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CÍMLAPUNKON:
Hodász István vezérigazgató és 
Varga Mihály pénzügyminiszter a 
szalagvágás pillanatában, részle-
tek a 2. oldalon
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A dunántúli 
egyházmegyék nagy 
családot alkotnak
Sajtótájékoztatóval kezdődött 
az Őrségi és a Pápai református 
egyházmegyék konferenciája 
szeptember 14-én délelőtt a 
Batthyány Örökségközpont-
ban.  n 6. OLDAL

Buddha és Zarathustra 
nyomában Indiában
Istenes Győző és Szabó Ágnes 
egy-egy előadásával kezdődött 
szeptember 17-én a Körmendi 
Kaszinó őszi előadás-sorozata.
  n 7. OLDAL

Folyamatosak 
a fejlesztések a 
nádaljai sporttelepen
Átadták a Körmend–Horvát-
nád aljai sporttelepen azt a fű-
nyíró traktort, a két új kispadot 
és a megújult világítást, amit a 
tao-pályázat keretében szerzett 
be Körmend Város Sportegye-
sülete.  n 12. OLDAL

Fejlődő város és stabil politikai rendszer
Így jellemezte a jelenlegi Körmendet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője 3. oldal

Felavatták az Egis 
Gyógyszergyár Zrt. 
új üzemét

32
50

51

Körmenden a Kauz réten új építésű társasházban,
utolsó lakások kedvezményes áron eladók!

Tervrajzok helyett válasszon lakást a helyszínen!
Használja ki most a családvédelmi akciótervet!

CSOK, Babaváró támogatás igényelhető!
A lakások bérbeadásra is kiválóan alkalmasak, értékálló, jó hozamú befektetési lehetőséget biztosítanak.

Érdeklődés: 30/270-7517 • www.bastyalakopark.hu
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Helyszíni bejárási 

lehetőség!
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RÖVID HÍREK

Átadta Varga Mihály pénzügyminiszter az Egis Gyógyszer
gyár Zrt. körmendi gyáregységének 4000 négyzetméteres 
galenikus gyógyszerkészítményeket előállító üzemét.

Az ötmilliárd forintos fejlesztés a 
Gazdaságfejlesztési és innovációs 
operatív program (Ginop) keretében 
valósult meg a Szegedi Tudomány-
egyetem, a Pannon Egyetem és a Ter-
mészettudományi Kutatóközpont 
együttműködésével. A miniszter sze-
rint az új üzem felépítése és a termék-
fejlesztés jól szemlélteti, hogy a hazai 
és az európai uniós forrásokat mi-
lyen célra szeretné fordítani a ma-
gyar kormány.

Örömmel nyugtázta, hogy az Egis 
olyan területen tesz újra lépéseket, 
ami a hazai és főleg a külpiaci értéke-
sítés növekedését is előremozdítja. 
A projekt 2020. évi befejezéséig há-
rom új termék kerül piacra. A partne-
rek közös kutatásfejlesztésének már 
megvannak az eredményei, ami lehe-
tővé teszi majd, hogy az eddigi beteg-
ségeket a korábbinál hatékonyabban 
kezeljék. Beszélt arról is, hogy 2011 és 
2020 között 12 ezer milliárd forintnyi 
uniós forrás áll Magyarország ren-
delkezésére, amiből a korábbi idő-
szak 16 százaléka helyett ma már 60 

százalékot használnak gazdaságfej-
lesztésre. Ennek egyik legjobb és leg-
fontosabb forrása a Ginop, amiből 
kis- és középvállakozások foglalkoz-
tatáspolitikai és innovációs fejleszté-
sei valósulhatnak meg. A miniszter 
rámutatott, 1481 milliárd forintot már 
megkaptak a magyar gazdaság sze-
replői, akik ennek segítségével hét-
ezer-ötszáz új munkahelyet teremtet-
tek. Varga Mihály további pozitív 
adatokról is beszámolt: az akítv korú 
dolgozók száma a 2010-es 54 száza-
lék helyett ma már 70 százalék fölé 
emelkedett. Ez Vas megyében is így 
van: nőtt azoknak a száma, akik dol-
goznak és csökkent a munkanélküli-
ségi ráta, Körmenden például 5,3 szá-
zalékról 2,2 százalékra.

Ma a gyógyszeriparban galenikus-
nak hívunk minden olyan készít-
ményt, ami nem szilárd – világított rá 
először is az üzem megnevezésére 
Hodász István, az Egis Gyógyszer-
gyár Zrt. vezérigazgatója. Többek 
között krémek, kenőcsök, gélek, kú-
pok és oldatok készülnek az új csar-

nokban. A körmendi gyárról kiemel-
te: jelenleg hétszáz embert 
foglalkoztatnak és ez az üzem adja 
az Egis teljes exportjának a felét. 
Előrevetítette azt is, hogy az új ké-
szítményeikkel Európán kívül továb-
bi három kontinensre készülnek. 
A  fejlesztések itt nem állnak meg 
Körmenden: új gyógyszercsomagoló 
üzemet hoznak létre, bővítik a tablet-
tázóüzemet és készül egy új onkoló-
giai készítmények előállítására ké-
pes rész is.

Körmend és a cég kapcsolata im-
már fél évszázados közös múltra te-
kint vissza. Az Egis a legnagyobb 
foglalkoztató a településen, így min-
den harmadik családnak köze van 
valamilyen formában a gyárhoz – 
hangsúlyozta Bebes István, Körmend 
polgármestere az átadón. Emlékez-
tetett arra, hogy azzal, hogy 1244-
ben városi kiváltságokat kaptak, 
megindult a település fejlődése, ami 
azóta is folyamatos. Egy hat évvel ez-
előtti beszélgetést is felelevenített, 
amelyben a gyár vezetőjével azt pró-
bálták megfogalmazni, hogyan tud-
nák közösen segíteni a település gya-
rapodását. A mostani irány a biztos 
jövőt jelentheti. n MARKÓ PETRA

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Felavatták az Egis új galenikus üzemét

A Vas Megyei Príma díjakat –
idén immár 15. alkalommal – ok-
tóber 5-én adják át. A rendezvény 
helyszíne évek óta Szombathelyen 
a Weöres Sándor Színház volt, ta-
valy azonban Bebes István, Kör-

mend polgármestere azzal a ké-
réssel fordult a szervezők felé, 
hogy tekintettel a település alapí-
tásának 775. évfordulójára, sze-
retnék, ha a rangos díjátadónak a 
Batthyány Örökségközpont ad-

hatna otthont. A díjak nem változ-
tak, most is egy-egymillió forint 
jár a három Príma díjasnak és 250 
ezer forint az ifjúsági különdíjas-
nak, valamint annak, akit a kö-
zönség választott. n MP

Megvan a városi 
megemlékezések 
programja

Október 6-án az aradi vérta-
núk mártírhalálának 170. év-
fordulójára emlékezünk. Kör-
menden délelőtt 10 órakor az 
Aradi vértanúk emlékműve 
előtt lesz a városi megemléke-
zés. Az ünnepi beszédet Bebes 
István, Körmend polgármeste-
re mondja, műsorral pedig a 
Kölcsey Utcai Általános iskola 
diákjai készülnek. Az október 
23-ai megemlékezés délután 3 
órakor lesz, a rendezvény szó-
nokának pedig Majthényi 
Lászlót, a Vas Megyei Közgyű-
lés elnökét választották, a mű-
sort a rázsós diákok adják.

Idén is Bursa 
Hungarica

A legutóbbi képviselő-testü-
leti ülésen hoztak döntést és a 
napokban meghirdetik a 2019-
es Bursa Hungarica önkor-
mányzati ösztöndíjpályázatot a 
felsőoktatási hallgatóknak. 
Azok a helyi, hátrányos szociá-
lis helyzetű hallgatók jelentkez-
hetnek rá, akik nappali tagoza-
ton a képzési keretidőn belül 
folytatják tanulmányaikat. 
A pályázatok leadási határide-
je november 6-a.

Az időseket 
köszöntik

Október elseje az idősek vi-
lágnapja. Ebből az alkalomból a 
körmendi önkormányzat is ked-
veskedik a szépkorúaknak egy 
kisebb ünnepséggel. Október 
9-én, szerdán délután fél 5-re 
várják az érdeklődőket a Bat-
thyány Örökségközpont szín-
háztermében. A megjelenteket 
a város első embere, Bebes Ist-
ván köszönti majd, ami után a 
Békéscsabai Jókai Színház 
operett-társulata ad műsort, 
majd Horvát Pika Tibor és 
népzenekara zenél az aulában.

 n MP

Körmenden lesz a príma átadó

V. Németh Zsolt kiemelkedő 
nemzeti értékek felügye
letéért felelős miniszteri 
biztos, a térség ország
gyűlési képviselője válaszolt 
kérdéseinkre.

– Ön mint a város országgyűlési 
képviselője, hogyan látja Kör-
mend jelenlegi helyzetét az elmúlt 
öt év vonatkozásában, milyen 
irányba tart?

– Körmend az elmúlt 5 esztendő-
ben mind közigazgatási, mind ipari, 
szolgáltatási, kulturális téren meg-
erősítette központi szerepét Dél-Vas 
megyében. A fejlődés látványos, 
akár az infrastruktúra, a közleke-
dés területét nézzük. Bővült a 
szenny vízhálózat, utak, kerékpár-

utak épültek és újultak meg. Az 
energetikai korszerűsítések révén 
sok millió forint megtakarítást ér-
nek el az intézmények, s így új forrá-
sok szabadulnak fel a fejlesztésre. A 
turizmus térképén széles kínálatot 
nyújt a város a termálturizmustól a 
vallási turizmuson át a vízi turizmu-
sig. Az ipari fejlesztések hosszú tá-
von garantálják Körmenden a minő-
ségi, konjunktúráktól kevésbé függő 
munkahelyeket. Sport- és kulturális 
téren a város méretét messze meg-
haladó minőségű kínálattal, ered-
ménnyel büszkélkedhet Körmend, 
akár a kosárlabdacsapat sikereire, 
akár a fúvószenekar, a Béri Balogh 
Ádám táncegyüttes vagy más kultu-
rális produkcióra, fesztiválra gon-
dolunk.

– Milyen együttműködés van ön 
és a helyi önkormányzat között?

– Az önkormányzattal, polgár-
mester úrral szoros, szinte napi 
szintű a kapcsolatom. Bebes polgár-
mester úr országgyűlési képviselői 
időszakából kifolyólag – tőlem füg-
getlenül is – kiterjedt kapcsolat-
rendszerrel bír. Így vele Körmend 
„szekerét” húzzuk és toljuk egy idő-
ben. Országgyűlési képviselőként 
az a feladatom, hogy a város fejlődé-
séhez minden segítséget megadjak.

– Mik azok az ügyek, amikért 
lobbiznak a kormánynál? A követ-
kező önkormányzati ciklusban 
mik adhatnak témát Körmendet 
érintően?

– Az M8 építése az országhatárig 
folyik. Északi irányban a 86-os fej-
lesztésére megszülettek a döntések. 
A zalaegerszegi kapcsolat kialakí-
tására a tervezés megkezdődött. 
A körmendi Batthyány-kastély fel-

újítása még úgy vélem évekre fel-
adatot ad Bebes polgármester úr-
nak és a testületnek is. Szeretném e 
munkában segíteni őket. A kor-
mányzat a Modern Városok és a Ma-
gyar Falu Programot követően el 
fogja indítani az 5000 fő feletti kis-
városok fejlesztésének programját 
is. Remélem, hogy polgármester úr-
ral Körmend számára – e keretből – 
minél nagyobb szeletet tudunk kiha-
sítani.

– Mi a tétje ön szerint az október 
13-ai önkormányzati választá-
soknak?

– A tétje az önkormányzati válasz-
tásoknak az, hogy folytatódhat-e az 
eddigi fejlődés. Meggyőződésem, 
hogy a pályázati forrásokért a har-
cot a legeredményesebben a jelenle-
gi városvezetés vívhatja meg. És én 
ebben őket segíteni fogom. n MP

A választóknak most arról kell dönteniük, hogy a következő 
fél évtizedben kik lesznek azok az alkalmas személyek, akik 
majd vezetik a városokat, településeket, falvakat szerte az or
szágban – ezt hangsúlyozta Kocsis Máté nemrég Körmenden.

A Fidesz frakcióvezetője elmond-
ta, sorsdöntő választás előtt áll ha-
zánk. Körmenden is azt kell eldön-
teni, hogy az alkalmas, bevált és 
ismert, sikeres polgármester mel-
lett teszik le a választók a voksukat 
vagy pedig más mellett – hívta fel a 
jelenlévők figyelmét.

„A választások után felkel a nap, 
elül majd a választási csatazaj, és 
megy minden tovább, és bizony 
szükség lesz egy olyan stabil em-
berre, aki pontosan tudja, hogy mit 
jelent az, hogy önkormányzat, mit 
jelent a térséggel, a térségi polgár-
mesterekkel együttműködni, mit 
jelent a kormánnyal együttműköd-
ni, mit jelent a minisztériumokban 
egy tárgyalás, és hogyan lehet már 
az első naptól kezdve Körmend ja-
vulására és boldogulására minél 
több lehetőséget elérni. Ez a polgár-
mester dolga. Semmi más. Minden 
más, országos politikai csatározás, 
az vakvágány, és olyan vizekre visz, 

amiből a körmendiek aligha profi-
tálhatnak.”

Kocsis Máté hozzátette: a színház 
megújult, a kastély felújítása folya-

matban van, a polgármestert meg a 
képviselőt „le sem lehet vakarni” a 
minisztériumok faláról, amikor a 
8-as útról van szó, és nincs olyan 
frakciórendezvény, amikor ne han-
goznék el a városról valami.

Körmendet fejlődő városként és 
stabil politikai rendszerrel jellemez-
te. Hangsúlyozta: a jelenlegi polgár-
mester ugyan toronymagasan esé-
lyese a választási küzdelemnek, de 

ezt az esélyt győzelemre is kell vál-
tani. Ehhez mindenkinek, aki jó 
irányban tartónak gondolja a várost, 
el kell mennie szavazni és október 
13-án el kell döntenie a választáso-
kat arra a következő öt évre, amikor 
igenis komoly lehetőség előtt áll a 
város. Nem szabad senkinek félváll-
ról venni ezt, el kell menni szavazni, 
le kell adni a voksokat, a Rábán alul-
ról, a Bartókról, a Vasúton túlról, 
Berkiből és Kisamerikából is legye-
nek kedvesek szavazni – mondta.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy 
Bebes István az elmúlt években bi-
zonyította már rátermettségét és 
fontosnak tartja, hogy a következő 
időszakban, amikor a kormány a 
megállapodást újra szeretné kötni a 
településekkel, olyan polgármeste-
re legyen Körmendnek, aki együtt-
működő a kormánnyal és képes 
megtalálni a közös hangot a város 
és a térség érdekében. Kocsis Máté 
azt is mondta: a körmendieknek 
egyszerű dolguk van, ezért ne vál-
toztassanak, „szerintem így néz ki 
valahogy a következő öt év higgadt 
és nem politikai vitáktól túlfűtött 
körmendi gondolkodás” – zárta sza-
vait. n MP

FOTÓ: JT

Megerősítette központi szerepét Dél-Vas megyében Körmend

Szavazásra buzdítja a körmendieket Kocsis Máté

Olyan polgármester kell, aki képes 
együttműködni a település érdekében
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POLSTERMÖBEL – BETTEN – MATRATZEN
ADA Hungária Kft.
H-9900 Körmend, Rákóczi u. 154.
Telefon: +36-94/590-100
Nyitva: hétfőn és pénteken 8–12 h

Nézzen be hozzánk, megéri! Bemutatótermünkben

állandó akció!
Kínálatunkból:
Ülő és funkciós

garnitúrák
(bőr, szövet huzattal),

minőségi matracok 
és ágybetétek széles 

választéka
kiváló minőségű

szövetek akciós áron
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Bádogos munkák 
végzése anyagbeszerzéssel!

Mukics Baumed Kft. – Mukics Lajos Bádogos mester

Tel.: 06-30/9028-338 33
69

76

A Sabina Zrt. az alábbi 
pozícióba várja a jelentkezőket

Érdeklődni a +36 20/270-8853-as 
telefonszámon lehet.

betanított kárpitos 34
02
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Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* A részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken!

BOLHAPIAC A STRAUSSNÁL!

akár 70–80%-ot engedünk, 
minden gyári alkatrészből!*

Itt a lehetőség, most érdemes
beruházni, ha eddig halogatta,
most ne tegye!
időpontok:
2019.10.17. (csütörtök) 09:00–16:00 óra
2019.10.18. (péntek) 09:00–16:00 óra
2019.10.19. (szombat) 09:00–14:00 óra

E l f E k v ő  a l k a t r é s z E k  k i á r u s í t á s a
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HIRDESSE CÉGÉT, 
VÁLLALKOZÁSÁT A

KIADVÁNYUNKBAN!

Körmendi Híradó

Körmendi Híradó Vas-InfóDÉL

Legyenek közösek a sikereink!

Példányszám: 5 000 db

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁNK:
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 40.

06-30/500-6191 • vasiszuperinfo@maraton.hu
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Szomorúan vettem a hírt, hogy Zügn 
Tamás, nyugalmazott lelkész szep-
tember 10-én eltávozott közülünk. 
Felélednek vele kapcsolatos emléke-
im. Igazi jó szolgatársam volt a kör-
mendi közösségben.
Körmendi szolgálata idején minden 
jelentős eseménynél jelen lehettem 
az evangélikus templomban, s Ő 
sem maradt el a római katolikusok 
rendezvényeiről. Az ökumenikus 
eseményeknél mindig örömmel vett 

részt és szolgált. Élénken él emléke-
zetemben egy halottak napi szent-
beszéde a temetőben. Röviddel 
előtte temette el szüleit, s ez nagyon 
érződött beszédében. Felejthetetlen 
marad számomra a finnországi láto-
gatásunk alkalmával közösen tartott 
vasárnapi istentisztelet. Ő ekkor be-
szédet is mondott az evangélikus is-
tentiszteleten, s amikor a katolikus 
mise következett, ebbe is bekapcso-
lódott. Délután közösen látogattuk 

meg a heineväsi lelkészt is. Számom-
ra emlékezetes marad, hogy jelen 
volt gyémántmisémen is.
Élete befejeződött itt a Földön, de 
folytatódik abban a hazában, amely-
nek hűséges szolgája, igehirdetője 
volt. Szeretettel őrzöm emlékét és 
kívánom: Nyugodjon békében a bol-
dog feltámadás reményében.

 Dr Gyürki László
 ny. plébános, pápai prelátus 

Zügn Tamásra emlékezem

Megújuló 
utcakép

A körmendi képviselő-tes-
tület még az augusztusi ülé-
sén pályázatot hirdetett a 
volt Fényes, a Pásztori ház 
és mellettük lévő foghíjtelek 
értékesítésére.

A beérkezett pályázatok 
közül a testület a csütörtöki 
ülésén választotta ki azt az 
ajánlatot, amelynek tervei sze-
rint a városi utcaképbe illő la-
kóingatlanokat alakítanának 
ki. Ezzel egy hosszú évek óta 
húzódó ügy végére kerülhet 
pont, hiszen a nevezett ingat-
lanok már régóta rombolták 
a város- és utcaképet. Azok 
ugyanis jó ideje lakatlan, el-
avult állapotban vannak és a 
lehetséges befektetőre az ön-
kormányzat már jó ideje várt. 
Az épület felépítésével most 
tovább javulhat a város ren-
dezettsége és a város főutcá-
jának látképe.

A családon belüli erőszak felismerésének fontosságára hívta 
fel a figyelmet Koncz Gabriella, a Körmendi Rendőrkapitányság 
vezetője az idei bűnmegelőzési lakossági fórum keretében.

Mint mondta, az elmúlt egy hó-
napban két esetben is kellett távol-
tartási végzést kérniük olyan csalá-
doknál, ahol a nők bántalmazásnak 
voltak kitéve. A kiskorú veszélyez-
tetése kapcsán arról beszélt, hogy 
mennyire nehézkes a bizonyítás. 
A bűncselekmény nem csak tettel – 
fizikális, érzelmi bántalmazás –, 
hanem mulasztással is történhet, 
például szükségletek elhanyagolá-
sa, gyermek magára hagyása. Fel-
hívta a figyelmet arra: sok esetben a 
szégyenérzet vagy a félelem miatt a 
sértettek nem mernek szólni a hiva-
talos szerveknek. A statisztikák azt 
mutatják, hogy Magyarországon 
minden héten meghal egy nő a férje 
vagy párja bántalmazása miatt. 
A  kapitány asszony rámutatott 
arra, hogy az érintettek környezeté-
ben élőknek jelentős szerepük van a 
megelőzésben, a korai felismerés-
ben. Ennek kapcsán Molnár Nor-
bert bűnmegelőzési előadó többek 
között arról szólt, hogy az iskolák-

ban folyamatosan előadásokat tart 
és próbál bizalmi légkört kialakíta-
ni a gyerekekkel, hogy lássák ben-
ne a pozitív segítő szándékot és baj 
esetén merjenek szólni neki.

 n MP

Lehet és kell tenni a családon belüli erőszak ellen

Hazánkban minden héten meghal egy nő 
a férje vagy párja bántalmazása miatt

Bemutatta az őszi önkormányzati 
választásokon induló képviselőjelölt-
jeit a Változás a városért névvel indu-
ló ellenzék Körmenden.

Patonay Imre először hivatalos 
Face book-oldalán jelentette be, hogy 
megméretteti magát a városvezetői 
címért. Nemrég csapatának tagjait is 
bemutatta és röviden ismertette prog-
ramját. Sajtótájékoztatón jelentették 
be, hogy minden körzetben indíta-
nak jelöltet: az 1. számú körzetben 

Zsebe Ferencet, a 2. körzetben Ferencz 
Gyula, a 3. számúban Szlávik Csaba, 
a 4.-ben Pagony Péter, az 5.-ben Feke-
te Tamás, a 6.-ban Szép Dániel, a 7.-
ben Szendrey Sándor, a 8.-ban pedig 
Kárnics Ferenc a jelölt. Kompenzációs 
listájuk nincs, mint megtudtuk: túl 
későn jegyeztették be az egyesüle-
tüket, így egy az egyben mérettetik 
meg magukat október 13-án.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
alelnöke, Bana Tibor is azt mondta: az 

ő pártjuk is minden körzetben indít 
jelöltet, kompenzációs listájuk is lesz, 
amit Auer Miklós vezet. Az 1. számú 
körzetben Holecz Ferencet, a 2. körzet-
ben Holecz Pétert, a 3. számúban Bedők 
Zsoltot, a 4.-ben Takó Pétert, az 5.-ben 
Auer Miklóst, a 6.-ban Gubics Anikót, 
a 7.-ben Deák Lajost, a 8.-ban pedig 
Gampel Istvánt indítják. Elhangzott az 
is, hogy polgármesterjelöltet ők most 
nem indítanak, támogatják az egyetlen 
ellenzéki jelöltet. n MP

Bemutatkoztak az ellenzéki jelöltek Körmenden

 FOTÓK: JT
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Sajtótájékoztatóval kezdődött az Őrségi és a Pápai refor
mátus egyházmegyék konferenciája szeptember 14én 
délelőtt a Batthyány Örökségközpontban. Ezt követően 
kora délutánig tartott a rendezvény, amelyen a nyitó isten
tiszteletet után többek között előadások, bizonyságtételek 
követték egymást.

Először Szabadi István körmen-
di református lelkész köszöntötte a 
média képviselőit a sajtótájékozta-
tón, és elmondta, hogy immár má-
sodszor ad otthont városunk a két 
egyházmegye találkozójának, hi-
szen 2012-ben, a körmendi zsinat 
500. évfordulóján volt már hasonló 
alkalom. Dr. Steinbach József püs-
pök arra a kérdésre válaszolva, 
hogy miért fontos az egyházmegyék 
közötti presbiteri találkozó, azt vá-
laszolta, hogy a hazai református 
egyházmegyék vezetői, lekészi és 
világi képviselői rendszeresen ta-
lálkoznak egymással. A dunántúli 
egyházmegyék viszont egy refor-
mátus nagycsaládot alkotnak, szin-
te mindenki ismer mindenkit, és ő is 
szívesen jön ide, számos kedves és 
áldott emlék köti ide. Lassan tizen-
két éve püspök, nagyon jó az a befo-
gadó szeretet, amit Körmenden ta-
pasztal. A presbiteri konferenciák 
mindig egy aktuális témát járnak 
körül, most az áll a középpontban, 
hogy református válaszokat fogal-

mazzanak meg a 21. század problé-
máira. Nagyon szép emlék számára 
a 2012-es körmendi jubileumi zsi-
nat, aminek az emlékéből sokan 
évekig tudtak erőt meríteni. Befeje-
zésül azt mondta a püspök, hogy 
szívből reméli, ez a nap is ilyen lesz, 
és megköszönte a szervezők mun-
káját. Bebes István polgármestertől 
azt kérdeztem, hogy mit jelent a vá-
rosnak ez a presbiteri találkozó. Vá-
laszában kifejtette, hogy 775 éve 
Körmend története mindig bizony-
ságul szolgált arra, hogy a történel-
mi felekezetek itt szabadon működ-
hettek, megerősödhettek, és 
szolgálták a kereszténység megélé-
sét. Ő is szívesen gondol vissza a 
2012-es jubileumi ünnepségre, az 
istentiszteletre a sportcsarnokban. 
Fontos kiemelni, hogy a református 
gyülekezet tagjai mindig is sokat 
tettek és tesznek ma is a városért. 
Ez az összejövetel is megmutatja, 
hogy szükségesek az ilyen napok, 
mert lelkileg feltöltődve lehet foly-
tatni a dolgos hétköznapokat.

A presbiteri konferencia a szín-
házteremben dr. Steinbach József 
igehirdetésével folytatódott, majd 
Szakál Péter és Tóth András espe-
resek, valamint Bebes István mon-
dott köszöntőt. Az énekkari szolgá-
latot Tamus Beáta karnagy vezette, 
közben Csata Katalin általános is-
kolai tanuló fuvolázott, majd a kö-
zönség és az énekkar együtt éne-
kelt. Ezt követően Kanizsai Pálfi 
János püspök életéről és munkássá-
gáról Hella Ferenc lelkipásztor tar-
tott előadást. A szünet előtt még 
Antala Éva nagyölvedi (Felvidék) 
lelkésznő köszöntötte a résztvevő-

ket, majd énektanítás következett 
Szabadi István vezetésével. A szü-
net után presbiteri bizonyságtéte-
lek hangzottak el, aztán Szabadi 
István előadása hangzott el a pres-
biteri szolgálatból adódó feladatok-
ról. A zárszót Balogh Péter és dr. 
Szabó György egyházmegyei gond-
nokok mondták. A konferencia püs-
pöki áldással fejeződött be, a kánto-
ri szolgálatot dr. Juhász Sándor 
egyházmegyei világi főjegyző vé-
gezte. A konferencián keresztyén 
könyvvásár is az érdeklődők ren-
delkezésére állt. n CSIHAR TAMÁS

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Istenes Győző és Szabó Ágnes egyegy előadásával kezdő
dött szeptember 17én a Körmendi Kaszinó őszi előadás
sorozata. A Batthyány Örökségközpont aulájában össze
gyűlt érdeklődők Buddha és Zarathustra indiai emlékeiről, 
valamint az ausztrál őslakosok nyelvének és a magyar 
nyelvnek a hasonlóságairól hallhattak.

Az est házigazdája, Szabó Ferenc 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
gondolatindítóként elmondta, hogy 
az indiai a magyar kultúra egyik 
ága, hiszen az őseik a hun-szkíta 
népek közé tartoztak. A hun-ma-
gyar rovásírás ligatúrái ott is meg-
találhatók, fehér lovat áldoztak, és 
akár nálunk, ott is a szóma volt a 
szent ital. Az ősi Nap vallásuk máig 
megvan a Siva vallásuk mellett, ami 
példa lehetne a számunkra, hogy a 
mi ősi hitünk is megtartható lenne a 
kereszténység mellett. Felidézte, 
hogy Istenes Győző évekkel ezelőtt 
már tartott előadást városunkban a 
Körmendi Kaszinó vendégeként. 
Akkor Golenya Ágnessel közösen 
ecuadori útjukról számoltak be, mi-
vel ott eredtek nyomába Móricz Já-
nos felfedezéseinek. Istenes Győző 
már többször megfordult Indiában, 
ezúttal képekkel illusztrálva szá-
molt be úti élményeiről. Utazása so-
rán a Kőrösi Csoma Sándor életéhez 
kapcsolódó helyeken is megfordult, 
és a sírját is felkereste a nepáli ha-
tár közelében, Darjeelingben. Állí-
tólag a legjelentősebb magyar tibe-

tológust nem a malária vitte el, 
hanem meggyilkolták, mert voltak, 
akik nem akarták, hogy eredetün-
ket, magyar gyökereinket kutassa. 
Valójában Buddhát is az egyik ta-
nítványa mérgezte meg. Szabó Fe-
renc közbevetette, hogy Buddha va-
lódi neve Buda, hiszen az egyik 
szkíta törzsből származott. Istenes 
Győző járt Benáreszben is, ahol 
Buddha első beszédét elmondta, de 
megfordult Buddha megvilágosodá-
sának és eltávozásának a helyszí-
nén is. Meglátogatta Asóka sztupá-
ját is, aki szintén szkíta leszármazott 
volt. Látott téglapiramisokat is, és 
víz alatti hat-hétezer éves templo-
mokat is. Mutatott fotót egy nem 
rozsdásodó vasötvözetből készült 
oszlopról, ami egy mára elfelejtett 
ősi hun technikával készült. Delhi-
ből Pakisztánig utazott, ahol a saját 
szemével győződhetett meg arról, 
hogy az Aranytemplomban valóban 
naponta kétszázezer embernek ad-
nak ételt ingyen. A dél-indiai moha-
medánok ugyanolyan barátságo-
sak, mint a hinduk. A Taj-Mahal egy 
hun herceg tulajdona volt. A párszik 

templomaiba más vallású nem lép-
het be Indiában, Zarathustra mai 
követői Bombay gazdag negyedé-
ben élnek. Zarathustra is hun-szkí-
ta származású volt. Érdekes, hogy a 
nagy vallások üzenetei mindig a mi 
népünkön keresztül jöttek le a Föld-
re. Zarathustra magyar követőit 
szeredásoknak nevezték.

A második előadó, Szabó Ágnes 
az ausztráliai Adealide-ből érke-
zett, tanárként dolgozik ott, az 
érettségire készíti fel a diákjait. 
Most fejezi be az ausztráliai őslako-
sok kultúrájával foglalkozó egyete-
mi tanulmányait, és nyelvészetből is 
diplomát szerez hamarosan. Ez fel-
jogosítja majd arra, hogy tudomá-
nyos alapokra helyezze mindazt, 
amit azzal kapcsolatban megtudott, 

hogy ezeknek a törzseknek a nyelve 
hogyan kapcsolódik a magyar 
nyelvhez. 1788-ban érkeztek az an-
golok Ausztráliába, addig a több 
mint 300 őslakos kultúra kozmikus 
szempontokból osztotta fel egymás 
között a területet. Máig fontos náluk 
az álomidő fogalma, ami az időhöz 
való viszonyukat fejezi ki, és van 
egy ilyen szavuk ehhez kapcsolódó-
an: „Aludj”. Dr. Gallus Sándor kap-
csolatban állt Móricz Jánossal, és 
dr. Gallus írt a koon (kun) szóról, 
ami napot jelent. Ő a Nemzeti Múze-
um egyik vezető régésze volt, mi-
előtt a második világháború miatt 
Ausztráliába került. Van egy Maga-
ri Creek nevű hely Ausztrália észa-
ki részén, de nem lehet bemenni. 
1870-ben a Sydney Herald Tribu-
ne-ben megjelent egy cikk, hogy ha 
valamilyen nyelvhez lehet hasonlí-
tani az ausztrál törzsi nyelvet, ak-
kor az a tudor magyar, azaz a táltos 
magyar nyelv lenne. Vászolyi Endre 
egy finnugor nyelvész volt az 1960-
as években, és ő írta, hogy a benn-
szülöttek nyelve a tudor magyaron 
kívül még az indiai munda nép nyel-
véhez hasonlít, de ők eleve hun-szkí-
ta eredetűek. Istenes Győző is meg-
erősítette, hogy az indiai Bihar 
államban élő húszmillió munda 
ausztrolid vonásokat hordoz. Szabó 
Ferenc szerint valószínű, hogy az 
elsüllyedt Ataisz lehetett földrajzi-
lag az összekötő kapocs közöttük.

 n CST

FOTÓ: J. T.

Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek volt a ven
dége a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Körmendi 
Csoportja által szervezett előadássorozat szeptemberi 
rendezvényének. Az előadó az eucharisztiával kapcsolato
san osztotta meg gondolatait a közönséggel.

Szeptember közepén elkezdődött 
a Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége Körmendi Csoportja által szer-
vezett előadás-sorozat idei második 
féléve. A jövő évi 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus előké-
születeként dr. Márfi Gyula nyugal-
mazott veszprémi érsek beszélt az 
eucharisztiáról. Előadása elején ki-
jelentette, hogy az oltáriszentség-
ben Krisztus itt él közöttünk, és ez 
az időtlen, valódi jelenlét óriási él-
mény és felemelő tudat a katolikus 
híveknek. Istennek eleve többféle je-
lenléte van, hiszen például ott volt az 

Egyiptomból való kivonulásnál, Jé-
zus megtestesülésével pedig egy sa-
játos jelenlét valósult meg, hiszen 
Isten fiaként egyszerre volt ács, bog-
nár, asztalos, valamint tanító, a fel-
támadása után pedig ismét sajátos 
módon jelent meg tanítványai életé-
ben. Miután elbúcsúzott tanítvá-
nyaitól, a legdrágább ajándékként 
kenyér és a bor színében önmagát 
adta át, és a Szentlelket hagyta itt. A 
templom attól válik igazán Isten há-
zává, hogy ott jelen van Jézus Krisz-
tus, és ennek köszönhetően egy sa-
játos atmoszféra jön létre, aminek a 

kiindulópontja maga az oltáriszent-
ség. Sok fiatal épp a templomok 
csendjében tér meg, olyan mélyen 
megérinti ez a lelküket. Jézus való-
ban az élet kenyere és bora, így nem 
véletlen, hogy a lourdesi zarándo-
kok között a legtöbb csoda a forrás-
nál, illetve az esti körmenet végén 
történik, amikor a pap megáldja a 
Monstranciával a tömeget. Nagyon 
sok csoda kapcsolódik az Eucha-
risztiához, például Flüei Szent Mik-
lós 19 éven át tartózkodott minden 
tápláléktól, csak az oltáriszentséget 
és ivóvizet vett magához. A német 
Konnersreuthi Neumann Teréz ha-
láláig, harminchat éven át a szent 
ostyán kívül semmilyen más étellel 
nem élt. Harminckét éven át minden 
pénteken átélte Jézus szenvedését, 
és kínjai különösen nagypénteken 
fokozódtak, hatalmas szenvedései 
mindig két napig tartottak, vasár-

nap reggelre jött csak rendbe. Saj-
nos a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a földhözragadt emberek ide-
genkednek az ilyen szentéletű sze-
mélyektől, mert el kellene gondol-
kozniuk, hogy van-e Isten, és Jézus 
Krisztus jelen van-e az oltáriszent-
ségben. A szentáldozás egyesíti a 
híveket magával Jézussal. Krisztus 
azért jött, hogy vándorlásunk társa 
legyen, és közben nem szabad meg-
feledkezni erről az ígéretéről Szent 
János evangéliumából, hogy „aki 
eszi az én testemet, és issza az én 
véremet, annak örök élete van, s fel-
támasztom az utolsó napon”.

Október 15-én Kocsis Fülöp gö-
rögkatolikus érsek, metropolita lesz 
az előadó 18 órától a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében. Előadása 
címe: „Az imában termékenyül a 
csend, a csendben születik az ima”.

 n CST

Körmendi Kulturális Kavalkád – Egész életen át címmel indí
tott útjára egy gyermekeknek, családoknak szóló programso
rozatot a Faludi Ferenc Könyvtár intézményegység. A rendez
vény pályázati támogatással valósult meg, együttműködő 
partner a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda volt.

A Körmendi Kulturális Központ, 
Múzeum és Könyvtár egyik intéz-
ményegysége, a Faludi Ferenc 
Könyvtár egy európai uniós pályá-
zati támogatásnak köszönhetően 
szervezett programot szeptember 
utolsó péntekjén. A főként gyerme-
kes családoknak szóló rendezvény 
a Népi forgatag: népi kultúra és nép-
hagyomány ápolása óvodás korban 
címet kapta. A programnak a kör-
mendi Szabadság tér adott helyet, 
ahol a gyerekek különféle kézműves 
foglalkozásokon vehettek részt: ki-
próbálhatták a csuhézást, a szö-
vést, a fazekasságot, valamint a 
mézeskalács-díszítést.

Célunk az volt, hogy az óvodás 
korú gyermekek megismerkedjenek 
a népi kultúrával, a régi mestersé-
gekkel. Azt tapasztaltuk, hogy a 

gyerekek és a szülők is nagy öröm-
mel vettek részt a programon. Ez 
csak a kezdet, a jövőben további 
rendezvényekre várjuk majd a kör-
mendieket – mondta Mecsériné 
Doktor Rozália könyvtárvezető, az 
egyik főszervező.

A kulturális műsor sem maradt el, 
előbb a város ovisai adtak elő mon-
dókás, énekes-táncos produkciót, 
majd a Boglya Népzenei Együttes 
adott ízelítőt a népzene világából. 
A  rendezvény mesemondással zá-
rult Bajzáth Mária mesepedagó-
gus közreműködésével. A program 
ideje alatt játékra is nyílt lehetőség, 
népi fajátékok és kosaras hinta vár-
ta a gyerekeket Körmend közösségi 
terén, a városközpontban.

 n T. J.

FOTÓ: J. T.

Református presbiteri konferenciának adott otthont Körmend

A dunántúli egyházmegyék nagy családot alkotnak
Elkezdődtek az előadások a Körmendi Kaszinóban

Buddha és Zarathustra nyomában Indiában

Gondolatok az Eucharisztiáról – dr. Márfi Gyula érsek előadása
Kulturális kavalkád Körmenden a Szabadság téren
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Az utóbbi hetekben körzetről körzetre jártuk a várost, 
megnéztük az elmúlt öt évben végzett fejlesztéseket 
és képet kaptunk arra vonatkozóan is, hogy folytatódna 
tovább a munka. Most lapunk hasábjain összegyűjtöttük 
azokat, amelyekről előző számunk megjelenése óta, lap
zártánkig tudomást szereztünk.

Jelentős fejlesztésekről beszélt 
Bebes István, Körmend polgármes-
tere és Belencsák István, az 5. szá-
mú választókörzet képviselőjelöltje a 
közelmúltban egy most zajló beruhá-
zás helyszínén.

A Deák Ferenc utcában befejeződ-
tek az ivóvízhálózat-rekonstrukciós 
munkák, most a csapadékvíz-elve-
zetési rendszer kialakításán dolgoz-
nak, majd, ha az időjárás engedi, 
befejezik a járdák és az út aszfalto-
zását. A városvezető elmondta: a 
2019-es költségvetésből különítették 
el a forrást a 450 méteres szakasz 
felújítására. Úgy látja, még október 
első felében végezhetnek.

A további tervekről már Belencsák 
István, a körzet fideszes képviselője-
löltje beszélt: – folyamatosan jártam 
a körzetet az elmúlt időszakban és 
az ott élőktől tudom, hogy a Thököly 
Imre utca felújítása lehetne a követ-
kező projekt. Az útburkolat minősé-
ge ugyanis a közelmúltban megrom-
lott. Kitért a volt Posta épületére, 
amelynek helyzetét minél előbb tisz-
tázni szeretnék. Az önkormányzat 
megtette a szükséges lépéseket a 
tulajdoni viszonyok rendezésére. 
Hasonló a helyzet a volt Fényes épü-
letével és a mellette lévő foghíjtelek-
kel. Ott már van egy beadott pályá-
zat, amiről azóta döntés is született.

A körmendi képviselő-testület 
még az augusztusi ülésén hirdetett 
pályázatot a volt Fényes, a Pásztori 

ház és mellettük lévő foghíjtelek ér-
tékesítésére. A beérkezett pályáza-
tok közül a testület a múlt csütörtöki 
ülésén választotta ki azt az ajánla-
tot, amelynek tervei szerint a városi 
utcaképbe illő lakóingatlanokat ala-
kítanának ki. Ezzel egy hosszú évek 
óta húzódó ügy végére kerülhet pont, 
hiszen a nevezett ingatlanok már 
régóta rombolták a város- és utcaké-
pet. Azok ugyanis jó ideje lakatlan, 
elavult állapotban vannak és a lehet-
séges befektetőre az önkormányzat 
már jó ideje várt. Az épület felépíté-
sével most tovább javulhat a város 
rendezettsége és a főutcájának lát-
képe.

Nemrég a 4-es számú körzetet 
érintő, már elkészült és a következő 
időszakra tervezett beruházásokról 
is Bebes István, Körmend polgár-
mestere és Czvitkovics Gyula al-
polgármester számolt be.

A városvezető először felidézte, 
hogy közel egy évvel ezelőtt kezdő-
dött meg a vasút, a Hunyadi utca, 
valamint a Felsőberki övárok által 
határolt területen a csapadékvíz-el-
vezető rendszer kiépítése. A projekt 
huszonkét utcát érintett, a kivitele-
zés alatt próbáltuk megoldani azo-
kat a lakossági kéréseket és észre-
vételeket, amelyek időközben 
felmerültek – hangsúlyozta Bebes 
István. Ebben Czvitkovics Gyula, a 
körzet képviselője volt nagy segítsé-
günkre, aki folyamatosan konzultált 
az ott élőkkel és tett azért, hogy le-
hetőleg minden igényt kielégíthes-
sünk. Elhangzott az is, hogy a szél-
sőséges időjárási viszonyok miatt a 
munkát mindenképpen folytatniuk 
kell.

A városvezető előrevetített egy 
másik beruházást is: továbbviszik a 
játszótér programot, amit a 208 laká-
soknál megkezdtek, a Bartókon foly-
tatnak és megvan már a szükséges 
forrás az Avar utcai játszótér teljes 
körű felújítására is. A városrészen 
sok fiatal – aki korábban ott élt – ma 
már gyermekeivel jár vissza a szülői 
házhoz, az ő kívánságuk is az új ját-
szótér – nyomatékosított végül Czvit-
kovics Gyula is.

Az előző időszak egy nagy beru-
házása volt a piactól a Mátyás király 
utcán át egészen az ipari területekig 
tartó kerékpárút kiépítése.

A mintegy 265 millió forintos be-
ruházásból nem volt lehetőség kiala-
kítani a gyalogosok és kerékpáro-
sok számára a biztonságos 
átvezetést a Vasútmellék utcában –  
mondta el Bebes István, Körmend 
polgármestere. Tárgyalásokat foly-
tattak azonban a GYSEV Zrt.-vel, az 
Egis Gyógyszergyár Zrt.-vel, vala-
mint a Körmend Múltja, Jelene és 
Jövője Közhasznú Alapítvánnyal az 
ügyben.

Mivel kiváló együttműködés van 
évtizedek óta a vasúttársaság és 
Körmend között, nem volt kérdés, 
hogy most is partnerek leszünk a 
megoldásban – hangsúlyozta Köves-
di Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigaz-
gatója a hivatalos átadón. Az átjárót 
végül az összefogásnak köszönhető-
en kiszélesítették, félsorompóval 
szerelték fel, a jó láthatóság érdeké-
ben a fénysorompó ledes izzókat ka-
pott és új, átvezető gumielemeket is 
telepítettek.

Minél többen járunk biciklivel, an-
nál kisebb lehet a környezeti terhe-
lés és a munka utáni mozgás is jóté-
kony hatású – erre már Hodász 
István, az Egis Gyógyszergyár Zrt. 
vezérigazgatója mutatott rá és ki-

emelte, több száz biciklivel járó dol-
gozójuk élete lett most könnyebb. Az 
átjáró vállalatunk közelében talál-
ható, munkatársaink egy jelentős 
része azon keresztül közelíti meg az 
Egis körmendi gyáregységét. Felelő-
sen gondolkodó vállalatként tudato-
san járultunk hozzá kollégáink biz-
tonságos közlekedéséhez az átjáró 
kialakításának támogatásával – 
hangsúlyozta.

Egy energetikai projekt keretében 
a Körmendi Kulturális Központ Mú-
zeum és Könyvtár Berzsenyi utcai 
épülete, valamint a felsőberki kul-
túrház megújításán dolgoznak – er-
ről is beszámolt Bebes István, Kör-

mend polgármestere a napokban. A 
városvezető hozzátette: a tervek el-
készültek, a közeljövőben az előké-
szítő munkák után fizikailag is elin-
dul a beruházás.

Nagy öröm lesz a helyi lakosok-
nak, hogy végre központi fűtés lesz a 
kultúrházban és nem kályhákkal 
kell fűteni – ezt már Csák Tamás, a 
körzet képviselője mondta.

A projekt megvalósulása után 
több programra lesz lehetőség, jobb 
lesz az épület kihasználtsága.

Elhangzott az is, hogy a kultúrhá-
zat társadalmi munkában építették 
a helyi lakosok, egy időben raktár-
ként is használta a múzeum, de Be-

bes István segítségével visszakap-
ták azt. A fűtéskorszerűsítés mellett 
most tetőcsere, szigetelés és nyílás-
zárócsere vár az épületre, ami után 
nemcsak a városrész lakói, hanem 
minden körmendi igénybe veheti azt.

Összegezte az elmúlt években a 
külvárosi településrészeket érintő 
fejlesztéseket is a városvezető.

Beszélt a Felsőberkiben, Alsóber-
kiben és Horvátnádalján megvalósí-
tott szennyvízhálózat kiépítésről, 
az út- és járdafelújításokról, de em-
lékeztetett arra is, hogy a városköz-
ponttól egészen Horvátnádaljáig 
kiépült a kerékpárút. Ez utóbbi kap-
csán elmondta, hogy Felsőberki felé 
is folytatnák a kerékpárút-bővítést, 
aminek kezdete egy körforgalmi 
csomópont kiépítése lenne a jelenle-
gi MJUS-ADA kereszteződésnél. Az 
elindított játszótérprogram kereté-
ben gondolnak a külső területeken 
élőkre is. Ennek részleteiről már 
Csák Tamás, a 8-as számú körzet 
képviselője beszélt: – a napokban 
megkezdődik a játszótérfejlesztési 
program mindhárom településré-
szen. Új rugós játékoknak, libikóká-
nak, mászó- és kötélvárnak örülhet-
nek a helyiek, de a régieket sem 
szeretnék kidobni, átalakítva és 
felújítva később azokat is visszate-
lepítik.

Hangsúlyozta azt is, hogy az utak 
és a járdák rendbetétele folytatód-
na, Alsóberkiben már szinte min-
den utca megújult, sőt, ott a csapa-
dékvíz-elvezetés is majdnem kész, 
Horvátnádalján van még lemara-
dás, de szeretnék azt is behozni – a 
Dobogó, a Malom, a Kodály, a Tele-
ki, valamint Németújvári utca és 
annak környéke lesz előtérben – 
emelte ki Csák Tamás.

Elhangzott az is, a városnak van 
egy több évre előre meghatározott 
temetőfelújítási programja, amit 
most felül kell bírálni. Nádalján és 
Felsőberkiben ugyanis beázik a ra-
vatalozó teteje, amit minél előbb fel 
kell újítani és ki kell cserélni a tetőt. 
A tavalyi év során a településrészen 
egy helyi rendezvény keretén belül 
Felsőberkiben elindították már a 
családok fája programot, a kultúr-
ház mellett minden család ültethet 
egy fát, ami mellé szeretnék kiírni a 
családok neveit, hogy a jövő nemze-
déke büszkén tekinthessen az egy-
kori ősök emlékére. Emellett a fák 
nagy árnyékot is adhatnak majd, a 
környezetvédelmi oldaláról nem is 
beszélve.

Nemrég betekintést nyerhettünk a 
körmendi kórház jelenlegi helyzeté-
be is, valamint a felújítás óta eltelt 
időszakról, a két intézmény együtt-
működéseiről is többet megtudhat-
tunk.

Volt, amikor a puszta léte is ve-
szélyben volt, de szorosan együtt-
működve a Szombathelyi Marku-
sovszky Egyetemi Oktatókórházzal, 
mindent megtettünk annak érdeké-
ben, hogy ma is egészségügyi intéz-
ményként funkcionáljon a kórház és 
az ellátás színvonala minél maga-
sabb legyen – ezt hangsúlyozta Be-
bes István, Körmend polgármestere 
a rendelőintézetben. Emlékeztetett 
arra, hogy 1,8 milliárdból megújult a 
kórház és korszerűsítették az esz-
közparkot.

Az integráció azért volt, hogy a 
körmendi kórház fennmaradjon és a 
betegségek igényeinek megfelelően 
a legjobb ellátást biztosítsuk – ezt 
már prof. dr. Nagy Lajos, a Marku-
sovszky kórház igazgatója mondta. 
Összegezte: továbbra is megtartják 
a sebészeti és a krónikus belgyógyá-
szati ágyakat, bővítik az egynapos 
sebészeti ellátásokat. – Teljes egyet-
értés van országosan arról, hogy 
ahol kevés a szülésszám, ott nem le-
het olyan feltételek biztosítani, mint 
ahol sokan szülnek. Kiemelte: a ter-
hesgondozás, a kisebb műtétek, a 
nőgyógyászati szakrendelés most is 
adott és a jövőben is így lesz. Emiatt 
szereztek be két új ultrahangot is. A 
régi épületekről megtudtuk, hogy 
felújítják azokat és a jövőben is az 
egészségügy szolgálatában állítják. 
Szó volt a helyiségek klimatizálásá-
ról is. Ennek kapcsán dr. Nádasi 
Géza orvosigazgató-helyettes úgy 
folytatta: jelenleg a 21. századnak 
megfelelő, légkondicionált műtők 
vannak és átmenetileg minden kór-
teremben ventilátort szereztek be. 
Az integrálódásról hozzátette: a be-
teg az első, nem ragaszkodhatunk 
ahhoz, hogy helyben történjen a ke-

zelés, ha azzal a gyógyulási esélye-
ket kockáztatjuk. Dr. Hadnagy 
Ádám, a körzet képviselője az első 
emeleten a szakrendelők várójában 
a klíma beszerelését sürgeti és ígé-
retet tett az épület előtti parkolók 
megújítására.

A város gazdasági mutatóiról is 
hallhattunk tájékoztatót a napok-
ban: azok komoly mértékben növe-
kedtek. Számos fejlesztés volt, a vá-
ros bevételei pedig a gazdasági 
tevékenységek erősödése miatt 
emelkedtek. Jelentősen nőtt az ipar-
űzési és idegenforgalmi adóból be-
folyt összeg. Öt éve például 8628 volt 
a városban töltött vendégéjszakák 
száma, ma már 39 ezer felett van. 
Négy és félszeresére nőtt tehát a be-
vétel, ami a kastély fejlesztésével 
tovább növekedhet. Faragó Gábor a 
pénzügyi bizottság elnökeként – 
több mint tízéves vezetői tapaszta-
lattal a háta mögött – a költségvetési 
egyensúly biztosításának és fenn-
tartásának fontosságáról beszélt. 
Szólt a Rába-parti fejlesztésekről és 
kiemelte, hogy azt szeretnék elérni, 
ha Körmend nemcsak a térség veze-
tő szerepét nyerné vissza, hanem az 
Őrség kapuja címet is.

 n MARKÓ PETRA

 FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS
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Az előző időszak fontos beruházása volt a piactól a Mátyás király utcán át egészen az ipari területekig tartó kerékpárút kiépítése

Emelkedtek a város bevételei a gazdasági tevékenységek erősödése miatt
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Elhivatottan tör előre a tanulmányaiban, és igyekszik 
megragadni minden lehetőséget, hogy a szakmájában a 
legjobb legyen. Oktatónak lenni pedig rengeteg felelős
séggel jár. A jelenleg V. évfolyamos egyetemista kutatása 
a fiatalokra összpontosul.

A ELTE PPK Sporttudományi In-
tézetének testnevelés-gyógytestne-
velés és egészségfejlesztés szakos 
körmendi hallgatója, Buti Nikolett 
nemrég elnyerte a Nemzeti Felsőok-
tatási Kiválóság Ösztöndíj – Fel-
sőoktatási Mesterképzés Hallgatói 
Ösztöndíját, valamint a Nemzeti 
Felsőoktatási Ösztöndíjat és ennek 
kapcsán beszélgettem vele. A jelen-
leg V. évfolyamos egyetemista kuta-
tása a fiatalokra összpontosul, 
amely egy egyszerű megállapítás-
ból eredt, ő pedig bizonyítani sze-
rette volna az állítást, így kezdődött 
el a munka. Nikinek határozott el-
képzelései vannak arról, hogy mi-
lyen tanár szeretne lenni a jövőben 
és igyekszik megragadni minden 
lehetőséget, sőt másokat is arra biz-
tat, hogy keressék ezeket a lehető-
ségeket, amik a fejlődést szolgálják. 
Hiszen a tanítás nagy felelősséggel 
jár.

Az általános és a középiskolát is 
Körmenden végezte el, elmondása 
szerint a legjobb választás volt szá-
mára a Somogyi Béla Általános Is-
kola, hiszen az intézményben szere-
tett meg többféle sportágat és 
szívesen gondol vissza azokra az 
évekre. Többször megfordult a fejé-
ben, hogyha úgy alakulna, örömmel 
tanítana ott, ahol ő is felnőtt. Ezt 
követően Szombathelyen szerette 
volna folytatni tanulmányait, de vé-
gül a Kölcsey Ferenc Gimnázium 
mellett döntött.

– Nem bántad meg végül, hogy a 
Kölcsey gimnáziumot választot-
tad?

– Mindenáron Szombathelyre sze-
rettem volna menni, de a szüleim, 
akik egyébként szintén a körmendi 
gimnáziumban tanultak, meggyőz-
tek, hogy itt megtalálom majd a he-
lyem és utólag már nagyon hálás 
vagyok nekik, hogy nem bízták rám 
a döntést, hiszen rengeteg időt spó-
roltam azzal, hogy nem kellett vona-
toznom, ráadásul kiváló tanáraim 
voltak, akiktől ugyanúgy megsze-
rezhettem a szükséges tudást, mint 
bármelyik másik iskolában. Ezt az 
érettségi eredményeim is bizonyít-

ják. Azt gondolom, a körmendi fiata-
loknak tökéletes választás az intéz-
mény.

– Mindig is tudatosan készültél, 
már korán tisztázódott benned, 
hogy mivel szeretnél foglalkozni?

– Bennem ez a gondolat, mondhat-
ni viszonylag korán, már 10. osz-
tályban, a középiskolában megfo-
galmazódott. Tudtam, hogy a sport 
irányába szeretnék orientálódni, de 
azt még nem tudtam, hogy pontosan 
mit szeretnék. Szóba jött a rekreá-
ciószervezés és egészségfejlesztés 
alapszak, valamint a sportszervező 
szak is, viszont úgy láttam, hogy a 
rekreáció a későbbiekben kevesebb 
lehetőséget biztosítana, nehéz elhe-
lyezkedni. A sportszervezői vég-
zettségnek pedig búcsút is intettem, 
mert a matek egyáltalán nem von-
zott.

– Tehát akkor egyértelmű volt, 
hogy a megyeszékhelyen tanulsz 
tovább.

– Igen, a Nyugat-magyarországi 
Egyetem (most már ELTE-SEK) bi-
zonyult a legjobb választásnak, hi-
szen megtetszett a testnevelő-edző 
képzés és az osztatlan tanári szak, 
azonban utóbbiban sokkal több le-
hetőséget láttam, így esett a vá-
lasztásom a testnevelő, gyógytest-
nevelő és egészség fejlesztő 
osztatlan tanári képzésre. Nemcsak 
az intézményről, de a képzésekről 
és az oktatók szakértelméről is 
csak jókat hallottam, ami utólag be 
is bizonyosodott, hiszen az ő segít-
ségük nélkül nem tartanék ott, ahol 
most vagyok.

– Milyen szerepet töltött be az éle-
tedben a sport?

– A mozgásnak már gyerekko-
romban is óriási szerepe volt, kö-
szönhetően a szüleimnek, akiket 
mindig hívhattam játszani, focizni, 
kosarazni és ők jöttek, amikor csak 
lehetett. Általános iskolában sok 
minden érdekelt és igyekeztem azo-
kat ki is próbálni, így többek között 
úsztam, kosárlabdáztam, fociztam, 
görkorcsolyáztam, jazzbalettoztam 

és kötélugró edzésekre is jártam. A 
leánytorna viszont kimaradt, amit 
most már nagyon sajnálok. Ami 
ezek közül megmaradt, az az úszás, 
és mellé jött a lovaglás. A lovaglás 
pedig az egyik kedvenc kikapcsoló-
dásom azóta is.

– Ki volt rád nagy hatással?
– A sportot tekintve Molnár Csa-

ba, nekem csak Csaba bácsi. Úgy 
gondolom, közvetetten nagy hatás-
sal volt rám, hogy végül a tanári pá-
lyát választottam. Élénken él ben-
nem a gyerekekhez való hozzáállása, 
az a bizonyos fegyelem, ami az óráit 
és edzéseit jellemezte, ötvözve a kis-
sé megengedő attitűdjével, számom-
ra tiszteletre méltó és pozitív kép-
ként él bennem az ő személyisége. 
Akit még megemlítenék, Kovács 
Kriszti néni, aki a gimnáziumban 
osztályfőnököm volt, empatikus sze-
mélyisége miatt mindenki bizalom-
mal fordult hozzá.

Természetesen voltak negatív 
emberek is, akik ugyanúgy hatás-
sal voltak rám, de a jó és a rossz pél-
da is tanít, úgy gondolom, ez is segí-
tett, hogy tudjam, én milyen tanár 
szeretnék lenni a jövőben. Akik pe-
dig mindig ösztönöztek, ők a szüle-
im. Biztattak és segítettek, tőlük 
kaptam a legnagyobb támogatást. 
Soha nem erőltettek semmit, hagy-
ták, hogy megtaláljam az utamat, 
hiszen fontos volt számukra is, hogy 
szeressem azt, amivel foglalkozni 
akarok egész életemben. Mindig 
példaképként fogok rájuk gondolni.

– Te milyen tanár szeretnél len-
ni?

– Olyan, aki tudja motiválni a diá-
kokat. Szeretném, hogy számukra 
is örömteli elfoglaltság legyen a 
mozgás és a sportolás, szeressenek 
edzésre jönni és a legfontosabb, 
hogy ne mások elvárása miatt. Az 
eddigi gyakorlóiskolai tanításaim 
alapján úgy érzem, a diákokkal 
gyorsan megtalálom a közös han-
got, ettől függetlenül nyilván még 
rengeteget kell tanulnom, de hiszek 
benne, hogy jó példák voltak előt-
tem, és szerintem egy igazán moti-
váló személyiség tudnék lenni a diá-
kok szemében.

– Ma már nagyon fontos, hogy az 
ember folyamatosan fejlessze a ké-
pességeit, hogy a szakmájában a 
legjobb legyen, te mit gondolsz er-
ről?

– Mindenképpen jó dolognak tar-
tom. Párszor tapasztaltam idősebb 
tanárokkal beszélgetve, hogy ra-
gaszkodnak a régi, saját, megszo-
kott módszereikhez, ami természe-
tesen nem biztos, hogy rossz, de azt 
gondolom, hogy a mai gyerekek tel-
jesen mások, „mint az ő idejükben”, 
és a 2039-ben született gyerekek is 
már egészen más világ lesznek, 
mint a mostaniak. Ahhoz, hogy 
megtaláljuk velük a közös hangot, 
mindig fejleszteni kell a saját képes-
ségeinket is, a szakmai tudásunkat, 
és főként az oktatási módszerein-
ken kell változtatni.

– A kutatásod is az jelenti, hogy 
hajlandó vagy a mélyére ásni a 
dolgoknak, de miről is szól ez pon-
tosan?

– 2016-ban kezdtünk el arról be-
szélgetni H. dr. Ekler Judit tanár-
nővel, hogy a mai fiatalok (de még 
mi is) mennyire kevés folyadékot 
fogyasztanak. Innen pattant ki a 
gondolat, hogy vizsgáljuk meg, való-
ban igazunk van-e, és így kezdtük 
el ezt felmérni a szombathelyi diá-
kok körében

– Tehát akkor 3 évvel ezelőtt 
kezdtél el ezzel foglalkozni, mik 
voltak az első eredmények?

– „A sportoláshoz kapcsolódó tu-
datos vízfogyasztás” című longitu-
dinális kutatás során a sportolás-
hoz, ezen belül is a testnevelésórához 
kapcsolódóan vizsgáltuk a tudatos 
folyadékfogyasztást középiskolás 
diákok körében. Az akkor felvett 
adatokat elemezve kijelenthettük, 
hogy az általunk vizsgált diákok át-

lagos folyadékfogyasztása jóval 
alatta volt az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóság által ajánlott 
mennyiségnek. Kutatási progra-
munk során különböző módszerek-
kel ösztönöztük a tanulókat a tuda-
tos folyadékfogyasztásra, így a 
2018-ban felvett adatok alapján a 
diákok átlagos folyadékfogyasztása 
már elérte az előbb említett ajánlott 
napi mennyiséget. Tehát célszerű 
tudatosan odafigyelnünk a folya-
dékfogyasztásunkra, hiszen a ko-
rábban rögzült rossz szokások 
megváltoztathatók.

– Ha jól tudom, már ezzel a mun-
káddal is értél el szép eredményt.

– Igen, a témámmal sikerült I. he-
lyezést elérnem 2019 tavaszán a 
XXXIV. OTDK Testnevelés- és 
Sporttudományi Szekció Egészség-
tudomány II. tagozatban.

Tehát ezt a munkát szeretném 
folytatni az idei tanévben is, amikor 
is számszerű, objektív adatokat sze-
retnénk kapni arról, hogy a tanulók 
folyadékháztartása hogyan alakul 
a továbbiakban, valamint ezt sze-
retnénk kapcsolatba hozni a diákok 
folyadékfogyasztásával, a kognitív 
folyamatokkal és a tanulók izomere-
jével.

– Mi jelentette a legnagyobb mo-
tivációt számodra, hogy folytasd 
az eddigi kutatási témádat?

– A legnagyobb motivációt az je-
lenti számomra, hogy tisztában va-
gyok vele, a kutatásunk eddig is je-
lentős hatással volt a diákokra, 
longitudinális, intervenciós jellege 
lévén. Munkánk folytatásával még 
inkább az egészséges életmód felé 
tudnánk őket mozdítani, építkezve 
eddigi eredményeinkre. Már ebben 
az esetben elégedett lennék, viszont 
úgy érzem, jelentős motiváció a ku-
tatásom folytatásához az is, hogy 
lehetőségem nyílna igazolni, hogy a 
folyadékfogyasztás jelentősen befo-
lyásolhatja a kognitív folyamatok 
működését, ezáltal a diákok iskolai 
teljesítményét is. Amennyiben pozi-
tív eredmények születnének, szeret-
ném azokat publikálni, hogy a taná-
rok számára, legyenek bármilyen 
szakosak, egyértelmű legyen, hogy 
a megfelelő folyadékpótlásnak mek-
kora szerepe van a kognitív teljesít-
ményben. Valamint szeretném ki-
emelni a testnevelő tanárok 
szerepét is, akik a jövőbeni kutatá-
sunk eredményeit hasznosítva tu-

datosíthatnák a (sportoló) diákok 
körében, hogy a folyadékháztartás, 
a megfelelő folyadékpótlás szoros 
kapcsolatban áll az izomerővel is, 
így befolyásolva a sportteljesítmé-
nyeket. Programunk segítségével 
szeretnénk elérni, hogy a diákok 
számára is természetes legyen az, 
hogy bármely tanórán ihatnak, sőt, 
a tanárok ebben támogassák őket.

– Hol van lehetőséged a kutatás 
elvégzésére?

– Szombathelyen, az ELTE terhe-
lésélettani laboratóriumában.

– A kutatás melyik szakaszban 
van jelenleg?

– A 2019/2020 tanévvel kezdtük 
meg kutatásunk új, második szaka-
szát, amelyről várhatóan tavasszal 
lesznek eredmények.

– Hogy kell elképzelnünk a diá-
kok vizsgálatát?

– Az adatokat 3-féle módon gyűj-
töttük. A tanulók meghatározott idő-
pontokban 3 havonta, egy héten ke-
resztül vezették jegyzetfüzetükbe a 
naponta elfogyasztott folyadék 
mennyiségét és fajtáját, valamint az 
Inbody 720 testösszetétel-analizáló 
készülék segítségével vizsgáltuk 
meg valamennyi diákot. Majd a min-
tacsoport online kérdőívet töltött ki 
az életmódbeli szokásaikról. Fontos 
elmondani azt is, hogy más a fiata-
lok és a felnőttek, illetve a sportolók 
és a nem sportolók folyadékigénye 
és természetesen a legjobb válasz-
tás, amit ajánlhatok, az a víz, hiszen 
a víznek elengedhetetlen szerepe 
van a szervezetünk működésében.

– Mik a tanácsaid, azzal kapcso-
latban, hogy megfelelő mennyi-
ségű folyadékot vigyünk be a szer-
vezetünkbe?

– Tisztázzuk először is azt, hogy 
amikor szomjasnak érezzük ma-
gunkat, akkor már elkéstünk, a test 
jelez, hogy már pótolni kellett volna 
az addig elvesztett folyadékmennyi-
séget. Célszerű tudatosan, módsze-
resen kialakítani ivási szokásain-
kat, és nagyon fontos, hogy 
megfelelő mennyiséget és megfelelő 
minőséget kell fogyasztanunk. Az 
eddigi kutatás egyik lényeges eleme 
volt az, hogy az alanyok a másfél 
éves program során kialakult vízfo-
gyasztási rutinja tartós szokássá 
alakulhat.

– Egyedül végezted a kutatást?
– H. dr. Ekler Judit témavezetésé-

vel egyénileg végeztem a kutatási 
tevékenységet, nem pedig kutató-
csoport tagjaként. Sokszor láttam 
az egyetemünkön is házi TDK-n, 
hogy többen dolgoznak együtt, de 
számomra egyértelmű volt, hogy ezt 
a munkát egyedül szeretném csi-
nálni. Ennek persze vannak előnyei 
és hátrányai is, de tudom, nekem ez 
így volt a legideálisabb. De termé-
szetesen szükség volt mindenkép-
pen a lelkes diákokra, akik vállal-
ták, hogy részesei lesznek a 
kutatásunknak és tanáraikra, hogy 
koordinálják őket, együttműködje-
nek velünk, amit ezúton is nagyon 
köszönök nekik. Nagyon hálás va-
gyok még dr. Kohuth Viktornak, a 
Vasivíz Zrt. vezérigazgatójának is, 
aki a csapvízfogyasztás elkötele-
zett támogatójaként hasznos aján-

dékokkal emelte kutatásunk, prog-
ramunk színvonalát.

– Biztos volt olyan, hogy elvesz-
tetted a lelkesedésed, mi segített 
ezen átlendülni?

– A visszajelzések. Volt olyan, 
hogy egy edző mesélte, hogy kutatá-
som hatására kipróbálja a módsze-
rem, miszerint minden edzés alatt 
több ivószünetet tartanak. A mun-
kámnak akkor van értelme, ha utat 
talál az emberekhez, ez sokat jelent 
nekem.

– Pontosan mikor ér véget a ku-
tatás?

– A kutatásom második szakasza 
várhatóan 2020 júniusában fog vé-
get érni.

– Mi inspirál téged a munkád-
ban hosszú távon?

– Mindenképpen szeretnék jó ta-
nár lenni – jó szakember és jó ember 
egyben. Szeretnék iskolában taní-
tani, emellett pedig délutáni foglal-
kozásokat tartani akár gyerekek-
nek (úszás, gyógyúszás, óvodás 
torna), akár felnőtteknek (aerobik), 
amikben egyébként már most is sok 
tapasztalatom van. Illetve, mint 
már említettem, megszerettetni a 
mozgást, gyerekek, felnőttek életé-
nek részévé tenni. Kutatómunkám-
ban az is motivál, hogy az elért 
eredményeimmel egyszer akár még 
a doktori képzés is szóba jöhet.

– Hogy látod magad 10 év múl-
va?

– A jövőmet Körmenden képzelem 
el, szeretnék itt tanítani, ha elvé-
geztem az egyetemet, illetve már a 
terveim közt szerepelnek edzések, 
egyéb foglalkozások is, amivel talán 
tovább színesíthetem majd szeretett 
városom programjait. Úgy gondo-
lom, a fiataloknak vannak lehetősé-
geik, amiket észre kell venni és ki 
kell használni, ilyen többek között a 
város által kiírt Batthyány Ösztön-
díj is, amit többször megpályáztam 
és amiért nagyon hálás vagyok.

Valamint mindenképpen szeret-
nék a városban lehetőséget biztosí-
tani a különböző sportágak kipró-
bálására gyerekek és felnőttek 
számára egyaránt. De addig is fej-
lesztem magam és tanulok szorgal-
masan, hiszen egy kiváló szakem-
ber szeretnék lenni.

 n PM

 FOTÓK: ÁTVETT FOTÓK 

Buti Nikolett eddigi kutatási eredményeit ösztöndíjjal ismerték el

Körmenden kapta meg az alapokat és ide is térne vissza: arra törekszik, hogy kiváló szakember legyen
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Javuló feltételek a Tuti Textil Körmend VSE csapatainak

Folyamatosak a fejlesztések a nádaljai sporttelepen

Közös sportnapot tartott a roma önkormányzat és a rendőrség

Átadták a körmendhorvátnádaljai sporttelepen azt a 
fűnyíró traktort, a két új kispadot és a megújult világítást, 
amit a taopályázat keretében szerzett be Körmend Város 
Sportegyesülete.

2011 és 2019 között eddig össze-
sen 27 millió forintot nyertek el, 
amihez nyolcmillió forintos önrészt 
kellett biztosítani, az utánpótlásra 
pedig tízmillió forintot. A mostani 
beruházáshoz szükséges önrész fe-
dezetét a körmendi önkormányzat 
mintegy hárommillió forinttal segí-
tette.

Bebes István, Körmend polgár-
mestere köszönetét fejezte ki min-
denkinek, aki részt vett a megvaló-
sításban és méltatta a klub körül 
eredményesen dolgozókat. Gratu-
lált a tavalyi évhez és azt kívánta, 
hogy idén is hasonló sikereket érje-
nek el.

A megvalósításban főleg a helyi 
vállalkozók játszottak szerepet – 
ezt Csák Tamás, a körzet képvi-
selője emelte ki.

A Tuti Textil Körmend VSE elnö-
ke, Nagy Gábor elmondta: a pályá-
zatok folytatódnak és már biztos, 
hogy hamarosan kétszáz négyzet-
méteren térburkolat lesz a sportte-
lepen és egy kilencfős kisbusz is ér-
kezik hozzájuk. Beszélt arról is, 
hogy bár remélik, soha nem lesz rá 
szükség, beszereztek egy defibrillá-
tort.

Hollósi Gábor az MLSZ Vas Me-
gyei Igazgatóságának képviseleté-
ben felidézte, hogy az elmúlt idő-

szakban hatalmas fejlődésen ment 
keresztül a futball a taónak köszön-
hetően. Mint mondta, a pályák mi-

nőségén és a felszereléseken is jól 
látszik a változás és beszélt arról is, 
hogy a jövőben sem fognak a fejlő-
dés útjában állni.

Az ünnepség végül dr. Gyürki 
László kanonok, pápai prelátus ál-
dásával zárult. A keresztény vallás 
igent mond a sportra, amennyiben a 
testet egészségesen, erősen és tisz-
tán tartja. Bátorság, sportszerűség, 
önuralom, segítőkészség, a keresz-
tényi felfogás szerint is értékes tu-
lajdonság, amikhez a sport hoz-
zásegít – hangzott el.

Ezt követően megkezdődött a Tu-
titextil-Körmend VSE–Felsőcsatár 
mérkőzés, amit 5-1-re simán nyert a 
hazai gárda. n MARKÓ PETRA

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Sima győzelmet arattak a piros-feketék az újonc ellen

Elkezdődött az új bajnoki idény a kosárlabdában

Továbbra is névadó szponzor a kosarasoknál az Egis

A Mogyorósy Szilárd felkészülési emléktornán másodikként 
végzett az Egis Körmend férfi kosárlabdacsapata, megvédte 
elsőségét a görög Rethymno Cretan Kings BC együttese. 
Közvetlenül a bajnoki nyitány előtti hétvégén a Debrecen 
(DEAC) ellen idehaza és Güssingben is győzött a Körmend. 
A harminc év után feljutó Oroszlány ellen biztos hazai győ
zelem született a Kossuth Lajos utcai csarnokban (8463). 
A következő fordulóban Sopronba látogat az MTE.

Szeptember 28-án, szombaton 
megkezdte az Egis Körmend csapata 
a 2019/2020-as bajnoki szezont. Az 
NB I A csoportjában az előző idény-
ben ezüstérmes Rába-partiak a fris-
sen feljutott OSE Lions együttesét 
fogadták. A vendégek 30 év után ke-
rültek fel újra. Ezt ünnepelve Bebes 
István polgármester köszöntötte a 
bányászváros elöljáróját, Lazók Zol-
tánt. A szintén piros-fekete vendég-
csapatot sok szurkoló kísérte el, 
szakmai igazgatójuk az egykori ki-

váló körmendi kosaras és edző, Fo-
dor Péter. Fokozva a jó hangulatot, 
előbb a szurkolók közül a születésna-
pos Kalamár Edinát köszöntötte 
Ferencz Csaba csapatkapitány, majd 
Nagyabonyiné Takács Ilona (Baba) 
végezhette el a feldobást. Amikor az-
tán élesben elindult a játékszer az 
OSE támadhatott először, de kima-
radt a helyzetük. Keller (12/3) egy 
zsákolással kezdte a pontvadásza-
tot. Ám hamar jött rá egy vendégvá-
lasz a vonalon túlról. 4-5-nél vezettek 
utoljára a vendégek. Taylor (14) és 
Ferencz (11/9) pontjaival ellépett a 
házigazda, az első negyed 22-10-re 
végződött. A folytatásban Kastrati 
(15/3) vétette magát észre jó megmoz-
dulásaival. Több faultot fújtak róla az 
ellenfelekre, ráadásul pontszerzés-
ben is jeleskedett. 52-31-gyel vonul-
tak a félidőre a csapatok. A fordulás 
után Turner (15/3) lendült bele a 
pontgyártásba, néha kissé magánzó-
ként. Németh Ákos (4) is be-betalált, 
a Keller védőfal jól működött a pa-
lánk alatt. Elérte a harmincat a kü-
lönbség a két csapat között (69-39), 

amely az etap végére csak némileg 
apadt (71-43). Űzte, hajtotta kedven-
ceit mindkét szurkolótábor becsület-
tel, a hazaiaknál a „Mindörökké Kör-
mend” óriásmolinó is előkerült. Az 
utolsó tíz perc nem hozott különö-
sebb izgalmakat. Az újonc csapat 
nem adta fel. Közben két hazai fiatal, 
Takács és Kis M. is pályára lépett. 
Ebben a játékrészben több kosarat 
dobtak a vendégek a hazaiaknál. El-
lenben jó volt látni, ahogy Oroszi sap-
kázott, Kastrati hármast dobott, 
Turner besétált egyedül a gyűrűbe, 
sőt Varnado és Taylor zsákolása is 
élményszámba ment. 84-63 lett a vég-
eredmény. A lefújás után nagy közös 
piros-fekete ünneplés kezdődött. A 
kifejezetten szimpatikus oroszlányi 
szurkolók a körmendi játékosokat is 
magukhoz hívták pacsizni. Megérde-

melt hazai siker született a nyitó for-
dulón, most Edwards muzsikált fa-
kóbban, de ez most belefért.

Október 23-án a dán Bakken Bears 
otthonában, Risskovban kezdi soro-
zatát a FIBA Europe CUP „H” cso-
portjában a Körmend. A visszavágó 
időpontja november 13. Sorsoltak az 
Adria Kupában is. A címvédő Egis 
Körmend a C jelű csoportban az oszt-
rák BC Hallmann Vienna, a szlovén 
KK Sencur és a cseh BK Opava ellen 
szerepel. Október 8-án idegenben, 
Szlovéniában kezdi meg a sorozatot. 
Az Alpok-Adria Kupában négy cso-
portban játsszák mérkőzéseiket a 
résztvevők. Matthias Zollner veze-
tőedző jelezte, hogy főleg a fiatalok 
szerepeltetésére helyezi a hangsúlyt 
az AAK-ban. n KÉKI

 FOTÓK: JT

A 14. Mogyorósy Szilárd Emléktor-
na nyitónapján jelentették be, hogy 
az Egis Gyógyszergyár Zrt. a követ-
kező szezonra is meghosszabbította 
névszponzori szerződését a Kör-
menddel. Dr. Günther Gábor, az 
Egis Gyógyszergyár Zrt. körmendi 
gyáregységének igazgatója elmond-
ta, hogy hetedik éve támogatja a vál-
lalat a körmendi kosárlabdacsapa-
tot, az együttműködés azóta sikeres.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. és a 
körmendi kosárlabdaklub kapcsola-
ta évek óta eredményes, a vállalat és 
a csapat neve mostanra egybeforrt, 
nem válaszható el egymástól.

A Mogyorósy Szilárd Emléktorna 
jelképes alkalom a szerződésünk 
meghosszabbítására, hiszen nem-

zetközi tornáról van szó. Ez a nem-
zetköziség igaz a kosárlabdacsapat-
ra, de igaz az Egisre is. A csapat az 
előttünk álló szezonban két nemzet-
közi kupában szerepel, és cégünk 
neve is ismert szerte a világban, hi-
szen hatvan országba szállít gyógy-
szereket. Van egy másik kapcsolódá-
si pontunk is: Körmend az idén 
ünnepli várossá nyilvánításának 
775. évfordulóját, az Egis körmendi 
gyára pedig ötven éve működik. Bí-
zom abban, hogy a következő sze-
zonban is részesei lehetünk a kör-
mendi kosárlabdacsapat sikereinek 
– mondta a gyáregység igazgatója.

Bebes István, Körmend polgár-
mestere kiemelte, hogy a városnak 
több komoly értéke is van, ezek közé 

tartozik a Batthyány-kastély, de ide 
sorolható a település legnagyobb 
foglalkoztatója, az Egis Gyógyszer-
gyár Zrt. és nagy múltra visszate-
kintő kosárlabdacsapat is.

Értékadó közösségek összekap-
csolódásáról van szó, amelyek erősí-
tik egymást és úgy hiszem, mindkét 
fél elégedett lehet az eddigi együtt-
működéssel, amit szeretnénk a továb-
biakban is megtartani – hangsúlyoz-
ta az városvezető.

A kosárlabdaklub részéről Hajba 
Ádám ügyvezető azt mondta, hogy a 
csapat az elmúlt években megszolgál-
ta a bizalmat, és komoly büszkeséget 
jelent, hogy az Egis továbbra is főtá-
mogató marad, és kiszámítható ala-
pokat biztosít a működéshez. A csa-
pat a következőkben is minőségi 
munkára törekszik és mindent meg-
tesz azért, hogy messze vigye az Egis 
és Körmend város hírnevét – zárta 
szavait a klubvezető. n TÓTH JUDIT

Immár harmadik alkalommal 
ápolták a rendőr-roma kapcsolato-
kat sportbaráti körben Körmenden. 
A Vas Megyei Bűnmegelőzési Osz-
tály és a Körmendi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat közös rendőr- 
roma sportnapot szervezett a 
Rendészeti Szakgimnázium sport-
csarnokában nemrég. A kötetlen 
hangulatú eseményen délelőtt a te-
remfocié volt a főszerep, majd egy 
közös főzéssel és ebéddel zárult a 
nap. A rendezvényen a Vas Megyei 
Rendőr-főkapitányság állományá-
nak labdarúgócsapata, valamint a 
körmendi és szombathelyi roma 
nemzetiségi önkormányzat indulói 
mérettették meg magukat. n MP

 FOTÓ: KÁ - ÁTVETT
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Minden igényt kielégítő korszerű rönkhasítók!
Megújult rönkhasító választékunk minden tagja

megfelel a legújabb EU előírásoknak!

HECHT 6700
Elektromos rönkhasító
Teljesítmény: 1500W
Nyomóerő: 4 tonna

Ára: 79 990 Ft

HECHT 670
Vízszintes rönkhasító
Teljesítmény: 2000W
Nyomóerő: 7 tonna

Ára: 89 990 Ft

ZENIT KFT
9900 Körmend, 

Mikes Kelemen u. 2.
Tel.: 94/594-346

IDÉN IS HASÍTUNK!

33
69

67

Európai Szociális
Alap

A Vas Megyei SZC Rázsó Imre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-
jában lehetőség nyílik a GINOP-6.1.3-17-2018-00025 számú, „Idegen 
nyelvi készségek fejlesztése” című projekt keretében ingyenesen an-
gol, illetve német nyelvet tanulni a teljesen kezdő (A1) szinttől a haladó 
(B2) szintig. A tanfolyamok a jelentkezések függvényében folyamato-
san indulnak előreláthatólag 2020 nyaráig.

A képzéseken bárki részt vehet, aki megfelel az alábbi kritériumok-
nak az adott tanfolyam kezdetekor:

– 16 – 65 éves kor
– legfeljebb középfokú végzettség vagy szakképesítés
– nem vesz részt párhuzamosan más támogatott idegen nyelvi fel-

nőttképzésen
A képzések előtt az érdeklődők nyelvi szintfelmérő tesztet írnak, ez 

alapján történik majd a besorolásuk (A1 szint esetén nincs szintfelmé-
rés).

A résztvevők számára ingyenesen biztosítunk tankönyvet és online 
elérhető egyéb tananyagokat is.

A képzésekkel és a jelentkezéssel 
kapcsolatos részletes tájékoztatás 
www.vmszc.hu honlapon olvas-
ható!

Érdeklődni személyesen 
az iskolában, illetve tele-
fonon Tabi Beáta isko-
lai koordinátornál lehet 
(Tel.: 06 30/788-7640).

Ingyenes nyelvi 
képzések a Rázsóban

33
95
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www.sarvarfurdo.hu

Kérje fürdőútlevelét a pénztárban, gyűjtsön össze 5 pecsétet,

a 6. fürdőzésre legyen a vendégünk!

Az ajánlat csak az Országos Nyugdíjfolyósító Intézet

igazolványával együtt érvényes,

2019.  október  1 .  és  2020.  június  12 .  között .

FÜRDŐZZÖN
NYUGDÍJAS ÚTLEVÉLLEL

INGYEN!

33
78
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Szeptemberben, az új tanévvel 
kezdetét vette a birkózószezon 
is. Bartók Zsolt, a körmendi bir-
kózócsemeték atyja máris tájé-
koztatott az aktuális versenyeik-
ről: „Gelányi Erik és Domina 
Zsolt a diák II. területi kötöttfo-
gású diákolimpia-bajnokságon 
vettek részt Kaposváron. Erik 
+69 kg-ban első, Zsolt 29 kg har-

madik helyezést ért el, ezzel az 
eredménnyel biztosították a he-
lyüket az országos diákolimpia 
döntőjében. A 2010–2011-es után-
pótlás-birkózóink mérették meg 
magukat szeptember 28-án, 
szombaton, a Győrben megren-
dezésre került nemzetközi gye-
rek és diák korosztályos szabad-
fogású gálán. n KÉKI

Szeptember utolsó hétvégéjén rendezték meg 
FaddDomboriban az országos kajakkenu diákolimpiát 
és keretfeltöltőt. A körmendi kenusok is részt vettek a 
versenyen, a legjobb eredményt a négyes egység érte el. 
Laposa Boglárka, Szilvágyi Máté, Papp Huba és Wind Domi-
nik a dobogó harmadik fokára állhatott.

Az éves kajak-kenu versenyprog-
ramban az utolsó nagy regatta a 
szeptember végi országos kajak-ke-
nu diákolimpia és keretfeltöltő, ame-
lyet rendszerint Fadd-Domboriban 
rendeznek meg. A körmendi ka-
jak-kenu szakosztályt tizenegy fő 
képviselte az idei versenyen. A szom-
bati versenynapon Laposa Gergő C1 
kategóriában, 500 méteren szerzett 
egy nagyszerű ötödik helyet, az U15-
ös korosztályban. Gergő a Vas Me-
gyei Szakképzési Centrum Gépipari 
és Informatikai Szakgimnáziumá-
nak színeiben indult a versenyen, az 
ötödik helyért járó díjat Vaskuti Ist-
ván, az 1980-as moszkvai olimpia 
bajnoka adta át a körmendi sportoló-
nak. A második versenynapon a két-
ezer méteres futamok hoztak sikert 
a körmendieknek. Tarolt a Kölcsey 

Utcai Általános Iskola versenycsa-
pata, PC2 kategóriában Bakó Domi-
nik és Papp Álmos szerzett negye-
dik helyet. A TC4-es egység – Laposa 
Boglárka, Papp Huba, Szilvágyi 
Máté és Wind Dominik – viszont már 
felért a dobogóra, egy sokat érő har-
madik helyet szereztek két szegedi 
egység mögött.

A versenycsapatban ott volt még 
Varga Flóra Anna (Olcsai-Kiss Zol-
tán Általános Iskola) és Molnár Be-
nedek (Kölcsey Utcai Általános Is-
kola), valamint két középiskolás, 
Molnár Ákos és Tóth-Erdei Virág a 
Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázi-
um képviseletében. Mindannyian 
tisztesen helytálltak az országos 
megmérettetésen, felkészítőik Ki-
rály Ferenc és Varga Gábor István 
voltak. n TJ

Szeptember közepén a Büki TK–
Körmendi Dózsa MTE NB II észak-
nyugati csoport női kézilabda baj-
noki kézilabda-mérkőzésén a ha-
zaiak 34-25-re győztek. Már a fél-
idei 20-19-es eredmény előrevetí-
tette a nagyarányú vereséget. El-
lenben az ificsapat ekkor 28-30-ra 
diadalmaskodott, itt a félidő 12-13 
volt. Szeptember 22-én a körmen-

diek a SZESE Győr csapatát fogad-
ták. Immár szorosabb küzdelem-
ben maradtak alul. Végeredmény 
28-31 (12-17). A fiatalok a Győr ellen 
is győztesen hagyhatták el a pályát, 
mivel 14-12-es első játékrész után 
26-23-ra nyerték a találkozót, így 
eddig hibátlanul szerepelnek. 
A szeptember 28-29-ei hétvégén 
szünetelt a bajnokság. n KÉKI

A megyei I. osztályú labdarúgó-
b ajnokságban a Körmendi FC az 
ötödik fordulóban a Szentgotthár-
di VSE-t fogadta és 1-0-s első félidő 
után Sipos öt találatával 5-1-re 
győzött. A következő bajnokin a 
Rum KSC volt az ellenfele a Rá-
ba-partiaknak. Varga P. góljával a 
piros-feketék szereztek vezetést 
(0-1), ám a második játékrészben a 
Rum előbb egyenlített majd a veze-
tést is megszerezte (2-1). Somfalvi 
Péter együttese a hetedik játékna-

pon a 12. helyről várta a 6. helyen 
álló Répcelakot. Sály P. kezdte a 
gólgyártást. 1-0-ás félidő után a 
fordulást követően Varga P., majd 
Sipos B. szerzett gólt. A végered-
ményt Sály P. állította be. A 4-0-s 
körmendi győzelem a jelenlegi baj-
nokság egyik meglepetéstalálko-
zójává lépett elő. A helyzetek és a 
répcelaki védelmi hibák alapján 
akár még több góllal is győzhetett 
volna a Körmend.

 n KÉKI

Birkózósikerek

Megvan a góllövőcipőBronzérmes a kenu négyes

Csak az ifi jeleskedik

FOTÓ: KV BIRKÓZÓ SE KMD/ÁTVETT

FOTÓ: BEREKI BÁRKÁS EGYLET/ ÁTVETT

FOTÓ: KÖRMENDI FC FACEBOOK, KÁRTYÁS GERGŐ/ ÁTVETT

ÁllÁs börze

Körmenden

2019. október 18. – 
péntek 

Színház aula 
8.30 - 12.00

Helybe jönnek magyar és osztrák munkáltatók 
és több száz betölthető állást kínálnak!

Szolgáltatások a börze ideje alatt:
-   tájékoztatás tanfolyamokról, támogatásokról;
-   önéletrajz írás segítése;
-   munkavállalási tanácsadás.

Jöjjön el személyesen, kérdezzen és válogasson! 
Egy helyen érdeklődhet a lehetőségekről!

www.valtozovilagert.hu szervező:

34
02

40

ÁllatkórhÁz
Tierklinik

Védőoltások, 
veszettség elleni 
oltások
–  4D ultrahang
–  vérvizsgálat helyben, 

saját laborunkban
–  video endoszkóp
–  számítógépes ekG

Szombathely, Bartók Béla krt. 9/B
Tel.: 94/310-034

www.allatkorhaz.com

Mikrochip-beültetés
–  altatógépes vagy 

infúziópumpás altatás
–  röntgenvizsgálatok, 

diszplázia szűrés
–  lágyszervi-, onkológiai- 

és csontműtétek
–  Törzskönyv ügyintézés, 

állatútlevél

Állatpatika
kutyakozmetika

33
97

52
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Körmend, Sport út 2. Tel: 70/491-0590 Nyitva: H: 7-17, K-P: 6:30-17, Szo: 7-12
BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG, KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

ŐSZI
AKCIÓ!

Csirke szárny 599 Ft/kg

Csirke egészben 659 Ft/kg

Csirke comb 619 Ft/kg

Csirke mell csontos 1199 Ft/kg

EXTRATOP ÁRAS TERMÉKEK
Tepertőkrém 250 g/dob 449/db

 1796/kg

Zsír 1 kg 799 Ft/kg

Lecsókolbász 899 Ft/kg

Disznósajt vcs. 999 Ft/kg

Véres-Májas hurka 999 Ft/kg

Balaton virsli 999 Ft/kg

Virsli Műbeles 999 Ft/kg

Kenőmájas 999 Ft/kg

Füstölt kenyérszalonna 999 Ft/kg

Nyári turista 1599 Ft/kg

Debreceni 1399 Ft/kg

Szafaládé 1099 Ft/kg

Cserkészkolbász 1109 Ft/kg

Soproni-Olasz-Löncs 1149 Ft/kg

Virsli Sajtos 1299 Ft/kg

Vadász karikás vcs. 1549 Ft/kg

Körmendi Borókás 1899 Ft/kg

Körmendi vastag paprikás 1899 Ft/kg

Körmendi Extra Sonka 2199 Ft/kg

Füstölt csülök 1299 Ft/kg

TOP ÁRAS TERMÉKEK
Sertés fehércsont 10 Ft/kg TOP ÁR!

Sertés máj 299 Ft/kg TOP ÁR!

Sertés láb hátsó 199 Ft/kg TOP ÁR!

Sertés Apróhús 70% 1199 Ft/kg TOP ÁR!
Bőrős császárszalonna csontos

 1229 Ft/kg TOP ÁR!

Sertés szűzpecsenye 1749 Ft/kg TOP ÁR!

Érvényes:
2019. október 7. – október 20-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Az árak Forintban értendők,
az ÁFA-t tartalmazzák!

33
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ÉRDEKLÔDJÖN: 20/9738-737

33
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KÖRMEND, BERCSÉNYI LAKÓPARK
Még leköthető lakások:

1 db 33m2-es, 2 db 46 m2-es
és 2 db 65 m2-es!

Egyedi megállapodás alapján 
kedvezményeket biztosítunk!

Befektetőknek külön ajánlat!

Árak: 330-370-395-410 ezer Ft/m2

CSOK és állami támogatások igényelhetők!
5%-os ÁFÁ-s ár már

csak októberben  biztosított!
(Kp.s vevőknek év végéig!)

Ő S Z I  S t r a u S S  N a p o k  2019. OKTÓBER  11–19.
Megismételhetetlen Ford ajánlatok 
a  k é s z l e t e n  l é v ő  m o d e l l e k r e !

Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
További részletek márkakereskedésünkben. Vegyes átlagfogyasztás: 7,1l/100 km, CO2-kibocsátás: 87-130 g/km. A kép illusztráció.

Az AkcióbAn résztvevő
személyAutók mellé
AJÁNDÉK téligumi-
szettet Adunk!
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