgomba például úgy terem az 
Alföldön, mint a krumpli – jegyezte 
meg. Mintegy kétszázféle gombafaj 
él a föld alatt, ezek közül a gasztro-
nómia leginkább hat fajtát használ, 
a nyári, a téli, a nagyspórás, a kát-
rányszagú, a homoki és az isztriai 
szarvasgombát. Utóbbi a szakma 
csúcsának számít, ez terem a leg-
mélyebben, akár fél méterrel a föld 
alatt, és ezt a legnehezebb kiszedni. 
Kilója 3000–4500 euróba kerül, de a 
szarvasgombász azt mondja, nem 
véletlen az értéke: kizárólag a Drá-
va folyó mentén terem ugyanis, rit-
kásan és mindössze három hónapig. 

Azok, akik erre hajtanak, 
rendszerint házat bérel-
nek a környéken, és egy 
csapattal érkeznek, mert 
meglehetősen nagy területet kell 
ez alatt a néhány hónap alatt átfé-
sülniük. Ezek tehát mind költséget, 
befektetést jelentenek, amit úgy 
kell kifizetni, hogy még nem talált 
az ember semmit – mondta.

Fenntartható 
gombaszedés

Farkas Szilvia általában nem az 
isztriait keresve járja az erdőket ku-
tyáival, amik már csak azért is jól 
kiképzettek kell hogy legyenek, 
mert a szabályok szerint fenntartha-
tó módon kell gombászni. Ez azt je-
lenti, hogy csak kutyával lehet ke-
resni – minden más lehetőség tilos –, 
és a gombát úgy kell a földből kiven-
ni, hogy azzal a lehető legkisebb sé-
rülést okozzuk csak a természetnek. 
Még annak a kis eszköznek a mérete 
is meg van határozva, amit kivétel-
kor használnak – tette hozzá.

A szarvasgombáknak nem ugyan-
olyan az illatuk, de biztosan van egy 
olyan szagspektrum, ami mind-
egyikre jellemző, hiszen a kutyák 
valószínűleg ez alapján találják meg 
a különböző fajokat. Persze van 
olyan négylábú, amelyik csak a ta-
nultak keresésére koncentrál, és az 
azon kívül esők elkerülik a figyel-
mét, de Farkas Szilvia tapasztalatai 
szerint ez kevésbé fajta-, inkább 
egyéniségfüggő. Mindenesetre van-

nak híres kutyák, amelyek akár hat-
vanféle gombafajt is megtalálnak.

A „mozgó laboratóriumok”

A kutyakiképző szerint azért 
vannak olyan fajták, amelyeket 
könnyebb tanítani, ilyenek az ap-
portírozó, kisvadas, madaras vagy 
vízi vadászkutyák, tehát például a 
vizsla és a labrador, de ez nem azt 
jelenti, hogy egy terriert vagy egy 
tacskót ne lehetne kitanítani a mes-
terségre. Hozzátette, a gombászat-
hoz nagyon jó koncentrációs képes-
ségre, hosszan tartó figyelemre van 
szükség, tehát ez a fajta tevékeny-
ség rendkívül megterhelő az ebek 
számára, de elsősorban mentálisan 
és nem fizikálisan. Gyakorlatilag 
egy mozgó laboratóriumként dol-
goznak a kutyák minden másod-
percben – jegyezte meg. A négylá-
búak kiképzését természetesen a 
legjobb rögtön születésük után kez-
deni, de sosem késő, vannak olyan 
házi kedvencek, amikből kilenc-tíz 
évesen válik gombász. Farkas Szil-
via előképzettségtől függően ket-
tő-hat hónapot foglalkozik egy ku-
tyával, míg a gazdiknak szóló 

oktatás egy hónapos. A többi a gya-
korlaton múlik, amit lényegében 
egész évben meg lehet szerezni, hi-

szen a szezon május 15-től márci-
us 15-ig tart. A kimaradó két 
hónapban hagyják a gombát 
fejlődni.

Régebb óta 
foglalkozunk vele, 

mint a franciák
Egy átlagos méretű szarvasgom-

ba súlya – fajtól függően – 30–50 
gramm. Egy kilónak általában a 
15–20 százaléka az első osztályú mi-
nőség, azt Farkas Szilvia közvetle-
nül az ezzel foglalkozó éttermek séf-
jeinek, illetve mestercukrászoknak 
adja el. A szintén jó minőségű, de 
apróbb példányok rendszerint kéz-
műveseknek mennek, akik például 
pástétomba, vajba, sajtba használ-
ják. De ezek mellett a szarvasgom-
bász piacon is megtalálható, illetve 
kosárközösségeknek is szállít. Azt 
mondja, egyre keresettebb alap-
anyag ez már a lakosság körében is, 
és ő maga is feladatának érzi, hogy a 
szarvasgomba bekerüljön a magyar 
konyhákba, és ne kelljen külföldre 
vinni. Szerinte egy palack jobb mi-
nőségi bor áráért hozzá lehet jutni 
egy ebédhez szükséges, 30 gram-
mos darabhoz. Ez már csak azért is 
jó párhuzam, mert a szarvasgomba 
ízét, aromáit ugyanúgy meghatároz-
za a terroir, mint a borét.

Farkas Szilvia szerint érdemes 
lenne a rendkívül intenzív, karakte-
res ízvilágú szarvasgombával való 
bánásmódot tanítani a hazai sza-
kácsképzésben is, ugyanúgy, ahogy 
például Olaszországban teszik. Ez 
már csak azért sem kell hogy ör-
dögtől való legyen, mert a magyar 
szarvasgombászat hagyományai – 
írásos emlékeink szerint – az 1500-
as évekig nyúlnak vissza, azaz ré-
gebb óta foglalkozunk mi ezzel, 
mint mondjuk a gourmet franciák – 
emelte ki.

A laikusoknak, érdeklődőknek 
fesztivált és rendszeres ismeretter-
jesztő túrákat is szervező Szilvia 
azt meséli, szeretné átadni azt a 
fantasztikus élményt másoknak is, 
amit ő a kutyáival szimbiózisban 
megél az erdőben. Úgy fogalmaz, ez 
egy kicsit titkos dolog, amit míto-
szok lengenek körül, ő pedig 
misszió jának tekinti megismertetni 
ezt a tudást az emberekkel.

 n WURMBRANDT ANDRÁS

Tavaly szeptemberben két iskola kezdte a tanévet a Szom-
bathelyi Egyházmegye fenntartásában. Az egyik Szent-
gotthárdon működik, a másik a körmendi Boldog Bat-
thyány László Katolikus Általános Iskola. A tapasztalatokról 
Kiskós Kittit, az intézmény igazgatóját kérdeztük.

Kiskós Kitti, a körmendi Boldog 
Batthyány László Katolikus Általá-
nos Iskola igazgatója csak pozitív 
tapasztalatokról tud beszámolni. 
Az iskolának 228 tanulója van, zök-
kenőmentes volt a fenntartóváltás, 
ezt mindenki – a tanári kar és az 
egyházmegye is – igyekezett segíte-
ni. Az iskolában sok minden meg-
újult, ezek közül a vizesblokkok fel-
újítását kell elsőként említeni. De a 
fejlesztések, felújítások folyamato-
sak, a fenntartó minőségi és korsze-
rű oktatási környezet kialakításán 
fáradozik. Az iskolának két új ját-
szótere is lesz hamarosan, a mászó-
tornyokat, hintákat, fészekhintákat 
remélhetőleg már márciusban bir-
tokba vehetik a gyerekek. Teljesen 
új lett az informatikai eszközpark, a 
színvonalára nagy hangsúlyt fektet 
a fenntartó.

Visszahoznák a két 
osztályt

–Az iskola hagyományos prog-
ramjai mellett megjelentek az egy-
házhoz kötődő események is. Meg-
tartottuk például a Batthyány-hetet, 

hiszen iskolánk névadója, a boldog-
gá avatott hercegorvos január 22-én 
hunyt el, ez azonban nemcsak a ha-
lálának, hanem égi születésének 
napja is. Minden osztály ellátogatott 
a Batthyány-kastélyba, ezenkívül 
Boldog Batthyány László szobrának 
megkoszorúzására is sor került – 
mondta Kiskós Kitti.

Már elkezdődött a tervezés a 
2022/23-as tanévre. Szeretnének 
két első osztályt indítani, és összes-
ségében is az a cél, hogy visszahoz-
zák évfolyamonként a két osztályt 
az intézménybe. Február 10-én ter-
veznek iskolakukucskáló progra-
mot a leendő elsősöknek, jelenléttel, 
az aktuális járványügyi szabályok 
betartásával. – Fontos lenne a talál-
kozás a szülőkkel, hogy feltehessék 
a kérdéseiket, továbbá a leendő el-
sős tanító nénik bemutatkozása is 
megtörténhetne, ezt is nagyon fon-
tosnak tartom – tette hozzá az in-
tézményvezető, majd kitért arra is, 
hogy jó a hangulat a tanári karban, 
többször szerveznek közös progra-
mokat. A katolikus templomban tar-
tott, Adventi kórusmuzsika című 
rendezvényen az iskola énekkará-

ban együtt énekeltek a tanári kar 
tagjai a gyerekekkel, ez nagyon 
szép volt és biztosan lesz folytatása.

Keresztény szemlélet
Cél, hogy az alapvető emberi, 

nemzeti és keresztény értékek men-
tén végezzék az oktatási-nevelési 
tevékenységet. A színvonalas neve-
lő-oktató munka alap, de nagy sze-
repet kap a hit elmélyítése és 
gyakorlása, valamint a tanórán kí-
vüli közösségi programok szervezé-
se is. Szentmisével egybekötött tan-
évnyitóval kezdték a tanévet, és 
még szeptemberben megünnepelték 
Szent Gellért napját. Nemrégiben, 
vízkeresztkor megtörtént az iskola 

megáldása, ez innentől beépül az 
éves programok közé. Az iskola lég-
körét, szellemiségét átjárja a ke-
resztény életszemlélet. A reggelek 
meghitten indulnak, az elcsendese-
dés pozitív hatással van a gyerekek-
re.

A 2021/2022-es nevelési év szor-
galmi időszakának első fél éve janu-
ár 21-ig tartott. Az első féléves ta-
nulmányi előrehaladásról a tanulót, 
illetve a gondviselőjét január 28-ig 
tájékoztatta az iskola.

Körmenden Kiss László plébá-
nos, iskolalelkész lelkesedése és 
segítő szándéka továbbra is töret-
len, minden támogatást megad az 
intézménynek. n TJ

Tervezik már a 2022/23-as tanévet a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolában

Értékelő: fél éve egyházi fenntartásban van az iskola

A félévi és az év végi bizo-
nyítványosztás stresszfor-
rást jelent mind a tanulók, 
mind a szülők és még a 
pedagógusok számára is.

A gyenge érdemjegyek hátteré-
ben számos ok állhat – véli Szabó 
Vanda pszichológus, ezért töre-
kedjünk arra, hogy megértsük a 
gyermek helyzetét. Az okok közül 
talán a legegyszerűbb, hogy a gye-
reket nem érdekli az adott tan-
tárgy, így nem fordít sok energiát 
rá. Lehet annak a hiánya, hogy 
sok gyerek nem tanul meg tanulni. 
Amíg alsósként elegendő volt fi-
gyelnie az órán vagy egyszer elol-

vasni az anyagot, a tanul-
nivaló mennyiségének 
növekedésével ez már 
nem elegendő a ko-
rábban megszokott 
jegyekhez. Fontos 
tényező továbbá 
a pedagógus 
és a gyermek 
közötti kapcsolat: 
ha a két személy 
nem illik össze, 
könnyen lehet, hogy a 
diák nem fogja szeretni az 
adott tantárgyat, motiválatlan 
lesz, és nem akar megfelelni a szá-
mára nem szimpatikus tanár kö-
vetelményeinek sem. A teljesít-
ményromlás vagy a gyenge 
bizonyítvány hátterében a családi 

krízisek is állhatnak, mint ha-
láleset vagy válás. Abban a 

helyzetben a gyerek fó-
kuszában az érzelmi ha-

tások lesznek, és ke-
vésbé lesz képes saját 

dolgaira koncent-
rálni. Gyakran elő-

fordul továbbá, 
hogy a gyer-
mek nem a 
megfelelő is-

kolában vagy 
épp osztályban van. A különböző 
tagozatok megválasztásánál fi-
gyelembe kell venni, hogy a szülő 
kívánságán túl a gyerek képessé-
gei és tehetsége is előtérbe kerül-
jön. Lehetséges ok lehet a gyenge 
érdemjegyekre egy ki nem muta-

tott, ki nem vizsgált tanulásbeli 
zavar is, mint diszlexia, diszkal-
kulia, diszgráfia stb.

A szülőnek arra kell törekednie, 
hogy a rossz jegyek hátterében 
fennálló okokat kiderítse, és ezt az 
okot próbálja megszüntetni, segít-
ve ezzel a gyermeket. A büntetés 
ilyen esetekben nem megoldás, hi-
szen az egyik fő feladat, hogy ked-
vet csináljunk a tanuláshoz. A kö-
zös megoldás megtalálásával a 
gyermek saját képességeinek 
megfelelő módon tud majd ered-
ményeket elérni. A kisebb, pozitív 
változásokat is értékelni kell szü-
lőnek, ezáltal a gyermek sikert él 
át, ami motiválni tudja őt a továb-
biakban.

 n SZABÓ CSILLA

Gyermekeink védelmében – Nézzünk a gyenge érdemjegyek mögé!

Az iskola Erzsébet-napi vásárt is szervezett az adventi készülődés jegyében FOTÓ: JT

Szarvasgomba – fűszer jellegű értékes gasztronómiai különlegesség

A konyha fekete gyémántját csak kutyával lehet keresni

A szarvasgombaszedés minden esetben engedélyhez kötött, és fenntartható módon 
kell végezni

Egy átlagos méretű szarvasgomba súlya 
30–50 gramm
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Közönségdíjat nyert vend mintával hímzett téli gyapjú szett-
jével Csáky Zoltánné a Zala Megyei Népművészeti Egyesület 
Hagyományból divatot című alkotópályázatán.

A hagyományos is lehet divatos – 
ezt bizonyítja a Nemzeti Kulturális 
Alap Népművészeti Kollégiuma ál-
tal támogatott Zala megyei alkotói 
pályázat, amelyre rengeteg pá-
lyamű érkezett. Tizenegy közösségi 
alkotás, egy kollekció, egy ifjúsági 
és harmincöt egyéni darab. Utóbbi-
ak közül az egyik a körmendi Csáky 
Zoltánné Ági téli szettje, egy pár 
kesztyű, egy sapka és egy körsál, 
visszafogott vend mintával díszítve.

– A pályázati kiírás szerint a ruha-
darabokon, kiegészítőkön a történel-
mi Zala vármegye valamelyik mintá-
ja szerepelhetett. Én egy vend mintát 
választottam, amely akár határeset 
is lehetne, hiszen főleg Vas megyé-
ben élnek vendek, de azért Zalában, 
Lenti környékén is előfordulnak. Be-
fogadták a pályamunkámat, ami 
nem egy hagyományos darab, hiszen 
gyapjúkesztyűre, gyapjúfonallal 
varrtam fel a mintát. Ezzel senki 
sem foglalkozik, jobbára inkább gép-
pel hímeznek gyapjúra, mert nagyon 
nyúlik, nehéz rá varrni. A minta a 
sárvári Beszp rémy Józsefné gyűjté-

séből való, a Vendvidékről. Innen 
nem ismerünk más motívumot, úgy-
hogy ez a szett ebből a szempontból 
is különlegesség – mondja Csáky 
Zoltánné Ági, aki végzettsége sze-
rint tanár, mégpedig földrajz–bioló-
gia szakos.

Jó pár évig tanított 
Körmenden

Előbb az Olcsai-Kiss Zoltán Ál-
talános Iskolában, majd a Kölcsey 
Utcai Általános Iskolában volt pe-
dagógus. Amikor létrejött a tanke-
rületi rendszer, Farkas Tiborné 
körmendi tankerületi igazgató, ké-
sőbbi megyei szakmai igazgatóhe-
lyettes hívta a tankerülethez. Innen 
ment nyugdíjba 2018-ban tanügy- 
igazgatási referensként. Azóta van 
ideje kötni, hímezni, amit képes haj-
nalban is megtenni. Ági és a népmű-
vészet kapcsolata jó régre nyúlik 
vissza. 1978-ban érettségizett, ak-
kor indult Körmenden egy díszí-
tőművész szakkör Késmárki Pálné 
Cili néni vezetésével. Az alkotómű-

hely ma is működik, 
most már évtizedek 
óta Molnár Éva 
vezeti.

Átlépni a 
korlátokon

– Tizennyolc 
évesen kezdtem 
hímezni, ez nem 
volt csoda akkori-
ban, mert minden 
lány tudta ezt a tevékenységet gye-
rekkorától kezdve. Abban az időben 
indult el a táncházmozgalom is. Az 
úgynevezett tiszta forrás nemcsak 
táncban és zenében, hanem a tár-
gyalkotó népművészetben is megje-
lent. Közben elkezdett érdekelni a 
tánc is, a Béri Balogh Ádám Tánc-
együttesbe jártam. Ritka jó csapat 
volt a miénk, emlékezetes tíz évet 
töltöttünk ott a férjemmel. Áginak 
időközben három lánya született, 
mellette tanított, így a hímzés egy 
időre háttérbe szorult, de a nyugdíj-
ba vonulás után újrakezdhette. Elő-
ször viseletkészítő tanfolyamot sze-
retett volna elvégezni, Budapesten a 
Hagyományok Háza hirdetett is 
ilyen képzést, de csak közművelődési 
szakembereknek, így arra nem tu-

dott elmenni. De ott volt a csipkeve-
rés is, amely egy kétéves OKJ-s kép-
zés, végül erre jelentkezett. Ez nem 
volt könnyű, az embernek át kellett 
lépnie a korlátain.

Rábaközi motívumok
– Olyan dolgokat kellett megcsi-

nálni, amit korábban sohasem – 
mondja. Ági a munkához való hozzá-
állásról is sokat tanult ezen a 
képzésen. Nem elég ugyanis, ha az 
ember valahogyan meg tudja csinál-
ni az adott munkát, hanem a tökéle-
tességre kell törekedni. Csipkeve-
résből 2020 novemberében tett 
szakvizsgát, az egyik vizsgadarabja 
egy sárközi bíborvég mintával díszí-
tett, csipkebetétes fejfedő volt, a má-
sik egy zoborvidéki autentikus hosz-
szú ing. Az utóbbi időben Ági a 
kötésbe is belevetette magát, de 
ezen a területen is újdonságokban 
gondolkodott. Kesztyűket, zoknikat 
készített, természetesen olyanokat, 

amelyeket hordani is lehet. Ezeket 
dobta fel egy-egy mintával, 

ami nagy sikert aratott. 
Előbb a Székesfehér-
váron megrendezett 
Magyar Gyapjúfesz-

tiválon, majd a mosta-
ni Hagyományból di-

vatot elnevezésű 
zalai alkotópá-
lyázaton díjaz-
ták munkáját.
– A Kárpát-me-

dencében renge-
teg hímzés van, 

gazdag a minta-
kincs. Vannak 
i s m e r t e b b e k , 
így például a 
kalocsai vagy a 

matyó. Az erdélyi minták is az ér-
deklődés középpontjában vannak, 
viszont a nyugat-magyarországi 
motívumokról – leszámítva talán a 
rábaközit – kevesebbet tudunk. Én 
leginkább ezekkel szeretnék foglal-
kozni. Mivel itt ko rábban elindult a 
polgáriasodási folyamat, kevesebb 
mintával számolhatunk, az ország 
keleti felében jobban fennmaradtak 
ezek a kincsek és a szokásrendszer 
is. Annak érdekében, hogy a min-
ták tovább éljenek, használni kell 
ezeket. A  sokszoknya kényelmet-
len viselet, ma már senki nem fog-
ja felvenni, de a mai ruhadarabok 
bármelyikén elképzelhető egy kis 
minta, ha csupán jelzésértékkel is – 
összegzett a díjazott alkotó.

 n TJ

Női viseletkiegészítőivel nyert különdíjat Csáky Zoltánné

Egy különleges vend mintával ékesített téli gyapjúszett

Csáky Zoltánné nyugdíjba vonulás után fordult ismét a népművészet felé FOTÓ: JT

A pályázat anyagaiból egy kiállítás is 
nyílt a nagykanizsai Thúry György Mú-
zeumban – február 20-áig látogatható
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A farsang a vízkereszttől húshagyókedd éjfélig, a hamvazó-
szerdával kezdődő nagyböjtig tartó ünnepi ciklus, amelyet 
bálok, mulatságos, lakodalmak, népünnepélyek jellemeztek 
és jellemeznek ma is. E gazdag néphagyományokra épülő 
időszakban megengedett a mértéktelenség, a féktelenség, a 
vidámság, a nagy eszem-iszom, álarcok, maskarák, jelmezek 
mögé bújva még a szerepek is felcserélődnek. Farsangkor 
úgy is mondhatjuk, fenekestül felfordul a világ.

A farsang egyik jellegzetessége, 
hogy a keresztény naptárban nem kö-
tődik hozzá jelentős vallási ünnep, 
alapvetően gazdag néphagyomá-
nyokra épül – mutat rá Sándor Ildi-
kó néprajzkutató. Január hatodikán, 
vízkeresztkor kezdődik minden 
évben, ez a nap ezért két arcú 
is, hiszen a karácsonyi 
ünnepkör zárónapja, 
ugyanakkor a mulatsá-
gok kezdete, amely 
egészen húshagyóked-
dig tart, ami minden 
évben – mozgóünnep lé-
vén – más napra esik a 
naptárban. Valójában a 
második téli ünnepi cik-
lusról van szó – az első volt a karácso-
nyi –, amely kifut a télbúcsúztatásba, 
télkergetésbe. A néphagyományban 
az advent böjtös, visszafogott, lecsen-
desült időszaka után a farsang an-
nak egyfajta ellenpontja, amit a tánc, 
mulatság, vidámság, zene, mértékte-
lenség, féktelenség jellemez.

Mindent szabad álarc 
mögé bújva

A farsang lényege a fenekestül fel-
fordult világ, amikor mindent szabad, 
amit máskor nem, ráadásul következ-
mények nélkül. Egy olyan társadalom-
ban – és a hagyományos paraszti kul-
túra biztosan ilyen volt –, ahol nagyok 
a szerepkötöttségek, a közösség min-
denkor kontrollálta, sőt korlátozta az 
egyéni szándékot, az egyéni megnyil-
vánulásokat, az ilyenfajta „felfordult 

világnak” egyértelmű szelepfunkciója 
is volt és van. A szerepkötöttségekből 
egész évben „felhalmozott fáradt gőzt 
ilyenkor lehetett kiengedni”. Sándor 
Ildikó fontosnak tartja hangsúlyozni, 
hogy a farsang nem egynapos, hanem 

több héten át tartó periódus, amikor 
kilépünk a megszokott nor-

máink, szerepeink közül. 
Ezzel szorosan függ ösz-
sze, hogy milyen módon 
is tették ezt eleink.

A maskarázás, az 
álarc mögé bújás és a 

jelmezek tették lehető-
vé, hogy amikor csi-
bészkedtek, normát 
szegtek, akkor az 

álarc valójában a személyiségüket 
védte, hogy ne lehessen megbosz-
szulni, megtorolni a féktelenséget. 
A maskara és minden jelmez a sze-
rep- és identitásváltás lehetőségét 
kínálja. A néphagyományok azt is 
mutatják, farsangkor nem a gyere-
kek, hanem a felnőttek öltöztek be, 
és a magyar nyelvterületen négy 
állatalakoskodó jelent meg, a med-
ve, a kecske, a gólya és a ló, vala-
mint voltak a zsánerszereplők, mint 
a tanító, a pap, a kereskedő, az or-
vos. Mindezek mellett népszerű volt 
a nemek szerepcseréje, a férfiak 
álmenyasszonynak, a nők álvőle-
génynek öltöztek.

Nyársas ételek adományba
A mértéktelenség időszaka meg-

mutatkozott az evés-ivásban is, a 
hangsúlyozott bőség időszaka ez, 

amikor még van disznóvágás vagy 
maradt sokféle finomság a karácso-
nyi időszakból. Ilyenkor járták a há-
zakat „nyársas ételekért” a fiatalok 
köszöntő, adománykérő dalokkal, a 
kihegyezett botokra olyan finom fa-
latok kerültek, amit rájuk lehetett 
húzni, akasztani. Ilyen adomány volt 
a szalonna, kolbász, hurka, de a far-
sang legnépszerűbb étele, a fánk is.

A mértéktelenség mögött egy má-
gikus hiedelem is megfigyelhető, 
miszerint ha ilyenkor bőségben va-
gyunk, sokat eszünk, egész évben 
lesz mit az asztalra tenni, nem fo-
gunk nélkülözni, koplalni. A meny-
nyiség mellett a minőség is fontos 
volt, a disznóvágás finom húsos éte-
lei, a kocsonya, de a zsírban kisü-
tött, az ünnepekre oly jellemző kelt 
tésztából készült fánk is erre utal.

Kiszebábu és busójárás 
téltemetésre

Télbúcsúztató hagyomány volt a 
palóc vidéken a mai korra leginkább 
jól adaptálható, és manapság nálunk 
is elterjedt szokás – a hazai iskolák-
ban és óvodákban a gyermek köré-
ben élő és kedvelt mind a mai napig –, 
a kiszebábozás, miszerint egy szal-
mabábut női alaknak öltöztettek, 
menetben körülhordozták énekszó 
közben, majd tűzön elégették vagy 
vízbe vetették. A leghíresebb télbú-
csúztató, tavaszváró népszokás pe-
dig a mohácsi busójárás, amely a 
farsang farkán, azaz farsangvasár-
naptól húshagyókeddig tart, és a Mo-
hácson és környékén élő, többségük-
ben római katolikus délszlávok, a 
sokácok farsangi maszkos alakosko-
dása és dramatikus néphagyomá-

nya. A mohácsi busójárás 2009-től 
szerepel az UNESCO szellemi örök-
ség listáján és 2012 óta hungarikum. 
A Mohács környékére betelepült, bal-
káni eredetű sokácok hozták ma-
gukkal a népszokást, amely azután 
itt, a magyar kultúrkörben formáló-
dott tovább, végül a két kultúrkör 
egységesedésével nyerte el mai for-
máját. Máshol a magyar néphagyo-
mányban nem találkozhatunk ilyen-
fajta fából faragott maszkokkal, és a 
mohácsi busójárásra szintén jellem-
ző a mértéktelenség, a táncolás, az 
eszem-iszom, a vigadalom. A télbú-
csúztatás két szép mozzanatára hív-
ja fel a figyelmet Sándor Ildikó, ame-
lyek közül az egyik, amikor az ünnep 
vége felé egy nagy tűz, egy máglya 
körül táncolnak egész éjjel. A tűz kö-
rül táncolás nagyon archaikus rítus, 
ahol a tűz mint napszimbólum van 
jelen, mintegy rámutatva, hogy a téli 
sötétségből, a téli napforduló után 
egyre inkább haladunk a világosság, 
a tavasz felé. A másik nagyon beszé-
des szimbolikus jelenet, amikor egy 
koporsót, amelyre az adott farsang 
évszáma kerül, levisznek a Dunára, 
és a vízre helyezve elúsztatják azt. 
Ahogy a víz elviszi és elnyeli a kopor-
sót, úgy a tél és vele együtt minden 
baj és ártalom is eltávozik.

 n SZABÓ CSILLA

Folytatjuk sorozatunkat, 
amelyben Körmend érté-
keinek eredünk utána. 
A most bemutatandó 
épület a város hihetetlen 
színes múltját villantja fel. 
Az épület története a török 
megszállásig nyúlik vissza.

Már akkor meghatározó szerepe 
volt nemcsak a város, hanem Zala 
és Somogy megyék közéletében is. 
Hogy miért, az is kiderül majd az 
írásból. Később átépítések, felújítá-
sok után egész más funkciókkal, de 
ismét a városi élet egyik központja-
ként folytatta „életét” Körmend he-
lyi értéke, szállást adva az átuta-
zóknak, valamint vendéglőként, ká-
véházként, rendezvények színhe-
lyeként kiszolgálva a helyiek 
igényét, szórakozni vágyását. A vá-
roslakók egykori kedvelt helye nem 
más, mint a Korona Szálló. Most 
ennek históriáját elevenítjük fel Be-
bes Árpáddal, a Körmendi Értéktár 
Bizottság szakmai tanácsadójával.

Központi hely
Bebes Árpád szakmai tanácsadó 

először a Korona Szálló központi 
helyzetéről beszélt, hisz bizonyára 
ez is hozzájárult, hogy ilyen fontos 
szerepet töltött be az évszázadok 
során a város és a régió életében. 
Az épület a város legfontosabb és 
legforgalmasabb útján, a Rákóczi 
utcában áll, a körmendiek jól tud-
ják.

Elhangzott: a Korona Szállóról 
1824-ből találhatók az első adatok, 
akkor beszálló vendéglőként műkö-
dött. Ám már előtte is fontos szere-
pet töltött be az épület elődje. A 17. 
század második felében Zala Vár-

megye Közgyűléseinek és törvény-
székeinek székhelye, azaz Megye-
háza volt. Érdekes történet ennek 
miértje is. Kanizsa várának eleste 
után Zala vármegye hatósága áthe-
lyezte működése színterét egy sok-
kal nagyobb és biztonságosabb 
helyszínre, Körmendre. Megszapo-
rodtak az itt tartott megyegyűlé-
sek, úgyhogy a század közepén, 
1652-ben úgy döntöttek: fel is építik 
itt a megyeházát.

Az is szerepet játszott Körmend 
kiválasztásban, hogy Batthyány I. 
Ádám és a zalai főispán, Zrínyi Mik-
lós jó barátságban voltak egymás-
sal, a főispán gyakran megfordult 
Körmenden, a későbbi Korona Szál-
ló épületében. Somogy vármegye 
üléseinek is helyet adott a körmendi 
épület a 17. század második felében, 
végül a megyeházi funkció a török 
kiűzésével megszűnt.

A későbbi térképeken jelzett U 
alakú építmény már beszálló ven-
déglőként szerepel.

Dicső múlt
–Az épületet 1785-ben építették át 

először, 1858-tól pedig étteremmé és 
szállodává alakították, négyéves 
munka eredményeként. A Korona 
Körmenden ezután nemcsak beszál-
ló vendégfogadó volt már, hanem ki 
tudta szolgálni a megnövekedett for-
galmat szállodaként – hangsúlyozta 

Bebes Árpád. Az épület történetéből 
érdemes az 1860-as évekre külön fi-
gyelni, akkor romantikus stílusúvá 
alakították át. A földszinten három 
ajtó, 16 ablak kapott helyet, az emele-
ten zsalugáteres ablakok sorakoz-
tak. Később, a századforduló után 
ugyancsak átépítés várt a Korona 
Szállodára. Az építmény cizellált fel-
irata, amely a vendégeket, átutazó-
kat betérésre csábította, mára már 
nem látható. Ám ha valaki a Rákóczi 
utcára a Fő tér felől érkezik, az ész-
reveheti azt a kiemelkedő homlokza-
ti síkot, amelyen egykor olvasható 
volt a szállónév.

Évszázadok óta a 
vendéglátás szolgálatában

Érdekes részletek is megtudha-
tók az épületbelsőről a korabeli do-
kumentumokból. A kávéházban és 
az étteremben valamint a szobák-
ban puhafával burkolták a padlót, 
az emeleti termekbe, olvasóba, tár-
salgóba amerikai parketta került, 
még a századforduló előtt. A kávé-
házban egy nagy és egy kis terem 
volt, a vendéglőben három étkezőte-
rem és 14 szoba állt a vendégek ren-
delkezésre. Volt itt kaszinó, olvasó, 
társalgó, könyvtárszoba és játékte-
rem is, amely a körmendi értelmi-
ségnek szórakozási lehetőséget biz-
tosított. Később, 1937-ben a szálloda 
emeleti nagytermi részén színpad, 
öltözök készültek, hogy a rendsze-
res színi előadásoknak megfelelő 
helyszíne lehessen a Korona. A 
szálló 1945 utáni története hasonló 
a többi, körmendi épületéhez. Szov-
jet csapatokat szállásoltak el itt, a 
földszinten tiszti étkezde, az emele-
ten golyószóró zászlóalj körlete ka-
pott helyet.

1957 után az emeleti szálloda-
részből állami lakásokat alakítot-
tak ki, a földszinten az étterem mű-
ködtetését vendéglátóipari vállalat 
vette át. A történész egy korabeli 
újság írására is felhívta a figyelmet 

a múltidézéshez: A Rábavidék egy-
kori tudósítója is írt a Koronáról a 
Monarchia idején. Úgy fogalmazott: 
„A Korona Kávéház felé, a korzó vé-
gén vonz vágyó indulat, majd mámo-
rító cigányzene”. Micsoda hangula-
tot idéz a mondat, több mint száz 
évvel korábbra visszarepítve az idő-
ben az olvasót Körmend múltjába. 
A Korona épülete a hercegség hit-
bizományi tulajdonában volt, de az 
épületet folyamatosan bérlőknek 
adták ki, így szállodásoknak, ká-
vésoknak. A szakmai tanácsadó azt 
is kiemelte: a tulajdonos folyamato-
san fejlesztette a jelentős bevételt 
hozó Korona Szállót, amely kaszi-
nónak és más szórakoztató rendez-
vényeknek, hangversenyeknek, szí-
ni előadásoknak, más közösségi 
mulatságoknak, programoknak is 
helyet adott. Kiemelhető a Korona 
Szálló aranykora a 20. század elejé-
ről, amikor Eberspanger Rezső 
szállodás és Gosztolya Imre kávés 
bérelték az épületet.

Bebes Árpád még egy érdekessé-
get is mesélt zárásul. Elmondta: volt 
egy időszak, Gosztolya Imre idejé-
ben, amikor a kávéházas engedélyt 
kért és kapott a járdán egy nyári 
veranda kialakítására. Az azonban 
kikötés volt, hogy pincérnő nem 
szolgálhatta ki a kültéri verandán a 
vendégeket.

Képeslapok azt is bizonyítják, 
hogy a világháború idején való-
színűleg újra megkaphatta az enge-
délyt a kávéház bérlője a terasz ki-
alakítására, mert a képeken az 
épület előtt fakerítéssel körbevett 
kis terület látszik, amelyek mögött 
asztalok állhattak. A Korona a vá-
ros kulturális életében is meghatá-
rozó szerepet töltött be nemcsak az 
első világháború kitöréséig, hanem 
az azt követő időszakokban is.

Fedezzük fel értékeinket!
Már a korábbi interjúkból is kide-

rült, hogy micsoda gazdag Körmend 
épített öröksége. Az épületek, ame-
lyek a hétköznapokban is felfede-
zésre várnak, a várostörténetről 
mesélnek. Ezekre például a Rákó-
czi úton közlekedve, autót vezetve 
nincs időnk rácsodálkozni, a forga-
lomra kell figyelnünk. De talán arra 
is jók a helyi értéktárat számba 
vevő írások, hogy az aktuális témát 
olvasva kíváncsivá váljunk, gyalog 
is felkerekedjünk és megnézzük az 
épületeket ezúttal a történetek, a 
történelem tükrében is. n PM

A mértéktelenség és a normák felrúgása vízkereszttől húshagyókeddig

A farsangi időszakban fenekestül felfordul minden

A leghíresebb télbúcsúztó, tavaszváró 
népszokás hazánkban a mohácsi busó-
járás, amely a farsang farkán, azaz far-
sangvasárnaptól húshagyókeddig tart

A farsang legnépszerűbb 
étele a fánk

Érdekes, sok emlékkel bíró épülete a körmendi polgári életnek a Korona

Több száz éve a vendéglátás szolgálatában az épület

A Korona a város kulturális életében is meghatározó szerepet töltött be  Fotó: JT

A hungarikumtörvényben foglaltak szerint: az önkormányzatok telepü-
lési értéktárat és értéktár bizottságot hozhatnak létre. A feladatok közé 
tartozik a helyben fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezé-
se, a helyi nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, 
valamint azok megyei értéktárba történő megküldése. A körmendi ér-
téktárba az épített értékek és a szellemi örökség részei is helyet kaptak, 
illetve az egyesületek által végzett tevékenységek, egyének munkássá-
ga is bekerült a gyűjteménybe, amely folyamatosan bővíthető is. Az 
újabb értékek listába kerülésére bárki javaslatot tehet.

Lakodalmak, párválasztás és csúfolkodás
Az egész farsangi időszak bővelkedett bálokban, táncmulatságokban, na-
gyon gazdag volt a tánchoz való zenében. Az advent utáni mulatságos idő-
szak a húsvéti böjt kezdetével ér véget, amely ismét a lecsendesedés idősza-
ka, mindez rámutat egyben az év ünnepeinek ritmusára is. A népi kultúrá-
ban a farsanghoz volt köthető a lakodalmak időszaka, és a paraszti hagyo-
mányok között a csúfolkodás, a vénlány- vagy agglegénycsúfolás is helyet 
kapott a tréfálkozásban.

Bőség és 
mértéktelenség
A böjtös időszakokra jellemző 
aszkézis ellenpontja volt a far-
sang bősége, ahogy az például a 
flamand festő, Pieter Bruegel 
képén is látható, ahogy a böjt és 
a farsang viadalát mutatja egy 
kövér, hedonista kinézetű és 
egy sovány, hosszú kezű, aszke-
tikus figura ábrázolásában.
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Egyre közelebb merészkednek a lakott területekhez a 
hódok. A nagyméretű rágcsálók magyarországi visszatele-
pítése sikeres volt, ezt ma már senki nem vitatja. A hódok 
romboló és pusztító munkája mellett azonban érdemes 
szót ejteni a hasznukról is, hála nekik, a Csörnöc mentén 
hosszú szünet után ismét költött a daru.

Felmerül a kérdés, hogy vajon fél-
nek-e a hódok az embertől. Bizonyá-
ra nem, hiszen egyre közelebb jön-
nek a lakott területekhez. 
Körmenden, a Rába-parton már a 
stand és az üdülőövezet környékén 
is találkozhatunk ezzel a rágcsáló-
val, sőt a Várkertben is láthatók a 
hódok nyomai. A körmendi születésű 
dr. Szinetár Csabát, az ELTE Sava-
ria Egyetemi Központ biológus-taná-
rát kérdeztük a jelenségről.

Bizalmukba fogadták 
az embert

–Az emlősök és a madarak rendkí-
vül gyorsan megtanulják, hogy 
kell-e, szükséges-e félni az embertől. 
Számos vadon élő faj mutat hasonló 
példát, mint a hód. Ugyanannál a faj-
nál is meggyőződhetünk róla, hogy a 
rendszeresen ember közelében, há-
borítatlanságban élő példányok 
mennyivel szelídebbek, mint a sza-
bad természetben élő, az emberrel 
ritkán találkozó fajtársaik. Gondol-
junk csak a közismert tőkés récére, 
vagy ismertebb nevén vadkacsára. A 
városi tavak partján csaknem kéz-
nyújtásnyira megvárják az embert, 
akár a járókelőktől néhány méterre 
fészkelhetnek is a sétaút mentén, 
mint például a szombathelyi Csóna-
kázó tó partján. Ha a várostól távo-
labb találkozunk velük, kizárt, hogy 
ilyen közelségbe engednének. A si-
keresen visszatelepített eurázsiai 
hód is megtapasztalta, hogy nem kell 

félnie az embertől. Az eredetileg 
döntően éjszakai életmódú fajjal ma 
akár már nappal is találkozhatunk 
és egyes példányok egészen közelre 
bevárják az érdeklődőt. Vannak, 
akik ezt úgy fogalmazzák meg, hogy 
elszemtelenedtek, inkább azt mon-
dom, hogy bizalmukba fogadtak ben-
nünket. Persze az érdekek ütközhet-
nek és ez előbb, vagy utóbb 
konfliktust szül, ami elvezethet a jó 
viszony és bizalom megszűnéséhez- 
mondta a szakember.

Jól érzik magukat
A hazánkból vadászat következ-

tében kipusztult faj visszatelepítése 
sikeres volt. Ma már senki sem vi-
tatja, hogy jelenlegi egyedszáma 
jóval meghaladja azt, amit a termé-
szetvédelmi célú visszatelepítése-
kor elképzeltek, illetve terveztek.

Pontos adat nem ismert, de egy-egy 
folyószakasz pontos felmérése, vala-
mint a változatos életnyomok – rágá-

sok, döntések, hódgátak – alapján ma 
már a 10 ezret is meghaladhatja a 
hazai állomány száma. Itt a folyóvi-
zekben gazdag Alpokalján sem iga-
zán találni már olyan vízfolyást, ahol 
ne telepedett volna meg a hód.

Dr. Szinetár Csaba azt is elmond-
ta, hogy a hód nem válogatós, de ez 
nem azt jelenti, hogy nem tesz kü-
lönbséget a környezetében lévő nö-
vények, -mint potenciális táplálékok 
– között. Az eurázsiai hód esetében 
több mint nyolcvan növényfajról tu-
dott, hogy jelen lehet az étlapján.

Mit tegyünk, ha rág?
A hazai megfigyelések alapján is 

hatvan felett van már azoknak a nö-
vényeknek a száma, amiket fo-
gyaszt, vagy építőanyagként hasz-
nosít. Elsősorban az árterek őshonos 
növényfajait fogyasztja, így az úgy-
nevezett puhafafajok -a fűz és nyár-
fajok – fogyasztása a legjellemzőbb. 
Alkalmi jelleggel fenyőfajokat is 
megrág, sőt ki is dönthet. A megfi-
gyelt több mint 30 fásszárú között 
számos gyümölcsfa, sőt az akác, 
bükk és platán is szerepel. Nem iga-
zán meglepő, hogy a Tisza mentén 
erőszakosan terjedő idegenhonos 
gyalogakácot, hogy kifejezetten ke-
rüli, annak ellenére, hogy a számára 
biztonságos parti zónában tömeges 

ez az özönnövény. Egyre gyakoribb 
jelenség, hogy a vízpart közelében 
lévő mezőgazdasági táblákat is felfe-
dezi és akár károkat okozhat kukori-
cában, napraforgóban, cukorrépá-
ban is. Nem csoda, hogy egyre 
gyakrabban hallunk a hazai hódál-
lomány okozta károkról.

–A magam részéről örömmel hal-
lom és olvasom, hogy az őshonos faj 
környezet átalakító tevékenységé-
nek pozitív hatásairól is egyre 
gyakrabban nyilatkoznak termé-
szetvédelmi szakemberek. Az élő-
helyek úgynevezett mozaikosságá-
nak fenntartásában, az elapadó 
folyóvizeink visszatartásában be-
töltött szerepüket is hangsúlyozni 
kell. Tekintettel arra, hogy ma 
nincs természetes ellensége – fo-
gyasztója – a fajnak, az embernek 
kell felvállalni a visszatelepített faj 
állományának szabályozását is – 
tette hozzá a biológus.

Vissza a természethez!
A hódok nem alszanak téli álmot. 

Az eurázsiai hód és észak-amerikai 
rokona, a kanadai hód egyaránt úgy 
alakítja környezetét, hogy a hideg 
téli időszakban is folyamatosan biz-
tosított legyen számára a táplálék. A 
kidöntött fák víz alá merülő, fiatal 
ágai valójában fagymentes környe-
zetben rendelkezésére állnak, sőt 
azokat a lakóüregeibe hordva, teljes 
nyugalomban fogyaszthatja akkor 
is, amikor kint zord időjárási viszo-
nyok vannak. Különösen kedveli a 
fűzfajok vékony gallyait, amelyeket 
még élő háncs borít, így rügyekben 
gazdag tápanyagkínálatra talál. Eb-
ben az időszakban a leveles hajtá-
sokban bővelkedő növények szerepe 
lényegesen kisebb az étlapján. Ez a 
szezonális étlapváltás más mérsé-
keltövi állatra is jellemző, de termé-
szetesen más-más módon.

A Rába-parton sétálók és a vízitú-
rázók is gyakran számolnak be a 
hódok nyomairól. A hód tevékenysé-
géből az ember általában csak a 
pusztítást látja, valójában azonban 
az történik, hogy a természet vissza-
veszi a vízpartot. A Csörnöc mentén 
például megtörtént az, ami hosszú 
évek óta egyetlen egyszer sem: ismét 
költött a daru.

Tény, hogy a hódállomány kezelé-
se természetes ragadozók hiányá-
ban igen nehézkes, ezért előbb-utóbb 
kompromisszumos megoldásnak 
kell születnie, vagyis az embernek 
fel kell vállalnia a visszatelepített ál-
lomány szabályozását. n TJ

Újra megjelent hazánkban a hód – utánajártunk, miért jár jól vele a természet

Több helyen fellelhető a hód nyoma a körmendi térségben

A hód komoly károkat is tud okozni, de ökológiai szempontból páratlan előnyöket is 
biztosít FOTÓ: ARCHÍV/ MÓRICZ PÉTER

A Rába-parton sétálók és a vízitúrázók is gyakran számolnak be a hódok nyomairól

Különdíjat nyert az Országos Vers- 
és Prózaíró, Fotó és Diaporáma 
Versenyen Horváth Roxána, a Kör-
mendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 
végzős tanulója.

Horváth Roxána tavaly első helyet szerzett 
az Országos Vers- és Prózaíró, Fotó és Diapo-
ráma Versenyen, az idén a rangos megméret-
tetés különdíjasa lett Veled minden világ 
szép című költeményével. Roxána már álta-
lános iskolában is írt verseket, ezek általá-
ban szabad versek voltak.

A körmendi gimnáziumban jelentkezett a 
SÉTA programra, és Károlyi Tamás tanár 
biztatására komolyabban kezdett foglalkoz-
ni versírással. Farkas Renáta tanárnő is 
mindenben segíti a végzős diákot, általában 
a pályázati lehetőségekről is ő tájékoztatja.

– Legtöbbször a szeretetről írok, mindig 
azokat az érzéseket foglalom versbe, ame-
lyek a szívem legmélyéről jönnek. Sokszor 
hónapokig nem írok semmit, máskor hetente 
többször. Tervben van, hogy kiadatom az 
első verseskötetemet – mondta az utolsó éves 
gimnazista.

Roxána gyógypedagógia szakon szeretne 
diplomát szerezni, majd lovas terapeuta sza-
kon képezné tovább a tudását, merthogy kis-
kora óta imádja a lovakat. Jelenleg Nádasdon 
tartja Áfonya nevű lovát, Simon Máténál, aki 
az edzője is egyben.

– Gyerekekkel, testi fogyatékkal élőkkel 
szeretnék foglalkozni elsősorban. Szeretek 
segíteni másoknak, így szerintem a gyógy-
pedagógus hivatás az abszolút hozzám illő 
munka a későbbiekben – tette hozzá végül 
Roxána.

 n TJ

A fiatal rímfaragó lovasterapeutaként szeretne dolgozni

Versírásból nyert különdíjat a körmendi gimnazista

Réti László olyan magyar kortárs író, aki több mint húsz 
évig rendőrként dolgozott, és mintegy kikapcsolódás-
ként kezdett el krimit írni. Pontosan tudja, hogy miről ír, 
mivel testközelből ismeri a regényei hátteréül szolgáló 
környezetet, a nyomozások világát.

Az elnök című nagysikerű köny-
ve is izgalmas bűnügyi regény. 
Nem nagyon szoktam krimit olvas-
ni, de ez a könyv teljesen megfo-
gott. Van ugyan benne robbantás, 
illetve bizonyos embereket megöl-
nek valamilyen érdek, cél érdeké-
ben, de nem az a véres, hátborzon-
gató krimi, hanem inkább 
kalandos, történelmi hátterű ese-
mények sora. Az első száz oldal 
után lassan kibontakozik a törté-
net, a regény végére pedig teljesen 
összeáll, szinte le sem lehet tenni a 
könyvet. Az író végig fenntartja az 

olvasó a figyelmét, folyamatosan 
kíváncsivá tesz, hogy most mi is 
fog történni, nagyon olvasmányos.

A történet több szálon fut. Az 
egyik szálon vegyi fegyverek tűn-
nek el, ami után elszántan kutat-
nak, és hogy milyen utat járnak 
be, mi minden történik mindeköz-
ben, nagyon izgalmasan és érde-
kesen tárja elénk az író. Titokza-
tos események, elképesztő 
izgalmak követik egymást ebben a 
vaskos kötetben. A szerelmi szál is 
szépen bontakozik ki a regényben, 
ami nem más, mint egy szerelmi 

háromszög. Hogyan alakul a há-
rom fiatal élete, milyen helyzete-
ken mennek keresztül az évek so-
rán, ez is kiderül a regény végére. 
Összességében nekem nagyon tet-
szett, és ajánlom azoknak a ked-

ves olvasóknak, akik szeretik az 
izgalmakat, a fordulatos, csavaros 
eseményeket.

Jasztrab Istvánné
Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár, Zalaegerszeg

Könyvajánló – Réti László: Az elnök

Veled minden világ szép
Ezerféle mosolyból
sajátom tiedben leltem.
Lehetetlen szomorú sorsomból
újjáépítetted a helyem.
Szememmel nyugtatlak
s karommal ringatlak.
A Napról leesnek a sugarak
márcsak te maradtál vigasznak.
Fénynek játéka szemedben
csillogása felejthetetlen.
Kezem találom kezedben
s most ketten járunk a fellegekben.
Beteljesült álmok közt
veled teljes most a kép.
Szívem boldog sorokat költ,
Veled minden világ szép!

/Horváth Roxána/

 FOTÓ: JT FOTÓ: JT
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FORD RANGER 
STORMTRAK

Strauss Autószalon  
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu

Egyedi felszereltségű, 
Limitált szériás modell.

A kép illusztráció. Részletes tájékoztatásért forduljon értékesítő kollégáinkhoz bizalommal a fenti telefonszámon vagy az info@strauss.hu email címen.

FORD RANGERFORD RANGER
STORMTRAKSTORMTRAK

Egyedi felszereltségű,
Limitált szériás modell.

Strauss Autószalon
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
A kép illusztráció. Részletes tájékoztatásért forduljon értékesítő kollégáinkhoz bizalommal a fenti telefonszámon vagy az info@strauss.hu email címen.
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Legutóbbi lapszámunk óta 
kétszer lépett pályára az Egis 
Körmend kosárcsapata. A 
piros-feketék előbb a DEAC 
gárdája, majd a Nyíregyhá-
za ellen tudtak győzelmet 
szerezni hazai pályán.

Az Egis Körmend kosárcsapata 
12 győzelemmel és nyolc vereséggel 
jelenleg negyedik a bajnoki tabel-
lán. Az első helyet a szomszédvár, a 
Falco-Volvo Alpok Autó Szombat-
hely uralja, második a Szolnoki 
Olajbányász, harmadik a nagy me-
netben lévő Sopron KC.

Január 22-én a két azonos mérleg-
gel rendelkező, azaz tíz győzelem-
mel és nyolc vereséggel álló csapat 
találkozott, ennek megfelelően fe-
szült hangulat jellemezte az Egis 
Körmend és a DEAC-Tungsram ösz-
szecsapását. A találkozó előtt Anto-
nis Constantinides, az Egis Körmend 
vezetőedzője úgy nyilatkozott, hogy 
a felkészülés során elsősorban a 
pszichológiai részen volt a hangsúly, 
mert a játékosok egy kicsit csalódot-
tak voltak a Falco meccs után, hi-
szen nagyon közel állt a gárda a győ-
zelem megszerzéséhez. A mérkőzést 
teljes magabiztossággal húzta be a 
Körmend, a vendég DEAC-nak ezút-
tal sansza sem volt (89-73).

A Nyíregyháza elleni találkozót 
pontgazdagon kezdte a Körmend, tíz 
perc után máris 35 pontot jegyeztet-
tek Ferencz Csabáék az ellenfél hu-

szonöt pontjával szemben. A máso-
dik etapra megemberelte magát a 
Nyíregyháza, a harmadik negyed-
ben meg már túl is lépett a Körmen-
den. A végjátékban megizzadt, de 
higgadtabb játékának köszönhetően 
nyert a házigazda (107-99), amely a 
válogatott szünetig még háromszor 
lép pályára. Február 5-én szomba-
ton, a Pécsi VSK-Veolia otthonában, 
majd február 12-én hazai pályán a 
Matthias Zollner vezette Alba Fehér-
vár ellen. Február 16-án pedig Szol-
nokra, a Tiszaligetbe utazik a csa-
pat, ahol szintén egy korábbi 
körmendi vezetőedző, Gasper Potoc-
nik ül a kispadon. n TJ

A válogatott szünetig még háromszor lépnek pályára a piros-feketék

Két győztes meccs után az Egis Körmend csapata a negyedik

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

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

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

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

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

DIETETIKA
HULMAN ANITA diplomás dietetikus 
+36 30 287 0631• hulmananita@gmail.com

GYÓGYMASSZÁZS
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

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

SISSY Egészség KözpontSISSY Egészség Központ
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9900 Körmend, Rákóczi út 96.9900 Körmend, Rákóczi út 96.

Ferencz Csaba tripláival sokat segített most is csapatán FOTÓ: JT

Krivacevic és Durázi közül előbbi már pályára léphetett szombaton, utóbbi azonban még nem betegség miatt

Pintér György a szerzője két olyan 
kiadványnak, melyek a Dr. Batthyá-
ny-Strattmann László múzeumban 
elérhetők. A szerző a múzeumban 
dolgozik, így adott volt, hogy a „Tes-
tis Temporis – Az idő tanúja” című 
sorozat 35. könyve az ő tollából ke-
rüljön papírra „Múzeumi históriák” 
címmel.

A kiadványról az érdeklődők a 
Várostörténeti Akadémia február 

7-i előadásán hallhatnak majd bő-
vebben. A második füzet egy elbe-
szélést tartalmaz „Egy díszbuzo-
gány titka – avagy hogy találják 
meg? Mit is? – Fikció, ami igaz is 
lehetne” címmel. A bűnügyi történet 
természetesen egy a múzeumhoz 
kötődő bűntény felderítését dolgoz-
za fel. A fordulatos cselekmény sze-
replői eredeti karakterek, a helyszí-
nei valóságosak. n CST

Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe 
új munkatársakat keresünkúj munkatársakat keresünk

BETANÍTOTT MUNKÁSBETANÍTOTT MUNKÁS
pozícióbapozícióba

Pangea Made Kft.
9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
T    +36 95 450 794
M  +36 20 355 0250
hrjanoshaza@pangeamade.com
www.pangeamade.com

Connected by nature 88
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Amit kínálunk:Amit kínálunk:
• • Tiszta, rendezett, modern munkakörülményekTiszta, rendezett, modern munkakörülmények
• • Alapbéren felüli juttatások:Alapbéren felüli juttatások:

• • 40%-os délutános műszakpótlék (18-22 h)40%-os délutános műszakpótlék (18-22 h)
• • Béren kívüli juttatások (havi SZÉP kártya Vendéglátás, Béren kívüli juttatások (havi SZÉP kártya Vendéglátás, 

negyedéves Jelenléti és éves Karácsonyi bónusz)negyedéves Jelenléti és éves Karácsonyi bónusz)
• • Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatásSikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás

• • 2 műszakos munkarend (de. 06-14 h, illetve du. 14-22 h)2 műszakos munkarend (de. 06-14 h, illetve du. 14-22 h)
• • Ingyenes céges buszjárat biztosításaIngyenes céges buszjárat biztosítása
• • Saját állományban való alkalmazás, határozatlan Saját állományban való alkalmazás, határozatlan 

idejű szerződésselidejű szerződéssel
• • Kiváló csapat, családias, támogató légkörKiváló csapat, családias, támogató légkör
Feltételek:Feltételek:  Min. általános iskolai végzettségMin. általános iskolai végzettség

Különleges kötetek a múzeumban

 FOTÓ: JT FOTÓ: JT
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Megkezdte a felkészülését a megyei I. osztályban szereplő Körmendi FC. Ennek keretén 
belül első edző meccsét múlt kedden játszotta a Vasvár ellen. A mérkőzés nagy nehézsé-
get okozott mindkét csapat számára, a sok beteg miatt. Így viszonylag tartalékosan, és sok 
fiatal játékossal álltak fel az együttesek. A mérkőzés ennek ellenére megszolgálta azt a célját 
amiért találkoztak a csapatok. Kurucz Ádám két frissen érkezett játékost próbált ki élesben.

Felfrissült keret
– Karvalics Barnabás az And-

ráshida csapatától csatlakozott 
hozzánk, egy igazi vérbeli támadó, 
akin látszott is így elsőre, hogy Si-
possal sok gondot okozhatnak az 
ellenfél védőinek, statisztikái alap-
ján jópár gól várható tőle. Visszatért 
a csapathoz Osvald Milán, aki a 
Szlovén Hodos csapatától érkezett: 
egy igazi klasszikus középpályás, 
aki megalkuvást nem tűrően robo-
tol az egész meccs során, többször 
bizonyította már, hogy mennyire 
hasznos és sokoldalú játékos, egy 
igazi csapat ember.

A mérkőzés az előszezonhoz ké-
pest óriási iramban kezdődött, 
amit főleg a Vasvár diktált, magas-
ra feltolt egészpályás letámadásá-
val. A védelem azonban, még a sok 
hiányzóval is állta a sarat, és annu-
lálta az ellenfél próbálkozásait. Az 
első 10-15 perc után szépen lassan 
átvették a körmendiek az irányí-
tást, és rengeteg helyzetet dolgoz-
tak ki, igaz a befejezéssel akadtak 
gondok. Kiegyenlített képet muta-
tott a játék, a körmendieknek vi-
szonylag több helyzete adódott, 
amiből az egyiket Tompa Kristóf-
nak sikerült gólra váltani, ami ké-
sőbb a végeredményt is jelentette. 
A végeredmény: Körmendi FC – 
Vasvár VSE 1:0.

Kurucz Ádám, vezetőedző la-
punknak értékelésében elmondta, 

hogy az ilyen edzőmeccseken nem 
az eredmény az elsődleges, hanem 
a meccs terhelés, a különböző játék-
formák gyakorlása, az új játékosok 
beépítése, megfigyelése. – Minde-
mellett azért boldog vagyok, hogy 
végül sikerült nyernünk, hiszen kell 
az önbizalom a csapatnak. Hozzá 
kell tenni ennek ellenére, hogy 
mindkét csapat nem megfelelően 
használta ki a helyzeteit és akár le-
hetett volna 10-6 is az eredmény, de 
ez betudható idény eleji formának 
is- mutatott rá a tréner.

Új lendület
Az edző beszélt a folytatásról is, 

szerinte két- három játékossal meg-
erősítve a csapatot nagyot tudnak 
előre lépni a bajnokságban. – Ab-
szolút pozitívum mindkét új igazo-
lás, Karvalics Barni személyében 
egy mozgékony, nagyon agilis, 
gyors és roppant veszélyes támadót 
sikerült megszerezni. Úgy gondo-
lom nagyban előre tudunk lépni az ő 
megszerzésével a támadásvariáci-
ók, támadásépítés tekintetében. Os-
vald Milán nagy visszatérő, aki még 

azt a vonalat, azt a mentalitást kép-
viseli amit én is, és amit látni sze-
retnék. Roppant agilis, és megalku-
vást nem tűrő játékot játszik, ami 
sok esetben hiányzott a csapatból a 
nehéz pillanatokban. Véleményem 
szerint személyében nemcsak egy 
kitűnő középpályást, hanem egy 
igazi karaktert, egy csapat embert, 
és egy vezéregyéniséget is sikerült 
igazolni. E két játékoson kívül, még 
egy játékost szeretnénk ide hozni, 
amellett, hogy jelenleg nincs távozó 
a csapattól- tudtunk meg részlete-
ket a csapat jelenlegi összetételéről.

A felkészülésben ismét Kurucz 
Ádám segítségére van van Péter 
Zsolt, aki az erőnléti edzéseket ve-
zényli, valamint Szocsics Karolin 
aki a rehabilitációt, és a regeneráci-
ót segíti szaktudásával. – A srácok 
keményen dolgoznak, és bár renge-
teg nehézség is sújt minket, gondo-
lok itt a folyamatos koronavírusos 
betegségekre, de mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy a 
Körmendi FC oda kerüljön a tabel-
lán ahol a megérdemelt helye van. 
Rengeteg kritikát kaptam én, és a 
csapat a szurkolóktól, amit meg-
hallgattam, és elraktuk a megfelelő 
helyre, és mondhatom bátra, hogy 
még motiváltabbak, még éhesebbek 
vagyunk a sikerre, és arra, hogy bi-
zonyítsunk a közönségünknek- zár-
ta szezon előtti gondolatait Kurucz 
Ádám.

Edzőmeccs sorozat
A hétközi edzések mellett vasár-

nap újabb felkészülési mérkőzést 
játszott a Körmendi FC a Lurkó UFC 
U19 ellen. A kiemelt utánpótlás csa-
pattal a körmendiek mérkőzése az 
Illés Akadémián volt, ahol 4-1-re 
nyert a körmendi csapat. n MP

A Körmendi FC két új játékossal erősített eddig a tavaszi szezon rajtja előtt

Sikereket értek el a focisták az idei első edzőmeccseken

A csapat heti három edzés mellett felkészülési mérkőzésekkel hangol a szezonra

Osvald Milánnal és Karvalics Barnabással erősítettek a körmendiek FOTÓ: JT


