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Három dél-vasi 
város fogott össze 
a régióban
Egyedi városmárka alakítása ér-
dekében fogott össze Körmend 
koordinációjával Szentgott-
hárd, Őriszentpéter és Vasvár.
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A mágia az emberiség 
első vallása volt
Második rendezvényével folyta-
tódott a Körmendi Kaszinó be-
szélgetéssorozata. n 6. OLDAL

Hospesek kapták 
az adománylevelet 
775 éve
Dr. Szabó Tamás József egyetemi 
docens tartotta még október 
elején a Várostörténeti Akadé-
mia őszi első előadását a Pol-
gármesteri Hivatal nagytermé-
ben.  n 7. OLDAL

Zsinórban kétszer 
győztek a körmendi 
focisták
Az elmúlt bő egy hónapban öt 
fordulót is lejátszottak a megyei 
I. osztályú labdarúgó-bajnok-
ságban. n 13. OLDAL

Letette esküjét az új képviselő-testület
Titkos szavazással megválasztották az új alpolgármestert is 2. oldal
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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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RÖVID HÍREK

November 30-án tartot-
ták Körmenden az ünnepi 
alakuló ülést. Először Koncz 
Sándor, a Helyi Választási Bi-
zottság elnöke ismertette az 
önkormányzati választások 
eredményét.

Elmondta, hogy a településen két 
polgármesterjelölt és harminchá-
rom képviselőjelölt mérettette meg 
magát és magas, 57 százalékos 
részvétel volt. Végigsorolta válasz-
tókerületenként a részvételi adato-
kat, majd kihirdette a polgármes-
ter- és képviselőjelölt-választás 
végeredményét, amely szerint foly-
tathatja Bebes István az elkezdett 
munkát, miután 2644 szavazatot 
szerzett a másik jelölt, Patonay 
Imre (2584) ellenében.

Az új képviselő-testületben nyolc 
választókörzetből négyben a Fi-
desz–KDNP jelöltjei jutottak be, 
négyben független jelöltek. A kom-
penzációs listán a Fidesz–KDNP 
kettő, a Jobbik pedig egy jelöltet de-
legálhatott képviselőnek. Nyert dr. 
Szabó Barna, Czitkovics Gyula, 
Belencsák István és dr. Hadnagy 
Ádám, Szlávik Csaba, Zsebe Fe-
renc, Szép Dániel és Petrovics 
László Péter. A kompenzációs lis-
tán Auer Miklós a Jobbik, Geosits 
László és Tóth Gábor pedig a Fi-

desz képviselői. Koncz Sándor végül 
eredményes és tartalmas munkát 
kívánt, majd ünnepélyes eskütétel 
és a megbízólevelek átadása követ-
kezett.  A folytatásban Bebes István 
is hivatalosan esküt tett, majd a pol-
gármesteri program került napi-
rendre. Megtudtuk: ciklusprogram 
készül hamarosan, ami a testület 
elé kerül a közeljövőben. Ez a vá-
lasztási programban megfogalma-
zott hét fejlesztési terület mentén 
fog összeállni.

A városvezető köszönetet mon-
dott a helyi választóknak, hogy 
nagy arányban vettek részt a vokso-
láson és kiemelte, hogy a körmendi 
várospolitika csak hosszú távú fej-
lesztéssel lehet sikeres.  Ahogy az 
ilyenkor lenni szokott, új szervezeti 

és működési szabályzatot tárgyalt 
és fogadott el a testület. A bizottsági 
struktúrában változás történt: a ko-
rábbi három helyett mostantól négy 
állandó bizottság működik, a pénz-
ügyi és közbeszerzési, a városfej-
lesztési és városüzemeltetési, a szo-
ciális és egészségügyi, valamint a 
kulturális, sport és ifjúsági ügyek 
bizottsága. Az előbbi kettő hét tag-
gal, amiből négy képviselő, az utób-
bi kettő pedig öt taggal, amiből há-
rom képviselő és kettő-kettő külsős 
tag.  Titkos szavazással döntöttek 
az alpolgármester személyéről is, 
aminek következtében Belencsák 
István segíti majd a város első em-
berének munkáját.
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63 évvel ezelőtt, október 23-án el-
kezdődött valami, amely a történe-
lem meghatározó fejezete lett. Az 
1956-os eseményekre minden évben 
megemlékezik a város, amelynek 
valódi harcosai voltak. De 1989 óta 
ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep, 
hiszen a Magyar Köztársaságot 30 
éve kiáltották ki.

A városi megemlékezést a Hősök 
terén, a Szabadságharcosok kopja-
fájánál tartották meg, amelyre so-
kan kilátogattak. Az őszi napsütés-
ben először Majthényi László, a 
Vas Megyei Közgyűlés elnöke mon-
dott ünnepi köszöntőt, amelyben az 
október 23-ai történéseket elevení-

tette fel részletesen, majd beszédét 
azzal zárta, hogy ezen a napon nem 
a forradalom leverésére emléke-
zünk, hanem a hősöket ünnepeljük. 
Ezt követően a Rázsó Imre Szakgim-
názium és Szakközépiskola diákjai 
adtak színvonalas műsort. A fiata-
lok a forradalom és szabadságharc 
szereplőinek bőrébe bújtak, felszín-
re hozták az akkori érzelmeket, be-
mutatták, hogy azon a napon a bá-
torság harcosokat nevelt, akik a 
legfontosabbért küzdöttek: a sza-
bad Magyarországért. A megemlé-
kezést koszorúzás zárta.
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Letette esküjét az új képviselő-testület

Méltóságteljes megemlékezés október 23-án

Egyedi városmárka alakítása érdekében fogott össze 
Körmend koordinációjával Szentgotthárd, Őriszentpéter és 
Vasvár. A programot egy magyar–osztrák–szlovén európai 
uniós projekt támogatta. Az eredményeket a körmendi 
önkormányzat nagytermében ismertették.

– A bemutatásra kerülő marketing-
tervek a városlakóknak is szólnak, 
nem csak a turistáknak. Ezek a fej-
lesztések szervesen kapcsolódnak a 
korábban megkezdett, folyamatban 
lévő koncepciókhoz – mondta megnyi-
tó beszédében Bebes István, Kör-
mend polgármestere. Arról beszélt: 
A projekt elkészült elemei, az egyes 
városmarketing-stratégiák is jelzik, 
hogy a közös együttműködés sikeres 
volt, ennek jó eredménye bontakozott 
ki, köszönhetően a négy város közös 
munkájának és más együttműködők-
nek, településeknek, hangsúlyosan 
Fürstenfeldnek is. – A kidolgozott 
marketing- és turisztikai koncepciók 
valamennyiünk számára fontosak 
ma, de a jövőre nézve is – hangsúlyoz-
ta Körmend városvezetője.

A stratégiai alapokon kidolgozott 
cselekvési terv nemcsak a 24 város 
projektrésztvevőinek, hanem minden 
környékbeli településnek fontos lehet, 
hiszen a programban dolgozó szak-
emberek igyekeztek a lehető legtöb-
bet megvalósítani a rendelkezésre 
álló nagy mennyiségű információ és 
adat birtokában, ami a városfejlesz-
tést, marketingkoncepciót illeti. Vá-
roslogók, arculati elemek készültek, 
olyanok, amelyeket a kidolgozott 
stratégia mentén a városbrandek épí-
téséért felelős szakemberek a cél el-
érése érdekében a legjobbnak tartot-
tak. A projekt során sok kutatást 
végeztek a pontos helyzetfeltárás 
céljából Körmenden és a többi dél-va-
si kisvárosban is. Imázsfilmek, nyom-
tatott elemek, közterületi elemek ké-
szültek. Egységes turisztikai 
csomagkínálat jött létre minden, a 
programban részt vevő városban.

– A közös együttműködés soha nem 
könnyű, ebben az esetben sem volt az, 
hiszen minden résztvevő irányultsá-
ga más volt Szentgotthárd, Vasvár és 
Őriszentpéter esetében is Körmend-
hez képest. Az elvégzett munka azon-
ban bizonyítja, hogy ez az együttmű-
ködés jól sikerült, működött, hiszen 
az egyedi érdekek figyelembevétele 
mellett igyekeztek közös gondolato-
kat, érdekeket is megfogalmazni – 
mondta Bebes István, aki hozzátette: 
fontos cél volt a városban élők és a 

települést meglátogató turisták igé-
nyeit egyaránt figyelembe véve kidol-
gozni a városmarketinget.

– Fontos még jobbá, élhetőbbé tenni 
Körmendet az itt élő polgárok számá-
ra. Ugyanakkor a látogatóknak pedig 
a marketingkoncepciók segítségével 
a lehető legtöbbet bemutatni az érté-
keinkből. Remélem, a program segít-
ségével kidolgozott számtalan mar-
ketingelem hatékonynak mutatkozik 
majd ezeknek a céloknak az elérésé-
ben – jelentette ki zárásul a városve-
zető, aki még egyszer megköszönte a 
közös munkát a programban részt 
vevőknek és külön Fürstenfeld váro-
sának. A megnyitóbeszéd után mind 
a négy, a projektben részt vevő város, 
köztük Körmend marketingstraté-
giáját ismertették a kidolgozásukban 
részt vevő szakemberek. Körmendre 
általánosan elmondható: jellemző a 
településre a kulturális alapú város-
fejlesztés, a civil szervezetek támoga-
tása, a közterek, közösségi terek revi-
talizációja. Az élhető, szerethető, 
fenntartható, nyugati típusú magyar 
kisváros koncepciója eddig is befolyá-
solta a városfejlesztési döntéseket. 
A  gondolat mentén született meg 
most a „Körmend – Több, mint gon-
dolnád” szlogen. A stratégiai célok 
közt szerepel a közösségépítés folyta-
tása, a kulturális programkínálat bő-
vítése. Az előadók azt részletezték a 
találkozón, hogy jutottak el egy-egy 
ilyen szlogenig, célok meghatározá-
sáig és a végső következtetésekre. 
Elhangzott: mind a négy város eseté-
ben széles körű kutatást végeztek, 
sok kérdőíves megkérdezéssel, hi-
szen így juthattak alapos, részletes, 
pontos, a koncepció alapjául szolgáló 
információhoz a lakosság részéről. 
Ez alapján dolgozták ki a marketing-
stratégiát Körmendre is. A helyzetfel-
tárással elinduló munka során Kör-
mend esetében kiderült, hogy a 
helyiek a legfontosabbnak az épített 
környezet értékeit, a sportkultúrát, 
valamint a közösségi rendezvénye-
ket, fesztiválokat, az erős és pezsgő 
civil szférát tartják. Ez alapján szüle-
tett meg az egyik marketing tétel-
mondat, „Körmend, a szerethető vá-
ros!” kijelentéssel. A demográfiai 

vizsgálatok alapján az is látszik: 
ahogy más városoknál, úgy Kör-
mendnél is fontos a fiatalok helyben 
tartása, ugyanakkor az idősebb ko-
rúak szempontjait is figyelembe kell 
venni. A demográfiai sajátosságok 
összegzése után kristályosodott ki 
egy második, Körmendre igaz és 
marketing hívómondatként is műkö-
dő: „Körmend, a nyugalom városa!” 
tételmondat, ugyanis Körmend való-
ban egy nyugodt, élhető, szerethető 
kisváros, pezsgő civil és kulturális 
élettel, ahol a környezettudatosság és 
digitalizáció is fontos, így ezt a város-
marketingbe is beillesztették. A hely-
zetfeltárást célzó kutatások kiderítet-
ték tehát, hogy a helyiek a város 
legfőbb vonzerejének az épített érté-
keket tartják, amely fontos iránymu-
tatást jelentett a marketingstratégia 
kidolgozásánál. A helyiek a turiszti-
kai fejlesztéseket is fontosnak ítélik, 
élén a Rába-parttal. Ez is fontos ada-
lék volt a városmarketing elkészítésé-
nél. A kérdőívek összegzésénél erő-
sen körvonalazódott, hogy a helyiek a 
közösség, a kultúra, a közös szórako-
zás jegyében szeretnének még több 
kulturális, közösségi programot. A 
sportolási lehetőségek megléte, ezek 
elérhetősége is elsődleges Körmend 
tekintetében. Ehhez kapcsoltan meg-
született egy újabb fontos szlogen: 
„Sport földön és vízen!” tartalommal. 
Ez jelenti a városhoz szervesen kap-
csolódó kosárlabdakultuszt, de a 
Rába vadvizében rejlő sportolási, 
szabadidőtöltési lehetőségekre 
ugyanúgy utal. A körmendiek számá-
ra fontosak a közösségi, kulturális 
alkalmak, szabadtéri programok. 
A pezsgő közösségi, kulturális életre 
utalva született meg a „Körmend, a 
szerethető kisváros!” mondat, mert a 
helyiek vágyják a közösségi progra-
mokat, hogy minél többet, többször 
tudjanak találkozni. A kulturális köz-
pont ehhez pedig bőséges élménycso-

magot kínál. Így valóban komplex él-
ményben lehet része annak, aki 
körmendi, illetve a városba és kör-
nyékére érkező, egy vagy több napot 
itt töltő látogatónak. Az a szlogen, 
amellyel legtöbbször lehet találkozni 
majd ezentúl a városmarketingben, 
végül a „Körmend több, mint gondol-
nád!” mondat lesz, amely magában 
foglalja a szerethető város üzenetet, 
amellyel a fiatalok, idősebbek is 
egyetérthetnek. Cél, hogy Körmend 
még jobb hellyé váljon, olyanná, „Ahol 
mindig jó együtt lenni!” A helyiek 
megkérdezéséből összegzett infor-
mációk alapján egy negyedik szlogen 
is született: „Körmend – 100 százalék 
élmény, 100 százalék helyi, 100 száza-
lék sport, 100 százalék kultúra!” tar-
talommal. A marketingmondatok, 
arculati elemek, logók megtervezése 
mellett fontos stratégiai célokat is 
meg tudtak fogalmazni a szakembe-
rek, átfogó célként megjelölve Kör-
mend mint lakóhely jövőbeli fejleszté-
sét és a város ismertségének 
növelését. A tematikus célok között 
szerepel a vállalkozási környezet, az 
együttműködések fejlesztése, vala-
mint az egységes megjelenés, kom-
munikáció, a város megtartó erejé-
nek növelése, a közösség-, turizmus- és 
gazdaságfejlesztés. Egyedi város-
márka alakítása, marketingstratégia 
Szentgotthárd, Őriszentpéter és Vas-
vár esetében is készült. Ezekről rövi-
den szót ejtve: Őriszentpéter passzív 
és aktív pihenésre is alkalmas hely, 
az Őrség történeti, néprajzi, tájegysé-
gi központja a természet közelségé-
ben. A városmarketingben a „Kéz a 
kézben erdőn, réten át” szlogen jele-
nik majd meg ezentúl. Szentgotthárd 
földrajzi elhelyezkedésére és törté-
nelmi múltjára épített a marketing-
koncepció kialakításában. Így szüle-
tett meg az „Egy város, három ország” 
szlogen. A település az ország legnyu-
gatibb városa a magyar–osztrák–
szlovén hármashatáron, az itt élők 
mindennapjait a kultúrák szerves 
összefonódása határozza meg. Vas-
vár kisváros, környezetbarát telepü-
lés. Geotermikus energiáit egyre szé-
lesebb körben hasznosítja. Erre 
alapozva alakult ki a „Smaragd vá-
ros” márkamondat és koncepció. 
A „zöld” Vasvár infrastruktúrája a 
fejlesztési stratégia alapján 2050-re 
teljes mértékben megújuló energiára 
épülhet és környezettudatosság jelle-
mezheti minden szinten.
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Körmend több, mint gondolnád! – Városlogók, arculati elemek készültek

Három dél-vasi város fogott össze a régióbanElkezdődött 
a védekezés

Nemrég megkezdte működé-
sét az influenzafigyelő szolgá-
lat Vas megyében is, bár a ví-
rus még nem aktív. Most főleg a 
felső légúti megbetegedések és 
az őszi időjárásra jellemző, há-
nyással, hasmenéssel járó 
emésztőrendszeri fertőzések 
miatt dőlnek ágynak az embe-
rek. A körmendi járásban már 
kiszállították a vakcinákat a 
háziorvosokhoz. Az ingyenes 
oltásra jogosultak köre meg-
egyezik az elmúlt évivel. Így 
többek között a krónikus bete-
gek, a várandós nők és az 
egészségügyi intézményben 
dolgozók kaphatnak térítés-
mentesen vakcinát.

Nyílt napra hívják 
a diákokat

Minden évben nyílt napot 
tartanak a középiskolák a pá-
lyaválasztás előtt álló diákok-
nak. A következő hetekben 
több mint harminc intézmény 
képzési rendszerét nézhetik 
meg a nyolcadikos diákok és 
szüleik Vas megyében. A kör-
mendi Rázsó Imre Szakgim-
názium és Szakközépiskola 
november 20-án szerdán mu-
tatja be képzéseit, a Kölcsey 
Ferenc Gimnáziumban már 
most szerdán megtartották, a 
Rendészeti Szakgimnázium-
ban pedig november 27-én 
lesz. n MP

Zen mester 
a könyvtárban

Csong An Szunim zen mes-
ter tart Dharma beszédet no-
vember 28-án 18 órától a Falu-
di Ferenc Könyvtárban. 
A bevezető tanítást követően 
a hallgatóság kérdéseire is 
válaszol. Az előadó korábbi 
Dharma beszédei az interne-
ten megtalálhatók. A  rendez-
vény ingyenes, de a résztve-
vők adományai segítik a Tan 
megjelenését. n CST
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Az idén Körmenden, a Batthyány Örökségközpont szín-
háztermében hirdették ki a Vas Megyei Prima díjasokat. 
Ebben az esztendőben is a magyar tudomány, művészet, 
kultúra és sport példaértékű teljesítményt nyújtó képvise-
lőire lehetett szavazni. Volt körmendi díjazott is, mégpedig 
Ferencz Csaba, az Egis Körmend kosárcsapatának kapitánya, 
aki nemcsak a magyar sport kategóriát nyerte meg, hanem 
bekerült a három fő Prima díjas közé is.

Az idei Prima díjátadás és a hozzá 
kapcsolódó ünnepség követte a ko-
rábbi hagyományokat: most is impo-
záns helyszínt választottak a nagy-
szabású rendezvénynek. Ezúttal 
nem a szombathelyi Weöres Sándor 
Színházban, hanem Körmenden, a 
Batthyány Örökségközpont színház-
termében köszöntötték Vas megye 
kiválóságait. Az ok egyszerű: jeles 
jubileumot ünnepel ebben az év-
ben Körmend, 775 évvel ezelőtt 
adta ki IV. Béla király a telepü-
lés számára a városi kiváltság-
levelet. Ezt hangsúlyozta a díj-
átadón házigazdaként Bebes 
István polgármester is, aki 
nemcsak a település múltjáról, 
hanem a jelenéről és a jövőhöz 
fűződő elképzelésekről is be-
szélt az ünneplő közönségnek.

Az est házigazdája ismét Pó-
cza Zoltán, a Jurisics-vár Mű-
velődési Központ és Várszínház 
igazgatója volt. A 15. gála közel 
háromszáz résztvevőjét Szárnyas 
János, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének vasi elnöke 
köszöntötte, aki felidézte a díj alapí-
tóját, Demján Sándort és Szőnye Jó-

zsefet, aki a VOSZ egykori megyei 
elnökeként 2005-ben indította útjára 
a Vas megyei Prima gálát. Harango-
zó Bertalan kormánymegbízott pe-
dig arról beszélt, hogy minden kor-
ban fontosak voltak a mecénások. 
Szerepük ma is nagyon meghatáro-
zó, hiszen olyanokat támogatnak, 
akik valamely területen kiemelkedő-
en teljesítenek.

A díjkiosztó előtt a körmendi Se-
nior Néptáncegyüttes adott elő vasi 
táncokat, ezzel nemrégiben elhunyt 
koreográfusukra, Antal Lászlóra 
emlékeztek a tánccsoport tagjai.

A hagyományoknak megfelelően a 
díjazott vállalkozók is a Prima gálán 
vehették át elismeréseiket. Elsőként 
az Év Megyei Vállalkozója díjakat 
adták át. Desics Rita, Schmidt Ka-
talin és Dobos János mellett Kalo-
csai Norbertet díjazták. A műsor 

folytatásaként az Év vállalkozó-
it szólították színpadra: Racker 
Balázst és Sümeghy Mihályt, 
akik a díjat később, a VOSZ bu-
dapesti rendezvényén vehették 
át. Idén másodszorra osztották 
ki a Kiemelkedő Társadalmi 
Szerepvállalásért járó díjat: 
Andor Eszter, Orbán Róbert és 
Völler László kapta meg.

Fodor Máté, 2017 ifjúsági 
Prima gála különdíjasa és Sza-
bó Ferenc játszották el zeneka-
ruk, a Soulwave slágerét, a Ka-
landort. A megyei ifjúsági 

különdíjat a vaol.hu olvasóinak sza-
vazatai alapján a Zaporozsec szö-
veg- és zeneszerzője, Varga Bence 
kapta, akinek felesége révén szin-
tén van körmendi kötődése, így fé-

lig-meddig hazai közönség előtt 
örülhetett az elismerésnek. Ezt kö-
vetően osztották ki a Prima díjakat, 
először mind a tíz kategória győzte-
sét köszöntötték a színpadon, végül 
felolvasták a három győztes nevét.

A három Prima díjas a VOSZ tag-
jainak szeptemberi szavazatai alap-
ján: Alexa Károly (magyar irodalom 
kategória), Glavanics Krisztina 
(magyar oktatás és köznevelés) és 
Ferencz Csaba (magyar sport) lett. 
A közönségdíjat a Vas Népe olvasói-
nak több mint négy ezer szavazata 
alapján Dvorákné Kővári Anikó-
nak (magyar népművészet és köz-
művelődés) ítélték. A  győztest kö-
szöntötte dr. Puskás Tivadar, 
Szombathely volt polgármestere is. 
A Prima díjakkal egymillió, az ifjú-
sági és közönségdíjjal 250 ezer forint 
jár. Értékük azonban felbecsülhetet-
len. Ahogyan Ádám Imre, a VOSZ 
országos alelnöke fogalmazott: óriá-
si szakmai és erkölcsi megtisztelte-
tést jelent. n TÓTH JUDIT

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

„Az imában termékenyül meg a csend, a csendben szü-
letik az ima” címmel Kocsis Fülöp érsek-metropolita tartott 
előadást a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) 
Körmendi Csoportja meghívásának eleget téve október 
15-én a polgármesteri hivatal nagytermében.

A KÉSZ Körmendi Csoportja által 
szervezett előadás-sorozat októberi 
vendége, Kocsis Fülöp görögkatoli-
kus érsek-metropolita néhány évvel 
ezelőtt tartott már Körmenden elő-
adást, és úgy emlékszik, hogy akkor 
is nagyon hasonló témáról kellett 
beszélnie. Ez viszont szerinte egyál-
talán nem baj, hiszen nem az a cél, 
hogy mindig új dolgokat halljunk, 
hanem amit már hallottunk, azt 
mindig új fényben lássuk meg. Az 
ima az Istennel való beszélgetés, jó 
esetben párbeszéd, de valójában en-
nél is több: együttlét Istennel, és aki 
rendszeresen él ezzel a lehetőség-
gel, az tudja, hogy nagyon sokat-
mondó lehet az ilyen csöndben töl-
tött idő. Az ember vágyik arra, hogy 
minél közelebb legyen Istenhez, 
hogy az átölelje ima közben. Istennel 

ilyenkor lehet eggyé válni, de ugyan-
ilyen lehetőség az Eucharisztia is, 
ami egyszerre az imaélet forrása és 
csúcspontja, és ennél nagyobb aján-
dék nincs az Istentől. Nemcsak az 
emberekkel folytatott kommuniká-
ció során fordul elő, de ima közben 
is, hogy sokat mondunk, de keveset 
hallunk meg a másiktól. Ehhez kell a 
szerető együttlét csendje. Azok a 
legfontosabb pillanatok, amikor az 
ember megrendülten elhallgat. Az 
életünk valódi célja, hogy Istennel 
egyesülhessünk, és Isten célja, hogy 
ehhez mindenkit elvezessen. Isten 
saját képére és hasonlatosságára 
teremtette az embert, és ez egyszer-
re statikus és dinamikus megközelí-
tése annak, hogy az istenképűséget 
minden ember magán hordozza. 
A képmás tehát adott, a hasonlósá-

gon viszont dolgozni kell. Meg kell 
látni az Isten jelenlétét a másik em-
berben. Sajnos eltorzult képmások 
vagyunk, és az is gond, Istenről is 
valótlanságokat gondolunk. A bűne-
ink azonban nem tudják megakadá-
lyozni az Istennel való egyesülés 
ajándékát, és ha valaki minél többet 
imádkozik, annál előbb felnyílik a 
szeme. A keleti atyák azt mondják, 
hogy az illető megvilágosodik, és 

ekkor a keresztény ember rádöbben, 
hogy benne él Krisztus. Isten irán-
tunk való szeretetére a válasz az 
odaadás Istennek és a többi ember-
nek is, ehhez viszont a csend és az 
ima kölcsönhatására van szükség.

A következő előadást dr. Janka 
Ferenc tartja A személyes ima tere 
és ideje címmel november 26-án 18 
órától a fenti helyszínen. n CST
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Ferencz Csaba jó példa a felnövekvő generációk előtt

Körmenden rendezték a Vas Megyei Prima Gálát
„Az imában termékenyül meg a csend, a csendben születik az ima”

Kocsis Fülöp érsek-metropolita volt az előadó

Podiátriával, vagyis lábambulan-
ciával bővült a diabetológiai szakel-
látóhely a körmendi kórházban, miu-
tán csaknem egymillió forint 
értékben vásárolt egy, a diabéteszes 
láb ellátására alkalmas műszert a 
helyi Lions Club. Az országosan is 
egyedülálló eszközt a rendelési idő 
közben adták át nemrég.

Dr. Paizer Ildikó diabetológus 
ijesztő statisztikai adatokról szá-
molt be, ami szerint Magyarorszá-
gon naponta tíz amputációt végez-
nek a cukorbetegség következtében 
kialakult szövődmények miatt. Ez 
az európai átlaghoz képest is na-
gyon magas. A mostani beruházás-

nak köszönhetően bíznak abban, 
hogy javulás lesz tapasztalható.

A körmendi Lions Club mindig is 
fontosnak tartotta a kórház műszer-
parkjának fejlesztését, a betegellá-
tás színvonalának emelését – hang-
súlyozta Scheiber Mihály, a 
körmendi Lions Club soros elnöke. 
Az elmúlt 12 hónapra visszatekint-
ve ez már a második nagyobb ado-
mány volt, hiszen a szemészeti ellá-
tást is jelentősen felfejlesztették, 
négy évre visszamenőleg pedig el-
mondható, hogy három és fél millió 
forinttal támogatták az intézményt.

 nMP

 FOTÓ: SZERZŐ

Mint minden évben, idén is megtelt 
október elején a Kölcsey Ferenc Gim-
názium tornaterme, hogy felavassák 
az elsősöket. Az iskolai hagyomá-
nyoknak megfelelően a kishangyák 
beöltözve sorakoztak fel és izgatot-
tan készültek a megmérettetésekre.

Ezen a napon végleg maguk mö-
gött hagyva az általános iskolás 
diák éveket, hivatalosan is befogad-
ják a fiatalokat, hiszen a felnőtté vá-
lás útjára léptek. A felsősök nosztal-
gikus hangulatban készültek, hogy 
felavathassák az ifjú diáksereget. 
Igaz, a mókás feladatokkal nem a tit-

kokba „avatták” be őket, nem mond-
ták el nekik, mi vár rájuk. Ez a nap 
nem a felkészítésről szól. A jövő titka-
it a falak őrzik, amit nekik kell majd 
meglelni a négy év alatt, mint ahogy 
minden kölcseys nebulónak az elmúlt 
évek során. Ez a szertartás összeko-
vácsolja a társaságot. A hangyák 
egymás kezét szorítva, bátortalanul, 
de büszkén sorakoztak fel. Tudták, 
innentől fogva egymásra számíthat-
nak, egymásért lesznek. Szeptem-
berben az intézmény kapuján belép-
ve még mindenki magára 
szá mít  hatott csak, de az avató nap-

ján már egy osztály állt ki, egy olyan 
közösség, amelynek össze kellett dol-
goznia.

Kezdésként a közös táncot tekint-
hette meg a diákokból és tanárokból 
álló közönség, majd rögtön folytató-
dott a műsor az egyéni ügyességi fel-
adatokkal, amit a felsősök személyre 
szabva találtak ki.

Többek között olyan feladatokkal 
kellett megbirkózniuk az újoncok-
nak, mint a gumimaci-válogatás 
lisztből, természetesen kéz nélkül, 
vagy a meseszinkronizálás. A fiúk-
nak jutott a sminkelés és a baletto-

zás. A lányoknak pedig verset kellett 
elrappelni és az éneklés sem marad-
hatott el, bár nehezítő körülmények 
itt is akadtak. A hangyák valameny-
nyi feladatot teljesítették, a végén pe-
dig nem maradhatott el az osztályin-
duló, amit térdre ereszkedve, kezüket 
a szívükre helyezve mondtak el, ez-
zel hivatalosan is a kamaszok társa-
dalmába fogadták őket.

Nem volt meglepetés, mindenki túl-
élte a szívatást és a kezdetben feszült 
hangulat helyén csak a megkönnyeb-
bült sóhajok maradtak. n PM
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Új eszközzel gazdagodott a körmendi diabetológia

Felavatták a hangyákat a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban
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Második rendezvényével folytatódott a Körmendi Kaszinó 
beszélgetéssorozata. Farkas Andreát Szabó Ferenc kérdezte 
a mágia mai világban betöltött szerepéről, de más érde-
kességek is elhangzottak az est során.

Farkas Andrea metafizikával és 
mágiával foglalkozik, a Batthyány 
Örökségközpont aulájában vele foly-
tatott beszélgetés során tehát adott 
volt a témakör. Először Szabó Ferenc, 
az est házigazdája köszöntötte a ven-
dégeket, majd bevezetőjében elmond-
ta, hogy bár a rendezvény címe az, 
hogy A mágia a mai világban, a má-
gia az emberiség első vallása volt, és 
így körülbelül ötvenezer éves múltra 
tekinthet vissza. A mágiát felsőbb-
rendű lények adták át, hogy folyama-
tosan tanítsanak egy fejlett civilizá-
ciót. A Nagy Bölcsesség Tudománya 
volt az eredeti neve, és magában fog-
lalta a napvallást. Sajnos később 
puszta varázslássá romlott le, az ata-
iszi és az atlantiszi tudás kettévált 
fekete és fehér mágiára. Nimród 
nemcsak félisten, hanem mágus is 
volt, és Jézus is az első tanításait má-
gusoktól kapta. A magyar táltospe-
rek anyagaiból kiderül, hogy komoly 
hierarchia volt a mágusok között.

Farkas Andrea kérdésekre vála-
szolva először arról beszélt, hogy 

minden magyar már születetten 
eleve mágus, mert a mag népéhez 
tartozik. Ő maga sokáig meggyőző-
déses ateista volt, a hétköznapi élet-
ben vállalkozóként a vendéglátás-
ba n dolgozot t ,  va la m i nt 
masszázzsal is foglalkozott. Egy 
spirituális élmény hatására a me-
tafizika kezdte foglalkoztatni. Egy 
tanfolyamon a kvantumfizikát okta-
tó tanára lenyűgözte a mágikus tu-
dásával és annak használatával, és 
ma már ő az egyetlen tanítványa. A 
képzése az ősi elemtanra épülő ön-
megismeréssel kezdődött, de a má-
gikus meditációk segítették az út-
ján előre haladni. Az eredeti ősi 
magyar tudás is a négy elemre 
épült, az elemek (tűz, víz, föld, leve-
gő) szellemeit az uralmuk alá haj-
tották a mágusok. Bárkit lehet má-
giával befolyásolni, hiszen egy 
mágikus praxist folytató egyén rá 
tud hangolódni egy másik ember tu-
datára. Ehhez persze rengeteg ta-
nulás, gyakorlás és előképzettség 
szükséges, de ki gondolná, hogy éle-

tünk szinte 80%-át eleve hipnotikus 
állapotban éljük le. A tévé, a sport-
események és minden tevékenység, 
ami elfordít önmagunktól, máris 
kizökkent a valóságból, és elragad-
nak a gondolataink, érzelmeink, 
vágyaink, feladataink. Egyetlen 
rendszer sem szereti a gondolkodó 
embereket, a legerőteljesebben be-
folyásolni tudó tényező a televízió, 
mert vele és más vizuális eszközök-
kel sok gondolatot lehet úgy elültet-
ni a fejünkben, hogy ezt nem vesz-
szük észre, az meg még inkább 
elkerüli a figyelmünket, hogy eze-
ket a gondolatokat egyszer csak mi-
képp érezzük teljesen a sajátjaink-
nak. Ez már több mint fekete mágia, 
ez a befolyásolás már a démoni vi-

lághoz tartozik. Sajnos ő maga is 
több olyan celebet ismer spirituális 
körökben, akik démonokkal dolgoz-
nak. Vannak olyan lelki szférák, 
amelyekben szellemi lényeket lehet 
kreálni. Ő egyszer egy nagyon mély 
meditatív állapotban eljutott a Min-
den Tudás Templomának küszöbé-
re, ahol két szellemi lény tájékoztat-
ta az életéről, feladatairól. Ez egy 
nagyon erős katartikus élmény volt 
a számára.

Farkas Andrea idézte Aleister 
Crowleyt is, aki azt mondta, hogy a 
mágia „oly tudomány és művészet, 
amely az akarattal összhangban 
változást idéz elő”, és a mágia kü-
lönböző fajtáit is ismertette. n CST
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Dr. Szabó Tamás József egyetemi docens tartotta még ok-
tóber elején a Várostörténeti Akadémia őszi első előadását 
a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Az előadás-sorozat 
a továbbiakban a következő öt hónapban folytatódik min-
den hó első hétfőjén a már megszokott helyszínen.

A Csaba József Honismereti Egye-
sület szervezi évről évre a Várostör-
téneti Akadémia előadásait. Az őszi 
időszak nyitó előadásán az egyesü-
let elnöke, dr. Vörös Ottó köszöntöt-
te a megjelenteket, majd arra emlé-
keztette a közönséget, hogy Körmend 
775 évvel ezelőtt kapta meg IV. Béla 
királytól városi alapítólevelét. Az est 
előadója, dr. Szabó Tamás József 
egyetemi docens erről beszélt rész-
letesen A középkori városfejlődés és 
Körmend címmel. Először néhány 
alapfogalmat tisztázott: urbsnak fő-
leg Rómát nevezték, a civitasok a 
püspöki székhelyek voltak, a castel-
lumok, castrumok a földesúri várat 
jelölték, de megvoltak a településeik 
a kereskedőknek és a kézművesek-
nek is, ezek a suburbiumok. Tulaj-

donképpen ezeké volt a vezető sze-
rep a városiasodás folyamatában. A 
bourgeoisok voltak a szabad városi 
polgárok, ők lettek aztán a burzso-
ák, belőlük alakult ki később a bur-
zsoázia. Nagyon fontos városalapító 
tényező volt a földrajzi elhelyezke-
dés, a legjobb lehetőséget a sík terü-
let és a hegyes vidék találkozása je-
lentette vagy egy kikötő biztosította, 
mindkét esetben az árucsere miatt. 
Az is kiemelkedő tényező volt, hogy a 
helység egyházi központtá tudott-e 
válni vagy világi közigazgatási köz-
pontként működhetett-e. A kolduló-
rendek is a városokban építették fel 
kolostoraikat, a történészek körében 
van egy ilyen mondás, hogy nincs 
koldulórend város nélkül, és nincs 
város koldulórend nélkül. Amikor a 

lakosság túlnövekedett a városfal 
által behatárolt területen, akkor a 
falat egyszerűen lebontották, és ar-
rébb építették fel. Körmend esetében 
az volt a városalakító tényező, hogy 
a közelben ment el a Via Latinorium 
Muraszombat irányában, amit olasz 
útnak és magyar útnak is neveztek. 
A német területekről indult Via Teu-
tonica Vasvár közelében haladt el. 
Non muri sed mentes, azaz nem a 
városfal, hanem a mentalitás, a lakó-
inak gondolkodásmódja teszi a tele-
pülést várossá – fogalmazta meg 
Szent Ágoston. Stadtluft macht frei 
– azaz a városi levegő szabaddá tesz, 
mondták a németek. Egy szökött job-
bágy, ha eljutott a városba, egy évet 
és egy napot kellett ott töltenie, hogy 
szabad legyen. Magyarországon 
nem a városok, hanem a hospesek 
kaptak kiváltságlevelet. A hospesek 
a vendégek voltak, akik külföldről 
telepedtek le az országban. Még 
Szent István hívta fel a figyelmet a 
külföldiek befogadására. A kiváltsá-
gokat általában több oklevélben kap-
ták meg, de ehhez hosszú időnek kel-

lett eltelnie, másrészt jogi, gazdasági 
és egyházi kiváltságokat kell meg-
különböztetni. Körmend esetében az 
adománylevél jogi ügyekben tartal-
mazott büntető tételeket. A gazdasá-
gi részben nincs megemlítve a vá-
sártarási jog, amiből arra lehet 
következtetni, hogy ez akkor már 
bevett gyakorlat volt itt. Korlátozott 
vámrendelkezéseket is kapott Kör-
mend, valamint említésre kerül egy 
kaszáló használata, de nincs szó az 
ellenszolgáltatásról. Nagyon fontos 
kitétel volt a katonaállítás kötele-
zettsége, ami viszont lehetővé tette, 
hogy ne a körmendiek vonuljanak 
hadba a király zászlaja és parancs-
noksága alatt, hanem az általuk fize-
tett és felpáncélozott lovas katonák. 
Egyházi kiváltságokat sem tartal-
maz az oklevél, hiszen akkor már 
templom állt itt, és az egyház felett 
gyakorolt kegyúri jogok a polgárok 
kezébe kerültek. Az mindenképp ki-
jelenthető, hogy az adománylevél 
hosszú évszázadokra biztosította 
Körmend és környéke fejlődését.

 n CSIHAR TAMÁS

Farkas Andrea volt a Körmendi Kaszinó vendége

A mágia az emberiség első vallása volt
Körmend középkori városodásáról tartottak előadást

Hospesek kapták az adománylevelet 775 éve

Az Országos Könyvtári Napokhoz 
kapcsolódva az idén is változatos és 
több korosztályt megmozgató progra-
mokkal várták az érdeklődőket a Fa-
ludi Ferenc Könyvtár munkatársai.

Az október eleji Országos Könyvtári 
Napokat megelőzően több pályázatot 
hirdetett a Faludi Ferenc Könyvtár. 
Körmend várossá nyilvánításának 
775. évfordulóján természetesen nem 

mehettek el szó nélkül a jeles évfordu-
ló mellett a szervezők, így Bemutatom 
Körmendet – Ne csak nézzünk, lás-
sunk is! címmel három kategóriában 
hirdettek versenyt általános iskolá-
soknak, középiskolásoknak és játékos 
kedvű felnőtteknek. Volt, aki rajzban, 
festményben vagy egyéb kézműves 
technikával készült alkotásban örökí-
tette meg, miért szereti Körmendet. 

Volt, aki személyes hangvételű írást 
közölt képmelléklettel vagy rövid vide-
ót készített a városról. Összesen több 
mint százan vettek részt a könyvtári 
pályázaton, a legjobb alkotók könyvju-
talmakban részesültek, amelyeket Be-
bes István polgármester és Mecsériné 
Doktor Rozália adott át a díjazottak-
nak. A pályázatra készített legszebb 
alkotásokat nyomtatásban is megje-
lentették, mégpedig Az én városom – 
Körmend című barátságos és szívhez 
szóló kötetben. A könyvet Körmend 
Város Ünnepnapjainak keretében mu-
tatták be a Batthyány Örökségköz-
pont színháztermében az alkotók je-
lenlétében, Jámbori Tamás 
zsűrielnök méltatása mellett. Az idei 
Könyves Vasárnapon jutalmazták 
azokat is, akik a Hulladékból haszno-
sat alkotói pályázatra készítettek kre-
atív kézműves munkát, a legjobbakat 
a könyvtárban, illetve a város külön-
böző pontjain állították ki. A körmendi 
könyvtári hét egy ismeretterjesztő 

programot és egy szabadidős kerék-
pártúrát is kínált az érdeklődőknek. 
Dr. Hollerné Mecséri Annamária 
Magyar sikerek a vizes sportok vilá-
gában címmel tartott előadást, a hegy-
hátban található Heg yháti 
Csillagvizsgálóban pedig távcsöves 
megfigyelésre nyílt lehetőség.

 n TÓTH JUDIT

 FOTÓ: J. T.

A finnországi Heinävesi és Körmend több évtizedes 
testvérvárosi kapcsolatát erősíti az a pályázati lehetőség, 
amely a Víz, ami összeköt I–II. címet viseli, és elsősorban a 
középiskolás korosztályra fókuszál.

Egy európa uniós pályázati lehető-
ségnek köszönhetően sikerül megva-
lósítani azt a nemzetközi programot, 
amely a magyar–finn kapcsolatok 
erősítést szolgálja. A projekt a Víz, 
ami összeköt I–II. címet kapta, az el-
nevezés utal arra, hogy mindkét or-
szágban vannak meghatározó vízfo-
lyamok, tavak, a sorszámozás pedig 
azt jelzi, hogy hosszabb időtartamú 
pályázatról van szó. Az első felvonást 

október közepén valósították meg az 
együttműködő felek, így a Körmendi 
Magyar–Finn Baráti Kör, a Kölcsey 
Ferenc Gimnázium, valamint a Bere-
ki Bárkás Egylet Egyesület. Az októ-
ber 14-én érkezett tizenegy fős finn 
küldöttségből öt középiskolás tanuló 
volt, őket a helyi gimnazisták család-
jainál helyezték el. Elsősorban az an-
gol, illetve a német nyelv használata 
miatt, másrészt azért, hogy a diákok 

ismerkedjenek egymás kultúrájával, 
mindennapi szokásaival. A körmendi 
gimnáziumban tanóralátogatásokat 
és egy finn–magyar workshopot is 
szerveztek, amely a vízről szólt. 
Emellett a tanulók egy közös tárlat 
összeállításán is dolgoztak, a finn kö-
zépiskolások Heinävesiről készült 
képeit állították ki a gimnáziumi ga-
lériában. A képeket Leena Vlasoff, a 
finn csoport vezetője ajánlotta a kö-
zönség figyelmébe, és egyúttal vázol-
ta a finn–magyar ifjúsági csereprog-
ramok további lehetőségeit. Kisebb 
szabadidős utazásra is jutott idő, az 
Őrségben a fazekas mesterséggel is-
merkedhetett a finn küldöttség, 

emellett a jáki templomot, valamint 
Szombathely főterét és főbb neveze-
tességeit is megcsodálhatták a kül-
földi vendégek. A projektnek ezzel 
még nincs vége. A második felvonás-
ra Finnországban kerül sor jövő év 
júliusában, ahol folytatódik a testvér-
városok közötti kapcsolatok kibővíté-
se. További közös programokat is 
tervez a finn és a magyar fél, ame-
lyekkel elsősorban a fiatalokat – azon 
belül is a középiskolásokat – szólítják 
meg. A pályázati lehetőséget Kör-
mend Város Önkormányzata biztosí-
totta, lebonyolítója a Körmendi Kultu-
rális Központ. n TÓTH JUDIT

 FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Országos Könyvtári Napok több száz érdeklődővel Körmenden

Látogatást tett Körmenden a finn testvérvárosi küldöttség
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Körmend várossá nyilvánításának 775. évfordulójára nagysza-
bású programsorozattal készült a Körmendi Kulturális Köz-
pont, Múzeum és Könyvtár. A fogyatékkal élők gálaműsora 
nyitotta a rendezvényfolyamot, volt színházi előadás gyere-
keknek és felnőtteknek, várostörténeti konferencia, kiállítás, 
nagykoncertek és tűzijáték. A programzáró ünnepségen 
megerősítették azokat az elismeréseket, amelyeket az elmúlt 
harminc évben kaptak a városért tevékenykedő körmendiek.

Láss csodát! címmel rendezett 
egész napos programot a Szociális 
Szolgáltató és Információs Központ. 
A rendezvény európai uniós pályá-
zati támogatásból valósult meg, és 
arra biztosított lehetőséget, hogy a 
Körmenden és a környéken élő fo-
gyatékosok kulturális gálaműsor-
ban mutatkozzanak be. Az esemé-
nyen meghívott előadók is felléptek, 
zenés és táncos produkciókkal. Egy 
nappal később a színházbarátok a 
Nicsak, ki lakik itt? című kétrészes 
vígjátékon szórakozhattak, ezért 
mindent megtett a Körmendre oly 
sokszor visszatérő színészpáros, 
Gesztesi Károly és Beleznay End-
re. Másnap egy meseklasszikust 
láthattak a gyerekek. A Hamupipő-
ke című látványos előadást a Noir 
Színház hozta el Körmendre.

A 775 éves város történetét konfe-
rencia keretében idézték fel nyel-
vész, építész és közigazgatási szak-
ember segítségével. A vendégeket 
Bebes István, Körmend polgármes-
tere köszöntötte, aki nemcsak a 
múltról beszélt, hanem Körmend je-
lenéről és és jövő elképzeléseiről is. 
A városvezető elmondta, hogy IV. 
Béla király városjogokat tartalmazó 
kiváltságlevele megalapozta a fejlő-
dést és a gyarapodást. A polgármes-
ter kitért a Batthyány család 

jelentőségére, várost építő tevékeny-
ségére. Ezt követően dr. Vörös Ottó 
nyugalmazott főiskolai tanár a Gaz-
dag örökség – Értékes jövő címmel 
rendezett szakmai délelőttön a váro-
si kiváltságlevélről beszélt. A nyel-
vész szakember kitért az oklevél ke-
letkezéseinek körülményeire és IV. 
Béla királyra, akinek a tatárjárás 
utáni években kiemelkedő része volt 
az ország újjáépítésében, ezért má-
sodik honalapítóként is emlegetik. 
Az előadásból az érdeklődők meg-
tudhatták, hogy IV. Béla – aki nyu-
gat-európai útjáról tért haza – végül 
is Kiskomáromban adta ki oklevelét 
1244. október 28-án. Ez azért érde-
kes tény, mert a tatárjárást követően 
Kelet-Európa és Magyarország la-
kossága lecsökkent, míg Nyugat-Eu-
rópát a túlnépesedés jellemezte. A 
demográfiai egyensúly így megbom-
lott, ennek következtében nyugatról 
hospesek – a társadalom felső, va-
gyonos rétegéhez tartozó előkelősé-
gek – költöztek Magyarországra. 
Körmendre német nyelvű területek-
ről érkeztek hospesek, akik szemé-
lyes szabadsággal rendelkeztek, 
szabad költözködési, birtokszerzési 
és vámmentességi joguk volt, és nem 
voltak kötelesek hadba vonulni sem. 
Közösségeiket szabadon választott 
bírók és esküdtek irányították. Az 

uralkodó által kiadott kiváltságlevél 
passzusai ezekre a hospesekre vo-
natkoztak.

Az Anjou korban lezárult a város-
alapítás folyamata, erről már Rápli 
Pál, Körmend város főépítésze be-
szélt. Az előadó régi és mostani vá-
rostérképeket hasonlított össze. Az 
első térkép 1640-ből származott, ér-
dekessége, hogy már jól felfedezhe-
tőek rajta a város fő vonalai, tenge-
lye. Az 1724-ből bemutatott térképen 
már az Óváros szinte mai formájá-
ban látható, a telekkiosztás és a tető-
formák állandósága is megfigyelhe-
tő. Az 1784-ből származó térkép meg 
már a kiépült várost ábrázolja. A fő-
építész a jelen és a jövő feladatait is 
megfogalmazta: a város fogadó ré-
szein további parkosítást lehetne el-

érni, továbbá a víz kínálta lehetőség 
hasznosításával is terveznek. A vá-
ros fejlődését lakosságának növeke-
désével, területének bővülésével, a 
nemzetgazdaságban és a régióban 
betöltött szerepével jellemezhetjük. 
Körmendről mint a térség közigaz-
gatási központjáról Harangozó Ber-
talan, Vas megye kormánymegbí-
zottja beszélt. Az előadó a modern 
polgári közigazgatás kialakulásáig, 
azaz az 1886. évi XXI. hatósági tör-
vény végrehajtásáig forgatta vissza 
az időkereket. Erre az időszakra te-
hető a járások rendszerének kiala-
kulása, a közigazgatási feladatok 
meghatározása. A trianoni bé-
keszerződés után Vasvármegyében 
hét járás maradt a magyar területen, 
amelyek napjainkban is a történelmi 

felosztásban szerepelnek. A kor-
mánymegbízott előadásában bemu-
tatta a körmendi járás és a hivatal 
felépítését. Utóbbiban 88 köztisztvi-
selő dolgozik, és 2018-ban 55 700 
ügyfelet fogadott.

A konferencia végén tartották a 
Körmendi értékek című film premi-
erjét, amelynek koncepcióját Bebes 
Árpád muzeológus állította össze. 
A  háromperces imázsfilm a város 
szépségeit, helyi értékeit, kulturá-
lis, természeti és építészeti értékeit 
mutatja be. A városi évforduló al-
kalmából két kötet is megjelent. A 
Körmend 775 című jubileumi kiad-
ványt Vargáné Lóránt Andrea 
muzeológus, szerző ismertette. A 
könyv több szempontból mutatja be 
775 éves Körmendet. Az írások há-

romnyelvűek és kiegészülnek fotók-
kal, összesen 208 darabbal, ame-
lyek szinte egytől-egyig Jámbori 
Tamás munkái. A kötet szerzői kö-
zött volt még Hadnagyné Vörös 
Márta, Tóth Judit és Móricz Péter. 
Utóbbi nevéhez köthető a Körmend 
régi épületei – Városkép a Monar-
chia korabeli képeslapokon című 
könyv is, amely szintén a városün-
nepre jelent meg. Ebben olyan ké-
peslapokat is láthat az érdeklődő, 
amelyek eddig kevésbé voltak is-
mertek a nyilvánosság előtt, például 
a római katolikus templom belsejét 
bemutató lap vagy a körmendi vas-
útállomásról és a zsinagógáról ké-
szült régi képeslapok.

A Foltos Klub kiállítással ünne-
pelt, minőségi tárlatának a Városi 
Kiállítóterem adott helyet. Lakner 
Gabriella igazgatóhelyettes meg-
nyitó beszédében kiemelte: a foltvar-
rásnak két fő jellemzője biztosan 
van. Az egyik az, hogy újrahaszno-
sít, a másik, hogy kiváló közösséget 
épít. A harmadik – mert olyan is van 
– az, hogy az elkészített munkák 
egyszeriek és megismételhetetlenek, 
ezt jól reprezentálja a jubileumi kiál-
lítás is. Húsz év hosszú idő – hallhat-
ták a jelenlévők –, de a klub ma is 
aktív, vezetője Biczó Lászlóné. A 
Faludi Ferenc Könyvtár sem maradt 
ki a jubileumi ünneplésből, a könyv-
tár ezúttal alkotópályázatot hirde-
tett a jeles városi évfordulóhoz kap-
csolódóan, Bemutatom Körmendet: 
ne csak nézzünk, lássunk is! címmel. 
A pályázatra rengetegen adtak be 
munkát, a legszebbeket kiállították 
és beszerkesztették Az én városom 
Körmend című kis kötetbe, amely im-
már második alkalommal jelent meg. 
A könyv nemcsak képeket, hanem 
személyes hangvételű írásokat is 

tartalmaz. A zárónapon a Szombat-
helyi Éremgyűjtőknek nyílt kiállítá-
sa a Batthyány Örökségközpont fél-
emeletén, majd a színházteremben 
ünnepi gála keretében köszöntötték 
azokat, akik az elmúlt harminc év-
ben városi elismerésben részesültek. 
A kitüntetéseket megújították: Kéke-
si Gábor szobrászművész erre az 
alkalomra készített gyönyörű emlék-
érmét és névre szóló oklevelet kap-
tak a körmendi kiválóságok.

A körmendiek természetesen nem 
maradtak könnyűzene nélkül a 
nagy városi ünnepen, a Follow The 
Flow és a Kowalsky meg a Vega is 
fellépett a Szabadság téri színpa-
don. Nagy buli volt mindkettő, lát-
ványelemekkel, tűzijátékkal és 
több ezres tömeggel. Csaknem kicsi-
nek bizonyult a 775 éves Körmend 
nagy szabadtéri nappalija.

 n TÓTH JUDIT

 FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS

| 2019. november 8. | panoráma panoráma | 2019. november 8. |

Előadás, konferencia, kiállítás, koncertek, tűzijáték – ez volt címszavakban Körmend Város Ünnepnapjainak programja

Imázsfilm és több kötet is készült a város 775 éves jubileumára
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Az idénynyitó újonc Oroszlány elleni sikert követően Sop-
ronban vendégszerepelt az Egis Körmend férfi kosárlabda-
csapata. Hullámzó teljesítmény mellett az utolsó pillanatokig 
kiélezett csatában sikerült kiharcolni a győzelmet (80-84).

A következő fordulóban hengerelt 
az MTE, a televízió közvetítette ta-
lálkozón 29 ponttal, 89-60-ra győ-
zött. A 4. fordulóban a Paksi Atom 
várta a Rába-partiakat. Ezen a mér-
kőzésen nem működött olyan zseniá-
lisan a csapatjáték, mint az előbbin, 
de értékes idegenben elért sikert 
könyvelhetett el a piros-fekete gárda 
(63-80). A pécsi kiruccanás aztán fi-
askót hozott. Az időközben távozó 
Keller Ákos hiányát megérezte az 
Egis együttese, s 94-80-as vereségbe 
szaladt. November 2-án a Szeged kö-
vetkezett idehaza. akiket 96-84-re 
sikerült legyőzni. 

A második fordulóban, Sopronban 
Sabáli Balázs együttese 10-0-s ro-
hammal nyitott a vendég Körmend 
ellen. Varnado (28/12) kezdte meg a 
pontgyártást a túloldalon, majd 
Kastrati (6) két jó büntetőjével egali-
zált.  A „hűség városa” csapatát Pitts 
(24/6) vitte előre, ám Ferencz (8/6) 
távolijával mégis az MTE javára bil-
lent az első negyed (20-21). Váltott 
vezetés mellett a félidőre 34-42 állt 
az eredményjelzőn. Több rontott tá-
madás után is szoros eredményt ho-

zott a harmadik negyed (55-59). A 
feszült hangulatú végjátékban Fe-
rencz újabb hárompontosát követő-
en, illetve Edwards (12) jó büntetőjé-
vel megmaradt a négypontos 
vendégelőny (80-84). A Szolnok elleni 
hazai derbin előbb Ferencz Csabát, a 
csapatkapitányát köszöntötték fris-
sen kapott Prima díjáért, majd a leg-
jobb szurkolóknak választott Kiss 
Gábort és Erdei Gábort ünnepelte a 
publikum. A kezdetektől fantaszti-
kus nyomás alatt tartotta az ellenfe-
lét az Egis, az első tíz perc után 33-18 
volt az állás. Élményszámba ment 
Német Á. egykezes, csaknem félpá-
lyáról bevágott triplája. A félidőre 
tetemes lett az előny 47-30. A fordu-
lás után egyre nőtt a különbség, Var-
nado (11/6) bődületes zsákolásával 
már 30 pont volt a különbség. Tökéle-
tes csapatmunkát mutatott a Kör-
mend, védekezésben és támadásban 
is. Minden pályára lépő játékos, a fi-
atalok is mindannyian szereztek 
pontot, 89-60 lett a vége. Pakson 
Dzunic mester három kulcsjátéko-
sát volt kénytelen nélkülözni (Ei-
lingsfeld, Kovács Á., Coleman) a 

Rába-partiak ellen. Mégis az Atom 
kezdett jobban. Aztán hipp-hopp tíz 
ponttal már az MTE vezetett (12-22). 
Az első etap végére még visszaküz-
dötte magát a házigazda (18-22). A 
továbbiakban pocsékul dobott a 
Paks, főleg távolról, de a vendég sem 
mutatta azt az acélos arcát, amelyet 
a Szolnok ellen láthattunk. Félidő 
33-40. A folytatás sem hozott válto-
zást a játék képében, a paksiak tü-
zeltek eredménytelenül, a Körmend 
pedig tartotta 10–14 pontos előnyét, 
olykor megcsillantva a játék néhány 
szép látványelemét. Fontos idegen-
beli győzelemmel térhetett haza az 
Egis (63-80). A következő forduló 
előtt aztán bekövetkezett az, amitől 
joggal tartottunk. Keller Ákos válo-
gatott center, élve a szerződésében 
foglalt kitétellel, a horvát KK Zadar-
hoz igazolt. A magas ember hiányát 
megérezte Pécsett a Körmend. En-
nek dacára az első negyedet még mi-
nimális előnnyel hozta a Zollner-kü-
lönítmény (22-23). A félidőre aztán 
nagyot változott a játék képe. Csirke 
Ferenc csapata szinte állva hagyta a 
vendégeket, így 52-39-re a hazaiak 
vezettek. A harmadik negyedben 
már húsz pontra nőtt az Atom előnye, 
légiósa, Smiths extrát játszott 
(33/12). A Körmendben a legeredmé-
nyesebbek Turner (20/9), Varnado 
(19/3) és Taylor (18) voltak. Végered-
mény 94-80, ezzel a bajnokságban 

elveszítette veretlenségét az Egis, 
míg a Pécs megtartotta azt. A Natur-
tex-SZTE-Szedeák mérkőzés előtt 
Bebes István polgármester köszön-
tötte Vass Lászlót és tanítványait, 
Móricz Benjamint és Király Patri-
kot, mivel kiemelkedő eredményeket 
értek el nemzetközi versenyeken 
fekvenyomásban. A pályán aztán a 
kezdeti rohanást nem koronázta 
pontszerzés egyik oldalon sem. Var-
nadó (19/9) fújt riadót egy hárompon-
tossal. Utóbb Taylor (15) zsákolásá-
val 10-5-re módosult az állás, de a 
Szeged Krapic (19/6) és Asbury (21) 
révén egalizált, majd fordított. Az 
első tíz percet 24-26-ra nyerte a ven-
dégcsapat. Fordulópontot a második 
negyed közepe táján Durázi (7) zsá-
kolása és Ferencz (9/9) szépen kiját-
szott akcióból dobott távolija hozta. 
Andjelko Mandic, a Tisza-partiak 
trénere hiába kért időt, innentől a 
hazaiak tartották előnyüket. Félidő 
47-40. A fordulást követően Edwards 
(11/9) három tökéletes háromponto-
sa lehűtötte a szegedi reményeket. 
Ráadásul Ferencz míves blokkját és 
Durázi újabb szép villanását követő-
en 74-60-nal futottak a végjátéknak 
a felek. Ekkor Takács (5/3) Turner 
(16/9) és Taylor is megállíthatatlan-
nak tűnt (93/72). A Szeged becsület-
tel küzdött és valamennyit tudott 
szépíteni az eredményen a lefújásig. 
Végeredmény 96-84.

Egy országos fotópályázatnak körmendi abszolút nyertese 
lett, Jene Sándor AFIAP fotóművész személyében. A pályá-
zatra beküldött fényképek háromfős zsűrijének egyik tagja 
is körmendi volt, Jámbori Tamás AFIAP fotóművész.

De kezdjük az elején: Fotószürettel 
köszöntött be az ősz Sárváron. A Ma-
gyar Fotográfia Napja alkalmából 
rendezte meg az I. Sárvári Fotószü-
retet a Sárvári Fotóklub Egyesület a 
sárvári Zene Házában. Augusztus 
utolsó hétvégéjén várták a régió 
fényképészeit ide. Az I. Sárvári Fotó-
szüret egyik nagy erényének bizo-
nyult, hogy a szakma mellett az ér-
deklődő, a laikus is otthon érezhette 
magát a rendezvényen, sok érdekes 
információval és nem mellesleg lát-
ványélménnyel gazdagodhatott. A 
kétnapos eseménynek, akár a szü-
retnek, jelképesen szólva eljött az 
ideje – nyilatkozta Pajor András 
AFIAP fotóművész, az egyik szerve-
ző, a egyesület titkára. A Sárvári Fo-
tószüret Bánkuti András Balogh 
Rudolf- és Pulitzer-emlékdíjas fotóri-
porter előadásával kezdődött. A fo-
tós szakmában elismert szakember 
a Magyar Sajtófotó-pályázatra beér-
kezett munkákból tallózott, repre-
zentálva ezzel a mai magyar fotóri-
porteri szakmát. Aki részese volt az 
előadásnak, talán egyetért abban: 
estig érdemes lett volna képről-képre 
nézegetni a különböző kategóriák-
ban készült fényképeket, olyan minő-
séget és nem mellesleg társadalom- 
és korrajzot is közvetítettek nem 
csak a szociofotók. Adott esetben 
egy-egy sportfotó vagy színészport-
ré is szociofotó jellegű érzékenység-
ről tanúskodott. A program része 
volt egy pódiumbeszélgetés, amely a 
Vas megyei fotózás helyzetéről szólt 
Bánkuti András Balogh Rudolf- és 
Pulitzer-emlékdíjas fotóriporter, 
Benkő Sándor MUOSZ-nagydíjas 
fotóriporter, Büki László, a vaskari-
ka.hu főszerkesztője és Peti Péter 
fotográfus, a Tripont szakmai veze-
tőjének részvételével. Ezután tartot-
ták meg a Sárvár Város Önkormány-
zata által kiírt, a Magyar 
Fotóművészeti Alkotócsoportok Or-
szágos Szövetségének védnökségé-
vel, a Sárvári Fotóklub szervezésé-
ben megvalósult Sárvári Kép-Tárlat 
2019 országos fotópályázat ered-
ményhirdetését és kiállítás megnyi-
tóját. „Sárvár felírta magát a fo-
tográfia térképére is, sok más 
mellett” – jellemezte a kiállítás jelen-

tőségét Pajor András AFIAP fotómű-
vész, szervező. A kiállításra 70 alko-
tó 569 pályaműve érkezett, amelyből 
a Szabó Béla EFIAP, Lángh Gábor 
EFIAP és Jámbori Tamás AFIAP fo-
tóművészek alkotta zsűri 67 alkotást 
választott ki a tárlatra. Kondora Ist-
ván polgármester, a kiállítás meg-
nyitója azt hangsúlyozta a város ál-
tal meghirdetett pályázat kapcsán: a 
minőség városa bármely irányban is 
fog új kezdeményezésbe, annak is 
magas, ötcsillagos minőséget kell 
képviselnie. Az országosan meghir-
detett pályázatra beérkezett pá-
lyaművekről ez elmondható. A fotó-
pályázat  kategóriadíjazottjai  
voltak: A fekete-fehér fotók kategóri-
ájában első helyet Horosnyi Sándor 
Jóbarátok című fotója, a másodikat 
dr. Tóth-Piusz István Reggeli dider-
gős című munkája, a harmadik he-
lyezést Szalai Attila Elválasztva 
című képe kapta. A színes fotó kate-
gória első helyezettje Jene Sándor 
Lendület című képe lett. A második 
és harmadik díjat Kránitz Roland 
kapta a Te balra én jobbra, illetve a 
Jégmadár és zsákmánya elnevezésű 
fényképekkel. A „Sárvár” kategória 
győztese Jene Sándor Puskás port-
réja lett. Második helyen Szőnyi Ist-
ván Várpanorámája, a harmadikon 
Mann Judit Este a Várnál című képe 
végzett. MAFOSZ Plakett a legered-
ményesebb pályázónak, Jene Sán-
dornak járt, aki úgy nyilatkozott: jó 
érzés volt számára, hogy neki ítélték 
a díjat. „Nagyon meglepődtem, jó ér-
zés volt a díjakat megkapni. Külön 
örülök, hogy olyan képekkel is nyer-
tem, amelyek Sárvárhoz kötődnek, 
hisz a hagyományőrzőkkel jó a kap-
csolat. Az összes, Sárvár kategóriá-
ba beküldött képem hozzájuk kötő-
dött” – nyilatkozta az AFIAP díjas 
fotós a díjátvétel után, aki méltán 
kapott elismerést a többi, meghirde-
tett kategóriába nevezett néhány fo-
tójáért is. Tényleg egyfajta abszolút 
győzelemnek számított a MAFOSZ 
plakett elnyerése. A Puskás portré 
egy sárvári hagyományőrző mar-
káns arcát örökítette meg, emlékeze-
tes módon megállítva a pillanatot. A 
Lendület címet kapott fotó szintén 
emlékezetes, szép módon rögzíti pil-

lanatba a dinamikus mozgást, ami 
akár paradoxonként is hangozhat-
na, ugyanis vajon hogy fér meg egy-
mással az energikus mozdulat és a 
kép örök mozdulatlansága? A fotó 
tanúsága szerint jól. Épp ebben érhe-
tő tetten egy fotóművész tapasztala-
ta az életről, tudása a szakmáról. A 
mozdulat esszenciáját készítette el, 
amelyben egy tornászlány balettes, 
dinamikus, a hosszú haját is a moz-
dulatba vivő táncos pillanatát örökí-
tette meg az objektívvel. A fotón a 
fény, árnyék, a sötétség és világosság 
kontrasztja is nagy szerepet kap. Az 
elrejtett fényforrás az, amely csak 
sziluetteket rajzol és megmutatja 
egy finom porfelleg apró porszemeit 
is, amit felkavar, megmozdít a pilla-
nat, ezek összjátékából rajzolódik ki 
a díjnyertes kép.

„A pillanat megragadása? A tech-
nika már ismert fotós körökben, mi 
kipróbáltuk, egy szombathelyi tor-
nász kislány közreműködésével. De 
ki kellett találni, miként csináljuk, 
világítsuk be a teret, hogy ezt a 
látvány élményt adja” – mesélt a kép 
készítéséről Jene Sándor. A fotós azt 
is elmondta: a sárvári országos pá-
lyázatra beadandókat olyan képek 
közül választotta, amelyek nemzet-
közi fotópályázatokon is sikerrel 
szerepeltek. A „Sárvár” kategória 
pedig adta magát, az összes kép a 
sárvári hagyományőrzőkhöz kap-
csolódott, akikkel jó kapcsolatot 
ápol a fotós. Jene Sándor örült a mos-
tani díjának és azt is elmondta: Sár-
vár számára jó hely, mert ez a város 
által hirdetett fotópályázatokon a 
második győzelme. Két évvel ezelőtt 
a Nádasdy Történelmi Fesztivál 
portré kategóriáját is megnyerte. 
Jene Sándor arra a kérdésre, hogy 

mi is számít jó fotónak, összetett vá-
laszt adott. Szerinte a jó fotó a néző-
re hatással van, megragadja befoga-
dóját. De persze a fotózásnak vannak 
szabályai, stílusjegyei, amiket be 
kell tartani, ez is szükséges az elké-
szítéséhez. Pályázatokon pedig 
szakértő zsűri értékel és mondja ki a 
grémium is, ha jó egy fotó. „Attól jó a 
fotó, hogy aki készítette, az is szereti 
ezt csinálni és örömet okoz számára, 
valamint azt is megfogja, aki megáll 
egy-egy kép előtt” – zárta gondolata-
it Jene Sándor.

A fotósról honlapján az olvasható, 
hogy középiskolás diákként ismer-
kedett meg a fotózással mint az isko-
la fotóriportere. Szülei segítségével 
egy saját fekete-fehér labort sikerült 
kialakítania a lakásukban, ami nagy 
segítséget jelentett számára a fotó-
technikai ismeretek fejlesztésében. 
Ezek az évek a mai napig is elkísérik, 
a fekete-fehér képek szerelmese lett. 
Több mint hat éve csatlakozott a 
profi fotósok társadalmához. Fotóri-
porterként zenés, táncos rendezvé-
nyeken és sporteseményeken dolgo-
zott, majd felépítette saját stúdióját. 
Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
meg tudja valósítani az elképzelése-
it. Ezek segítségével számos fotóki-
állításon vett részt saját fotóival 
vagy meghívott fotós barátokkal kö-
zösen. Sikerült teljesítenie a Nemzet-
közi Fotóművészeti Szövetség (FIAP) 
a FIAP művésze (AFIAP) szintet is. 
Kedvenc témája a mozgás, a tánc, a 
fények hangulatának visszaadása 
saját szemlélete szerint. Azt vallja, 
hogy a világot meglátni és megmu-
tatni – ez a fotós dolga. Lemásolni 
másológéppel is lehet.

 n POGÁCS MÓNIKA

 FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Az Alpok-Adria Kupa sorozatban 
meghatározó játékosok nélkül kiál-
ló utánpótláscsapatunk a szlovéniai 
KK Sencurnál 88-68-as, míg a cseh 
BK Opavától 116-56 arányú komoly 
vereséget szenvedett. 

Az Alpok-Adria Kupa C csoport-
jában az osztrák BC Hallmann Vi-
enna, a szlovén KK Sencur és a 
Cseh BK Opava az Egis Körmend 
ellenfele. A Rába-partiak a Sencur-
nál kezdtek, Matthias Zollner ígé-
retének megfelelően az U23-as ke-
retükkel. A szlovén házigazda 
komolyan vette a meccset, s villám-
gyorsan nagy előnyhöz jutott. Első 
negyed 34-13. Küzdöttek fiatalja-
ink becsülettel, Németh Á. (27/6) 
például a mezőny legeredménye-
sebbje lett. A második játékrész-
ben már lazábban fogták fel a szlo-
vének a meccset, de így is 20 pont 
különbséggel nyertek (88-68). A 

cseh Opavánál Németh Á., Durázi, 
Oroszi és Kis Mátyás sem állt ren-
delkezésére Patai Benjamin edző-

nek. Kezdetben még partiban vol-
tak ifjaink, de az első tíz perc 
leteltével 25-15 volt, oda. A félidőre 

61-29-re módosult az állás, ez már 
nem sok jót ígért. A tavaly még a 
Bajnokos Ligájában pattogtató 
cseh gárda nem is hagyott kétsé-
get, s felőrölte a fiatal körmendi 
gárdát. Végeredmény 116-56, azaz 
60 (!) ponttal kaptak ki a srácok. A 
körmendiek legeredményesebb do-
bói: Takács (19/12) és Filipovic 
(16) voltak. Ha a többi ellenfél nem 
csak a fiataljait játszatja, mint mi, 
akkor a továbbiakban sem fog 
babér teremni számunkra. Ameny-
nyiben az Alpok Adria régióból 
szereplő gárdák is az utánpótlás 
erősítésére fókuszálnának a kupa-
sorozatban, akkor ez jót tehetne a 
nemzetközi légkör szokásához, a 
fiatal kosarasok fejlődéséhez. Ta-
valyi kupagyőztesként ezért fur-
csák ezek a mostani eredmények a 
külső szemlélő számára.

 n KÉKI

Keller Ákos külföldre igazolt, már a Pécs ellen sem játszott

Csak egyszer, idegenben botlottak a kosarasok
Jene Sándor: a jó fotó a nézőre hatással van, megragadja befogadóját

Az országos fotópályázatnak körmendi nyertese lett

A fiatalokat szerepeltetik az Alpok Adria Kupában
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Zsinórban kétszer győztek a körmendi focisták

Jubileumi focitornát szervezett a Somogyi

Az elmúlt bő egy hónap-
ban öt fordulót is lejátszot-
tak a megyei I. osztályú 
labdarúgó-bajnokságban.

A Körmendi FC csapata változa-
tos mérkőzéseken van túl. A 8. for-
dulóban idehaza, a Vép ellen az első 
félidőben akár több góllal is eldönt-
hette volna Somfalvi Péter együtte-
se a mérkőzést. A második félidő-
ben a Vép is kitámadott, de 
Kis-Nemes a 90. percben fejesgóllal 
szerezte meg a győzelmet (1-0). A 9. 
fordulóban a Csepergi SE volt a ven-
déglátó. Takács M. révén szerzett 
vezetést a piros-fekete gárda, ám 
gyorsan egyenlített a házigazda. a 
második félidei meddő mezőfölényét 

nem tudta gólra váltani a Körmend, 
míg a Csepreg két kontrájából győ-
zött (3-1). A 10. forduló elképesztő 
történéseket hozott a körmendi játé-
kosok és a kilátogató publikum szá-
mára. Ekkor a Büki TK vendégeske-
dett a várkerti pályán. Egy korai 
tizenegyessel a Bük jutott előnyhöz, 
amelyet a szünetig meg is tartott. A 
hazaiaknál sérülés miatt az ifi ka-

pus védett a második félidőben. Egy 
erősen vitatható újabb tizenegyes-
sel már 0-2, ráadásul Tompát a 47. 
percben kiállította Mónos sport-
társ. Takács M. két találatával ki-
egyenlített. A játékvezető azonban 
újabb megkérdőjelezhető büntetőt 
fújt, így 2-3-ra a fürdővároska csa-
pata nyert. A 11. fordulóban Kősze-
gen is több gólt láthattak a nézők. 
Előbb a hazaiak találtak be a kapu-
ba, de hamarosan jött a körmendi 
válasz. Félidő 1-1. A fordulás után 
újabb gyors gólváltást követően a 
vendégcsapat öt találatig jutott. 
A mérkőzés krónikájához tartozik, 
hogy Kis-Nemest a 64. percben, míg 
Czimbert a lefújás után, a 96. perc-
ben állította ki Papp Á. játékvezető. 
Előbbi kettő, utóbbi három mérkőzé-
ses eltiltást kapott. A megfogyatko-

zott és védelemre berendezkedő 
Körmendi FC fontos győzelmet csi-
kart ki idegenben (4-5). November 
első hétvégéjén a Király SE vendé-
geskedett, s az első félidőben 1-0-ra 
vezetett. A hazaiak rengeteg hely-
zetet hagytak ki, de a lényeg, hogy 
Török G. és Takács M. egy-egy fejes 
góllal megfordította az állást és 
győzelemre vezette csapatát (2-1). 
Következik a sereghajtó Jánosháza 
elleni, idegenbeli meccs. Somfalvi 
Péter edző elmondta, hogy bizako-
dó, hiszen ilyen hektikus helyzetek-
ből is sikerült már győztesen levo-
nulni a pályáról. Ha Jánosházán 
győznek, akkor felugorhatnak köz-
vetlenül az élboly mögé.

 n KÉKI

FOTÓ: KÖRMENDI FC FACEBOOK 

/ÁTVETT- KÁRTYÁS GERGŐ

A körmendi Olcsai-Kiss Zoltán Ál-
talános Iskola Somogyi Béla Tagis-
kolája 1974-ben tartotta első tanév-
nyitóját, az intézmény neve akkor 
Somogyi Béla Körzeti Általános Is-
kola és Diákotthon volt. Az iskola 
mindig nagy figyelmet szentelt a 
sportnak, a tehetséggondozásnak és 
az egészséges életmód kialakításá-
nak. Testnevelési tagozat, sportkol-
légiumi részleg, hat sportág és meg-
annyi sportoló diák – köztük olyanok 
is, akik országos bajnokságig is elju-
tottak – bizonyítják az elmúlt negy-
venöt év eredményességét. A szüle-
tésnap sportos megünneplésére 
rendezték meg fiatal labdarúgók szá-
mára a ’45 Somogyi Jubileum – Sport 
36 labdarúgótornát a Körmendi FC 
műfüves pályáján. A hat csapat mér-
kőzéssorozatának végeredménye: 

1.  Olcsai-Somogyi (Körmend), 2. 
Szentgotthárd 3. Kölcsey (Körmend), 
4. Vasvár, 5. Nádasd 6. Őriszentpéter. 
Különdíjakat is kiosztottak, a legjobb 
játékos Lakner Olivér (Olcsai-Somo-
gyi) lett, a gólkirály Kránitz Balázs 
(Vasvár), a legjobb kapus Kónya At-
tila (Kölcsey) a legjobb hazaiak pe-
dig Nagy Bence és Gáspár Richárd. 
A tornagyőztes csapat tagjai: Nagy 
Bence, Cseresnyés Dániel, Gáspár 
Richárd, Lakner Olivér, Molnár 
Erik, Al-Hadad Hamdi, Sidó-Tahin 
Buda, Németh Ármin, Paál Balázs, 
Nagy Gábor, Kovács Olivér, Dé-
kány Bojan, Vilics Botond és Szij-
jártó Botond. Felkészítőjük László 
Zoltán volt. n TÓTH JUDIT

 FOTÓ: J. T.

Október első hétvégéjén Prága adott otthont a Cseh Open 
elnevezésű kick-box versenynek, amelyen a Castrum Sec-Di-
namica SE Körmend két versenyzővel képviseltette magát. 
Ahogy azt már megszokhattuk, ismét sikerült az éremszerzés.

Október 4-től 6-ig 
Prágában rendezték a 
kick-box sportágban a 
tatamis szakágak, 
azaz a pointfighting, 
light-contact, kick-
light és zenés forma-
gyakorlatok versenye-
it. A Cseh Open 
elnevezésű nyílt ver-
senyre 11 ország 70 
egyesülete összesen 
635 nevezést adott le. A Castrum 
Sec-Dinamica SE Körmend két fővel 
mérettette meg magát a szép számú 
mezőnyben. Horváth Szabolcs (ka-
det1, –37 kg) light-contact szabály-
rendszerben lépett tatamira. Az el-
lenfele egy cseh versenyző volt, aki 
a második menet utolsó 20 másod-
percében fordítani tudott, így 2:1 
arányban Szabolcs elvesztette a 
mérkőzést és nem folytathatta a to-
vábbi küzdelmeit.

Lakosi Márton (ka-
det2, +69 kg) két sza-
bályrendszerben indult. 
A sorsolás pikantériája, 
hogy mindkét szabály-
r end sz erb en ,  a 
light-contactban és a 
kick-lightban is ugyan-
az a nagyon erős ukrán 
Medentsev Mykyta volt 
az ellenfele, aki aztán 
megnyerte ezeket a sza-

bályrendszereket. Sajnos az ukrán 
megállította versenyzőnket a döntőbe 
jutásért folytatott küzdelemben, pe-
dig mindkét összecsapásuk eleve 
döntőbe illő volt. Marci a mérkőzéseit 
végigharcolta, míg a döntőbe jutott 
ellenfelek kénytelenek voltak előbb 
befejezni azokat Mykyta ellen. An-
dorka Imre edző, háromdanos kick-
box mester elégedett volt, hogy tanít-
ványa kétszer is dobogóra léphetett 
bronz éremmel a nyakában. n CST

A FIBA Európa Kupában a dán Bakken Bearst otthoná-
ban a végjátékban tudta legyőzni a Körmend (81-87). 
Itthon kemény küzdelemben végül 74-60-ra verte a 
piros-fekete alakulat a Legia Warsawát, a finn Kataja Bas-
ketet pedig 81-75-re.

A dániai Aarhusban fogadta a Kör-
mendet a FIBA Europe Kupában a 
Bakken Bears. A meccs elején Keller 
(5/3) előbb hárompontost dobott, majd 
zsákolt, sőt Oroszi is betalált távolról 
(5-10). A negyed végére felpörgött a 
házigazda, s 25-15-re módosult az ál-
lás. Jól mentek a dánok, de Varnado 
(23/6) is egyre eredményesebben 
küzdött, így feljött az MTE 41-40-re. A 
félidei 44-41-es állás alapján még nem 
dőlt el semmi. Némi előnyüket meg-
tartották a hazaiak, ezzel a harma-
dik negyed 63-57-re végződött. A haj-
rában meglódult a Körmend, s 
egalizált (63-63). Ferencz (9/9) jókor 
jött hármasai mellett Edwards (17/6) 
is meggyőzőbben teljesített a végén. 
Varnado egy bombasztikus sapkával 
amortizálta a dán reményeket. Bra-
vúros 81-87-es körmendi győzelem 

lett a vége. A következő kupa-
fordulóban idehaza a sokszoros 
lengyel bajnok Legia Warsawa 
következett a Fiba Europe Kupa 
„H” jelű csoportjában. A kör-
mendi „B” közép óriási magyar 
és lengyel zászlót feszített ki, 
illetve hatalmas molinón az ismert 
szólás: „Lengyel, magyar két jó barát, 
együtt harcol, s issza borát!” folytatá-
sát, a „vitéz, s bátor mindkettője, ál-
dás szálljon mindkettőre!” részt len-
gyelül feliratozva üdvözölte a 
vendégcsapatot. A játékszer elindítá-
sa után komoly fizikális fölényt mu-
tattak be a lengyelek, ez főleg lepatta-
nózásban mutatkozott meg. 
Pontínséges birkózás folyt a pályán, 
tíz perc lepörgése után 11-17 volt az 
állás. Varnado (11/3), Ferencz (9/9) és 
Edwards (21/6) belelendülésével sike-

rült 23-22-re fordítani, de csak pilla-
natokra. Aztán a vendégek rastahajú 
játékosa, Pinder esett rosszul, ő nem 
is vállalta tovább a játékot. Egy el-
fuserált hazai támadást Finke (15/9) 
újabb jó távolival büntetett. Ezzel a 
félidőben, mily női eredmény (!) 27-28-
ra a varsóiak vezettek. A fordulás 
után folytatódott a kevés találattal 
tűzdelt, már-már durva vendégvéde-
kezés melletti kemény küzdelem. Job-
bára a Legia volt előnyben néhány 
pont erejéig. Fepu és Kastrati fontos 
hárompontosai 49-46-ra módosítot-

ták az eredményt az utolsó tíz 
percre. De nem nyugodhattunk 
meg, mert újra tanácstalanság, 
kapkodás jellemezte a hazaiak 
játékát, ezzel pedig megint len-
gyeleknek állt a zászló (49-50). 
Aztán valami varázsütésre, le-
támadással szerzett labdákból, 
többen is megtáltosodtak. Ed-
wards mellett Varnado, Taylor 
(12) és Turner (14/3) is ponterős-
sé vált. Szép dolgokat láthatott 
ekkor a lelkes szurkolótábor, 
blokkolások, kínai figurás zsá-
kolás feledtette az előző három-

negyed kínkeserves akarását. Végül 
74-60-as győzelmével egyedüli veret-
lenként áll csoportjában a Körmend. 
Nagy ünneplés vette kezdetét a sikert 
követően. A lengyel csapat tagjai is 
odamentek a „B” közép elé, megtap-
solva a mérkőzés eleji nemes gesztust 
és a fantasztikus drukkhangulatot. A 
dánok és a lengyelek után a finn Ka-
taja volt az Egis Körmend ellenfele 
ebben a nemzetközi kupasorozatban, 
de kemény csatában végül őket is 81-
75-re legyőzték. n KÉKI

 FOTÓ: J. T.

Október elején a Körmendi 
DMTE NB II-es női kézilabdacsa-
pata a Celldömölki VSE-t fogad-
ta. A tabellán mindkét csapat 
szerzett pont nélkül állt. A ven-
dégek már a 4. percben 1-4-re 
vezettek, de sikerült felzárkózni 
(7-8). A  szünetre aztán 6 gólos 
vendég előnnyel tértek a csapa-
tok (12-18). A második félidei 
gyenge védekezés és sok eladott 
labda gyors, könnyű celli gólokat 
eredményezett. Végeredmény 21-
31. Október 12-én aztán megtört 
a jég, a VADY Mosonszolnoknál 
jól kezdett a vendégcsapat. Ösz-
szeállni látszott a védekezés, de 
a támadásbefejezésekbe még sok 
hiba csúszott. Ráadásul a játék-
vezetők folyamatos kiállítások-
kal hátráltatták a körmendi lá-
nyokat. 18. perc 11-7. Félidőre 
16-13-ra közelítettek a piros-fe-
keték. A fordulás után felzárkó-
zott a DMTE, de újabb emberhát-
rányok nehezítették a dolgukat. 
Talán dacból is, nagyon felpö-
rögtek a Rába-partiak. Izgal-
mas, egál közeli végjátékban 
Zsiga Réka gólja döntött, ráadá-

sul Dudora Nikoletta nagyot vé-
dett. Ezzel megszerezték első 
győzelmüket, aminek értékét 
nagyban növeli, hogy mindezt 
idegenben érték el a körmendi 
lányok (28-29). Következő hétvé-
gi fordulóban a Győri Audi ETO 
KC U22-es gárdáját fogadták. 
A mérkőzés elején fej-fej mellett 
küzdöttek a csapatok. A hazai jó 
védekezéshez egyelőre nem tár-
sult okos támadójáték. A félidő 
végére megszületett a háromgó-
los különbség (13-10). A második 
játékrészben aztán jól muzsikál-
tak a csajok, a 40. percben 20-14 
volt az állás, ez már megnyugta-
tó vezetés volt. A győriek azon-
ban nem adták fel, egész pályás 
letámadásba kezdtek, nem kis 
zavart keltve. Ám a hazaiak szin-
te folyamatos emberhátrányban 
ugyan, de kicsikarták az újabb 
bravúros győzelmet (25-23). Kife-
lé a gödörből? Az ificsapat to-
vábbra is szépen menetel, Moson-
szolnokon 28-37-re győzött, 
félidő 15-16. a Csorna SE ellen 
pedig 20-38-ra diadalmaskod-
tak, félidő 9-23. n KÉKI

Dinamicás érmek Prágából

A dánok és a lengyelek után a finneket is lesöpörte az Egis Körmend

Továbbra is hibátlanul a nemzetközi porondon

Lendületet kaphatnak a kézisek

Ezüstérmes futó
A kétszeres olimpiai bajnok Kolo-
nics György, Koló barátai és tiszte-
lői a legendás kenus 2008-as halá-
la óta minden évben emlékfutást 
rendeznek október 23-án. Azért 
éppen ezen a napon, mert Koló 
rendszeresen indult a Bécs–Buda-
pest Ultramaratonon, ahol szintén 
mindig a forradalom napján értek 
célba a futók. Az idei Kolonics 
György emlékfutásra 2985 neve-
zés érkezett, köztük élsportoló 
gyerekek, szabadidős sportolók 
és olimpikonok. Volt körmendi in-
duló is a 13 éves Varga Flóra Anna 
személyében, aki a Bereki Bárkás 
Egylet Egyesület Kajak-Kenu Szak-
osztályának sportolója. Flóra 11,5 
kilométeren indult a kölyök kor-
csoportban, és nagyszerű ver-
senyzéssel második helyen ért 
célba. Az ezüstérmet és az okleve-
let Csabai Edvintől, a maraton 
szak ág többszörös világbajnok 
kenusától és Kozmann György 
olimpikontól, Kolonics György ke-
nustársától vehette át a körmendi 
versenyző. n TÓTH JUDIT

 FOTÓ: ÁTVETT
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POLSTERMÖBEL – BETTEN – MATRATZEN
ADAHungária Kft.
H-9900 Körmend, Rákóczi u. 11154.
Telefonnn: +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
kiválóminőségű

szövetek akciós áron

35
13

25

Régióhő Kft. munkatársakat
keres körmendi telephelyére,

kazánfűtő és
fűtésszerelő-karbantartó

munkakörökre.
Tel.: 0630/268-1322 és

0630/348-7122
E-mail: info@regioho.hu

35
15

37

9776 Püspökmolnári 0147/12 hrsz.

A Transzkavics Kft. püspökmolnári kavicsbányájába keres

nehézgépkezelőt/karbantartót
Jelentkezni lehet e-mailben!

farkas.zoltan@transzkavics.hu 35
13

35

Strauss Autószalon
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 •www.strauss.hu
* Az ajánlat érvényes Ford Kuga Business 1.5 EcoBoost 150 LE M6 2WD (kétkerék-meghajtású) modellre, téli csomaggal, fehér színben,

készpénzes vásárlás, 2019.11.01-2019.12.13-ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén, illetve a készlet erejéig érvényes.
Ford Credit finanszírozási akciók további vételár-kedvezményt jelentenek. A részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken!

Novemberben az év legjobb ajánlatai
kifutó benzinmotorokra!
Ford Kuga Business
1.5 EcoBoost 150 LEM6 2WD
téli csomaggal

6.440.000 Ft*
Finanszírozás esetén további kedvezmény!

35
15
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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

34
63

33

Gesztenye Lakópark, Körmend, Hunyadi utca – Várható átadás 2020. III. negyedév vége

– hatalmas belső kert

– zárt udvari gépkocsibeállók
kedvező áron

– ajándék tároló
minden lakáshoz

– ÁFA garancia

– kiváló infrastruktúra

– zárt lakópark rendszer

Saját ingatlan már
12 millió forinttól!

Nem csak lakás,
hanem igazi otthon!

Lak
áso

k le
fog

lalh
ató

k!

Zórád Anita
06 70 454 3670

Körmend, Vida J. u. 8.
www.gesztenyelakopark.hu

35
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Laki kertigép
Új és használt motorfűrészek akciós árukészletével

várjuk kedves vásárlóinkat. Vásárlás
esetén régi gépét beszámítjuk.

Szerviztevékenységünk bővült, kerti gépek
javítása mellet Simson és Babetta kismotor felújítását

is vállaljuk. rövid határidővel, garanciával.

9700 Szombathely, rumi út 311. tel: 94/327-496

35
40

84

HIRDESSE CÉGÉT,
VÁLLALKOZÁSÁT A

KIADVÁNYUNKBAN!

Körmendi Híradó

Példányszám: 5000 db

35
41
75

Körmendi Híradó Vas-InfóDÉL L AP OZÓ
CSALÁDI A DUNÁNTÚL CSALÁDI MAGAZINJA

INGYENES KIADVÁNY

Legyenek közösek a sikereink!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁNK:
9700 Szombathely, Széll Kálmánu. 40.

06-30/500-6191 • vasiszuperinfo@maraton.hu

HorváthMónika 06-70/512-2882
Molnár Krisztina 06-30/237-0797
Markó Petra 06-30/411-2428
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ADA Möbelfabrik GmbH

ADA Hungária Bútorgyár Kft.
H-9900 Körmend
Rákóczi u. 154.
Tel.: +36 94 590-100
Mail: cv.kormend@ada.at

ADA Nova Kft.
H-8948 Nova
Fő út 21-23.
Tel.: +36 92 577-110
Mail: cv.nova@ada.at

ADA Nova Kft.
Telephely:
H-8900 Zalaegerszeg
Ipari utca 2/A
Tel.: +36 92 577-110

www.ada.at

Cégjellemzők:
Cégünk Európa egyik legnagyobb kárpitos bútor
gyártója. Konszern szinten közel 3000 főt foglalkoztatunk.
Termékeinket több,mint 95%-banNyugat-Európában
értékesítjük.

Munkavégzés helye:
Körmendi, zalaegerszegi, novai telephelyünk

Amit kínálunk:
• Versenyképes, bejelentett bér
• 13. havi fizetés
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Utazási költségtérítés

Munkaidő:
Egy- vagy többműszakosmunkarend
H-P: 6:00-14:00
H-Cs: 7:00- 15:30; P: 7:00- 13:00 (Iroda)

Jelentkezését a pozíciómegjelölésével telephelytől
függően Körmendre a CV.KORMEND@ADA.AT,
Zalaegerszegre és Novára a CV.NOVA@ADAAT

címre várjuk.

Az ADA Bútorgyár körmendi, zalaegerszegi
és novai üzemének bővítése miatt az alábbi

pozíciókba keres munkatársakat:

KÁRPITOS
VARRÓNŐ
ASZTALOS

BETANÍTOTT MUNKÁS
ADMINISZTRÁTOR (NÉMET)

35
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Körmend Bercsényi lakópark
21 lakásos társasház

Utolsó 2 lakáshoz klímát vagy
konyhabútort adunk ajándékba!

CSOK és állami támogatások igényelhetők!

Rendkívül energiatakarékos, elegáns épület
zárt udvarral, kocsibeállókkal!

5%-os áfatartalommal!
Az 5% Áfás árat már csak készpénzes, vagy – átmenetileg szükséges

– pótfedezeti ingatlannal rendelkezőknek tudjuk biztosítani!

Nálunk azonnali forgalomképes
tulajdonjogot szerez!

Érdeklődni:
Joó Gyula 0620/9738-737

35
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Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

V M S Z C

RÁZSÓ ImreI ázsó

Ada
Bútorgyár Kft.

Egis
Gyógyszergyár Zrt.

NYÍLT NAP
2019. november 20. 8:00

Szeretettel várjuk az érdeklődő
diákokat és szüleiket!

Piacképes szakmák

Duális képzés
Ösztöndíj

(94) 594 077 @ iskola@razso.sulinet.hu w razso.kormend.hu

SZAKKÉPZŐ.

TECHNIKUM.
Gépjármű mechatronikai technikus

Asztalos

Logisztikai technikus
Vegyész technikus

Mezőgazdasági gépész
Kárpitos

Kereskedelmi értékesítő

( )5 év

( )3 év

( )régen autószerelő

( )régen eladó

35
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TB támogatott
fürdőkúra,
évente kétszer
Önnek is jár!

Fürrürdőődőbbőőbeebbelleeléélléppéépőőppő 900/1000FtGyógymassassmasszáázázs 900/1000FtIszaazappppaappaappppakkaakookkollooláállássáás 500 FtGyógytorrornaana 500 FtSúllúlyyllyfüüfürrüürdőődő 400 Ft
BőveBB információ:
06 95 523 615

www.sarvarfurdo.hu
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