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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

Könyvbemutatón ismerhették meg jobban Németh Mária 
életét, sikereit és szenvedését nemrég Körmenden. Az 
eseményt emléktábla-avató előzte meg.

A településen született hangmilli-
árdos operaénekesnő nagy utat tett 
meg, annyira szerette a zenét és a 
hazáját, hogy feledhetjük el őt. A 
Csaba József Honismereti Egyesü-
let, Körmend Város Önkormányzata 
és a Faludi Ferenc Könyvtár össze-
fogásának köszönhetően éppen 
ezért emléktáblát helyeztek el az 
énekesnő szülőháza közelében, a 
Mátyás Király utcában, majd az 
esemény megkoronázásaként a róla 
szóló könyvet is bemutatták.

Sok érdeklődő gyűlt össze és ha-
mar megtelt a könyvtár olvasóter-
me, a legtöbb résztvevő kezében 
pedig már ott volt a mű, amelyet 
maga az író, Gál József tárt eléjük 
Benke Éva Radnóti-díjas főiskolai 
tanár közreműködésével.

Rekviem a drámai szopránért, 
már a könyv címe is sejteti az olva-
sóval, hogy ez a mű magasztalás, 
méghozzá szükséges, nemcsak 
azért íródott, hogy ne merüljön fele-
désbe, hanem legfőképpen azért, 
hogy megértsük, a művésznő mit 
hordozott magában a siker és ké-
sőbb a nélkülözés éveiben. Egy 
olyan tehetség volt ő, amely a sem-
miből született és kitartásával, szor-
galmával a legjobbak közé kerülhe-
tett és neve egybeforrt az operával. 
Fényes csillag volt, aki elszántan 

alakította úgy az életét, hogy a mű-
vészete, a hangja, a híre bejárhassa 
egész Európát, Barcelonán át egé-
szen Stockholmig. Ahogy Németh 
Mária egy interjúban elmondta: 
„Mennyit kellett kínlódnom, míg idá-
ig jutottam. De jó így. Mert megvan 
az eredménye is: fesztelenül mozog-
hatok a világban”. A könyvben talál-
ható összegyűjtött levelek háttértör-
ténetét Gál József részletességgel 
mesélte, majd Benke Éva érzelmes 
hangján idézte meg a kamaraéne-
kesnőt, mintha hallottuk is volna 
magát a művésznőt, amint éppen ar-
ról beszél, hogy milyen örökké úton 
lenni, vagy arról, hogy első rajongó-
ja a férje volt, aki támogatta pályafu-
tását. A mű sorra veszi élete legfon-
tosabb szakaszait, a tanulás 
folyamatait, a kezdeti sikereket, a 
fényes karriert és végül a háborút, 
de legfőképpen a második világhá-
ború utáni éveket, amikor semmi 
másra nem vágyott, csak az éneklés 
adta önállóságra, biztonságra, sza-
badságra. Nem élhetett Magyaror-
szágon, így az üstökösként feltűnt 
primadonna sem a szeretett kasté-
lyába, sem pedig szeretett hazájába 
nem térhetett vissza.

A nemeskoltai Vidos-kastély a 
hozzá tartozó birtokkal az örömök 
kertje volt, ez a hely jelképezte a 

munkáját, a háború után pedig el-
vették tőle, ezzel pedig megfosztot-
ták őt attól, amiért hosszú éveken 
keresztül dolgozott. A háború utáni 
földosztás a nemeskoltai uradalom 
végét jelentette.

Az ország legfényesebb csillaga 
megszűnt ragyogni, kihunyt és ez-
zel megkezdődött szenvedése.

A Rekviem a drámai szopránért 
című könyv legérzelemdúsabb része 
az, amikor Magyarországon élő ba-
rátnőjének, Hunyady-Fekete Máriá-
nak ír a hányattatott életéről, férje 
betegségéről, fia haláláról. A nem-
zet kincse többek között Ausztriá-
ban élt és nem tért haza többé.

A mindenből a semmibe jutott és 
ahogy otthonát, úgy hangját is el-
vesztette, mint fogalmazott „a pá-
lyámat már folytatni nem tudom, 
nincs semmim a világon”. 1967-ben 
halt meg végül és az ő hazájában el-
feledték a nevét, barátnője pedig egy 
évvel később a Magyar Rádió pécsi 
stúdiójában emlékezett meg a mű-
vésznőről, azzal a szándékkal, hogy 
méltó helyre kerüljön az emlékezet-
ben, mindenki emlékezetében. Kör-
menden a Csaba József egyesület 
munkájának – levelekből és képek-
ből álló gyűjteményének – köszönhe-
tő, hogy a nagyszerű énekesnő neve 
megmaradt az utókornak. Ez a cso-
dás könyv pedig összefoglalója Né-
meth Mária életének, amely nem a 
legszebb embertörténet, de az egyik 
legértékesebb. n PM
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Rekviem a drámai szopránért
Czvitkovics Gyula több cikluson keresztül volt Körmend 
városának alpolgármestere. Az október 13-ai önkormányzati 
választásokon ismételten fölényes győzelmet aratott a 4. 
számú választókörzetben, az alakuló ülésen pedig a város-
fejlesztési és városüzemeltetési bizottság elnökének válasz-
tották. Vele beszélgettünk az előttünk álló időszakról.

– Először is gratulálok a nagy-
szerű választási eredményéhez, 
illetve a bizottsági elnöki posztjá-
hoz. Ön több cikluson keresztül 
volt Körmend alpolgármestere. Bi-
zonyára sokakat meglepett, hogy 
a következő öt esztendőben nem ön 
tölti be ezt a pozíciót. Mit kell tudni 
ennek a döntésnek a hátteréről?

– Köszönöm szépen a gratulációt, 
és engedje meg, hogy én is köszöne-
tet mondjak mind a szavazópolgá-
roknak, mind pedig a korábbi képvi-
selő-testületeknek, amiért részese 
lehettem annak az időszaknak, ami 
Körmend egyértelmű fejlődését hoz-
ta magával. Örömömre szolgál, hogy 
a korábbi években rengeteg pozitív 
visszajelzést kaptam mind a testü-
lettől, mind pedig a körmendi polgá-
roktól, ami a munkámat illeti. Nem 
tudom eléggé megköszönni mindazt 
a szeretetet és támogatást, amit a 
körmendi emberektől kaptam.

Most viszont úgy éreztem, hogy el-
jött az ideje a váltásnak. Egyrészt a 
munkahelyi elfoglaltságaim mellett 
ma már több időt szeretnék a csalá-

dommal tölteni, másrészt pedig úgy 
gondolom, hogy szükség van egy új 
és fiatalos lendületre az önkormány-
zatnál.

Köszönöm Bebes István polgár-
mester úrnak, hogy meghallgatta és 
elfogadta a kérésemet, hogy a követ-
kező öt esztendőben inkább bizott-
sági elnökként segíteném a városve-
zetés munkáját. Biztos vagyok 
abban, hogy innen is rengeteget se-
gíthetek abban, hogy az önkormány-
zati kampányban megfogalmazott 
céljainkat megvalósítsuk, és Kör-
mendet továbbra is fejlődő pályán 
tartsuk.

– Belencsák Istvánt választotta 
meg a testület alpolgármesternek, 
aki a maga 32 évével a fiatal gene-
rációhoz tartozik. Biztosan ellátta 
alpolgármester urat néhány ta-
náccsal a ciklus elején.

– Természetesen igyekszem támo-
gatni a munkáját mindazokkal az 
ismeretanyagokkal, tapasztalatok-
kal, amit az évek során sikerült meg-
szereznem az önkormányzatnál. 

Ugyanakkor el kell hogy mondjam, 
hogy alpolgármester úr egyáltalán 
nem szorul segítségre, hiszen sze-
mélyében egy agilis, dolgos és jó ké-
pességű fiatalembert ismerhettem 
meg. Egy általam mélyen tisztelt iga-
zi körmendi iparoscsalád képviselő-
je, akik mindig is büszkék voltak a 
hagyományainkra, a magyar kultú-
rára és a körmendiségükre. Nagy 
örömömre szolgál tehát, hogy az ál-
talam régóta támogatott fiatalítás 
ilyen módon is megjelenik az önkor-
mányzati munkában.

– Egy kicsit kanyarodjunk visz-
sza az önkormányzati választá-
sokhoz. Miként élte meg a válasz-
tási eredményeket városi szinten?

– Hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy erre számítottam előzetesen. 

Úgy gondolom, hogy sokakat várat-
lanul ért az ellenzék megerősödése. 
Én szeretnék gratulálni mindenki-
nek, aki megmérettette magát ezen 
a választáson, a mandátumot szer-
zett képviselőknek pedig jó és tar-
talmas munkát kívánok az előttünk 
álló ciklusra.

Egészen biztos, hogy egy másfaj-
ta városi politizálásra kell készül-
nünk a jelenlegi összetételben. En-
nek nyilván lesznek pozitív és 
negatív hozadékai egyaránt. Bízom 
benne, hogy a más településeken 
már megismert ellenzéki stílus nem 
kerül Körmenden is előtérbe, hiszen 
az egészen biztosan hátráltatni fog-
ja a testület működését és a város 
fejlődését.

A mi politikai közösségünk min-
denképpen azon lesz, hogy a viták 
ne harapózzanak el, és a város fejlő-
dése töretlenül folytatódhasson.

Ami a saját körzetemet illeti, úgy 
gondolom, hogy a hosszú évek alatt 
az emberek megismerték a szemé-
lyemet és mindazt a munkát, amit a 
városrészért és az itt élő embere-
kért próbáltam meg folyamatosan 
végezni. Ez pedig egyértelműen 
tükröződött a leadott szavazatok-
ban. Én a következő öt évben is azon 
leszek, hogy a munkámmal megkö-
szönjem ezt az óriási támogatást és 
mindazt a szeretetet, amit az itt élő 
emberektől kaptam.

 n PM
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„Ne a hóban, csillagokban, ne ünne-
pi foszlós kalácson, ne díszített fákon, 
hanem a szívekben legyen kará-
csony!” – Szilágyi Domokos örök érvé-
nyű gondolataival kívánok magam, 
Körmend Város Önkormányzata és 
képviselő-testülete nevében áldott, bé-
kés karácsonyt és sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt minden körmendi 
lakosnak!

A karácsonyt megelőző hetekben 
kerüljön mindannyiuknál előtérbe a 
várakozás, a nyugodt készülődés. Ez 
az ünnepi időszak nemcsak a keresz-
tény emberek számára fontos, hanem 
a világon mindenhol kiemelt jelentő-
ségű. A szürke hétköznapokból, a gon-
dokból, problémákból most egy külö-
nös érzés vezet bennünket egészen 
karácsonyig. És itt nem az ajándékok 

hajszolására utalok, hanem a világ 
legnagyobb ajándékára, a szeretetre. 
Mert ez az, ami összeköti ilyenkor az 
embereket. A karácsony eredeti üze-
nete valamiért az évek alatt kicsit el-
kopott, a szeretet olykor elhalványulni 
látszik. Ragyogását azzal tudjuk erő-
síteni, ha a feldíszített karácsonyfa alá 
a díszes csomagokkal együtt elhelyez-
zük szívünk szét áradó szeretetét is.

Mindannyiunknak kívánom, hogy 
ne veszítsük szem elől karácsony el-
múltával se a betlehemi csillagot. Őriz-
zünk meg magunknak minél többet az 
ünnepből. Vigyük magunkkal a kará-
csony fényeit, építkezzünk évezredes 
értékeinkből a hétköznapokban és a 
következő esztendőben is.

Bebes István,
Körmend polgármestere

Czvitkovics Gyula, leköszönt alpolgármesterrel beszélgettünk

Fontos az a szeretet, amit a körmendi emberektől kaptam

Ne veszítsük szem elől karácsony után 
sem a betlehemi csillagot

Helyreigazítás
A 2019. november 29-én A 

körmendi plébániatemplomba 
érkezett a Missziós kereszt – 
Elismerték Erős Klára áldoza-
tos munkáját című cikkünkben 
hibásan jelent meg a jelenlegi 
körmendi plébános neve. A név 
helyesen: Kiss László.

Elismerést kapott 
Hollósi Gábor

A Magyar Bűnüldözők Szak-
mai Egyesülete dr. Dobos János 
bronz emlékérmet adományo-
zott Hollósi Gábor rendőr  
ezredesnek, a Körmendi Ren-
dészeti Szakgimnázium igaz-
gatójának. Ily módon a bűnül-
dözés területén több mint két 
évtizeden át kiemelkedően vég-
zett példamutató, elhivatott 
szakmai és vezetői tevékenysé-
gét, valamint a rendészeti után-
pótlás-nevelés és a rendészeti 
középfokú oktatás területén 
szerzett érdemeit ismerték el.

Adventi kórusmuzsika
December 15-én, vasárnap 

délután négy órakor az Ár-
pád-házi Szent Erzsébet Plé-
bánia és a Körmendi Vegyes-
kar Eg yesület adventi 
kórusmuzsikára várja a lakos-
ságot a helyi katolikus temp-
lomban. Az eseményen négy 
iskola kórusa és a városi ve-
gyes kar lép fel, Sabáli László 
zongorakíséretével. A koncert 
ingyenes, de adományokat szí-
vesen fogadnak. n MP

Új Testis

Temporis füzet
Megjelent a Testis Tempo-

ris, vagyis Az idő tanúja című 
sorozat 33. füzete Cserkészet 
Körmenden címmel. Írója, 
Pintér György számba vette 
a helyi cserkészek történeté-
nek elmúlt 99 esztendejét. A 
képekkel gazdagon illusztrált 
24 oldalas kiadvány a körmen-
di Dr. Batthyány-Strattmann 
László Múzeumban vásárol-
ható meg. n TJ

Új fejezet kezdődött a Körmendi Szociális Szolgáltató 
és Információs Központ életében – hangsúlyozta a 
felújított tornaszoba átadóján szerdán Szálkai Istvánné, 
az intézmény vezetője.

Az eseményen megtudtuk, 
hogy az épület korábban lakóház 
volt, tehát funkcióját tekintve egé-
szen más miatt építették, mint 
ahogy napjainkban használják. A 
pincében, az egykori tárolóhelyi-
ségekből alakították ki a torna-
szobát, aminek állapota a 2004-es 
renoválás óta folyamatosan rom-
lott, a falak vizesek és penésze-
sek voltak, ezért a felújítás nem 
tűrt halasztást. Az intézmény 
önerőből nem tudta volna fedezni 
ennek költségét, így a helyi önkor-
mányzat, a Lions Klub, a Dr. Bat-

thyány-Strattmann László Kór-
házért Közalapítvány és a 
Reménysugár Közhasznú Alapít-
vány összefogásának köszönhető, 
hogy mára jól szigetelt, szellőző-
rendszerrel és korszerű fűtéssel 
rendelkezik a megújult tornaszo-
ba. Bebes István, Körmend pol-
gármestere a szociális odafigye-
lésre, az ellátás fontosságára 
hívta fel a figyelmet és arról szólt, 
hogy a város rendeleteiben is 
igyekszik teljes mellszélességgel 
támogatni az intézményt.

 n MARKÓ PETRA

Átadták a megújult tornaszobát



4 KÖRMENDI HÍRADÓ KÖRMENDI HÍRADÓ 5| 2019. december 13. | fúvós látószög | 2019. december 13. |

Az új év első szombatja Körmenden az újévi hangverse-
nyé hagyományosan. Így lesz ez 2020-ban is. Január 4-én 
17 órakor tartja újévi koncertjét a Városi Sportcsarnokban 
a Körmendi Fúvószenekar. Az együttest Morvay András 
karnagy vezényli majd. A tervek szerint ismét nagyon szí-
nes műsort, fergeteges hangulatot, igényes fúvószenekari 
muzsikát, nagyon különleges dallamokat kínálnak koncert-
jükön a körmendi zenészek közönségüknek.

A zenekar műsorválasztásából 
nem maradhatnak ki a klasszikus 
zeneművek, a népszerű, világhírű 
feldolgozások és a magyar darabok 
sem. Morvay András karnaggyal 
készítettünk előzetest a koncertről. 
Egy biztos: az új év kulturális szem-
pontból nem kezdődhetne jobban, 
mint egy ilyen energikus, jókedvű, a 
kultúrát, a zenét közösségi élmény-
ként ajándékozó hangversennyel. 
Szórakoztató, sokszínű és nem mel-
lesleg igényes repertoárral ajándé-
kozzák meg közönségüket.

A korábbi tapasztalatok alapján 
előre várható, hogy legalább két-
ezer ember lesz kíváncsi a körmen-
di zenekar több mint két és fél órás 
koncertjére. A program volumenét 
már az is érzékelteti, hogy legalább 
húsz ember dolgozik majd a kon-
certhelyszín előkészítésén, az ön-
kormányzat, a kulturális központ a 
városgazdálkodás szakemberei és 
önkéntesek. A székek berendezése, 
a hangosítás, a helyszín előkészíté-
se sok energiát, munkát követel 
majd. A város azonban ezúttal is 

odafigyel rendezvényére, az önkor-
mányzat minden feltételt biztosít a 
városi esemény színvonalas meg-
rendezéséhez.

Körmend ikonikus programja ez 
az évkezdő fúvós hangverseny. Kör-
mendet és környékét szólítja meg az 
esemény, innen érkezik elsősorban 
a közönség, de a megye távolabbi 
pontjairól is vannak nézői a kon-
certnek. Hogy mi és miért vonzhatja 
a hangversenyre a több ezer nézőt, 
arra Morvay András azonnali vála-
szában a rendezvény egyediségét 
nevezte meg egyik okként. A kar-
nagy azonban fontosnak tartotta 
kiemelni, hogy ennek az újévi hang-
versenynek nagyon-nagyon régi ha-
gyománya van a városban. Ez a tra-
díció is alapja lehet a nagy 
érdeklődésnek. A zenekarvezető és 
zenekara a repertoárválasztással 
is arra törekszik, hogy lehetőleg 
mindenkit meg tudjanak szólítani 
műsorukkal, legalább egy zene-
szám erejéig, legyen az idősebb 
hallgató, aktívan dolgozó felnőtt 
vagy fiatal.

– Ez egy tipikus két és fél órás 
hangverseny, amelynek félidejébe a 
hag yományoknak megfelelően 
pezsgőzést is iktatunk majd – mond-
ta a karnagy, aki fontosnak tartotta 
hangsúlyozni: a nézőknek érdemes 
már 16 óra körül elindulni a hely-
színre a helyfoglalás érdekében. A 
program, amely délután öt órakor 
kezdődik, várhatóan este nyolc órá-
ig is tarthat.

A repertoár tehát sokrétű. A cél, 
hogy minden nézőnek tetsszen majd 
a műsor. Az első félidőben a komo-
lyabb hangvételű műveké lesz a 
főszerep, az együttesnek lesz egy 
klasszikus repertoárja a műsorban. 
Musicalek hangzanak el, hangsze-
res szólisták mutatják meg virtuozi-
tásukat. A darabválasztás az aktuá-
lis sztenderdek alapján történt. 
Azaz, hogy mi is az időszak aktuális, 

szeretett zenéje a közönség körében. 
Nemrég mutatták be például a Szép-
ség és szörnyeteg mese új filmválto-
zatát vagy a Beatles együttesről szó-
ló filmet. Természetesen a zenekar 
ezekből is idéz majd fülbemászó dal-
lamokat koncertjén. A hangverseny 
második félideje egyre könnyedebbé 
válik, egyre szórakoztatóbb jellegű 
lesz. Az újévhez köthetően persze 
nem maradhat el a Radetzky-induló 
sem, és keringők is felcsendülnek 
majd. Egy biztos: a repertoár nagy-
ívű lesz ezúttal is.

– A sok értékes mű közül különö-
sen felhívnám a figyelmet az Opera-
ház fantomjából eljátszandó komoly 
összeállításra. A művet bemutatni 
teljes egészében természetesen 
hosszú lenne, de ebből egy húszper-
ces keresztmetszettel, remélem, 
megörvendeztetjük majd a közönsé-
get – emelte ki a karnagy, aki hozzá-
tette: a nézők sok ismert dallamot 
fedezhetnek majd fel ebben az egy-
velegben a műből. A reményeik sze-
rint nagyon tetszik majd a közön-
ség nek. Morvay András a 
szólistákra is külön felhívta a fi-
gyelmet.

– Trombitaszólóval a klasszikus 
műveket bemutató első félidőben 
Lövey Márkot hallhatják majd, aki 
a Nyugat-Dunántúl legjobb trombi-
tása régiós szinten és nem melles-
leg a körmendi művészeti iskolában 
is tanít – jelentette ki büszkén a ze-
nekarvezető.

Sorolta: Beatles, Queen zenék is 
elhangzanak majd az estén, illetve 
Tóth Dániel szólistaként Frank Si-
natra-dalokat énekel.

– Jó hangulatú műsort állítottunk 
össze – summázta az együttesveze-
tő, majd a zenekarról is beszélt rövi-
den. A fúvósegyüttes kilencven szá-
zaléka körmendi vagy Körmendhez 
köthető muzsikusokból áll. A legfia-
talabb zenész 14 éves, a legidőseb-
bek hatvanasok. Harminc fő jelenti a 
magot a zenekarban. Próbákat heti 
két alkalommal tartanak, de az új-
évi koncert finisét megelőző hetek-
ben ez napi gyakoriságúvá válik.

– Itt mindenki saját szabadidejét, 
energiáját adja bele a munkába a 
városért, önzetlenül. Ez is oka lehet, 
hogy sokan jönnek el az újévi hang-
versenyre és pártolják a rendez-
vényt a városlakók közül. Remélem, 
így lesz ez 2020 januárjában is – 
zárta az újévi koncert előzetesét 
Morvay András karnagy.

 n POGÁCS MÓNIKA
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Tóth Fruzsina Grazban él és ott tanul divattervezőnek, de 
minden héten hazajön Körmendre. Eredetileg gyógysze-
résznek készült, de váltott, mert így kiteljesedhet kreativi-
tása és kézügyessége.

Egy kávéházi találkozót beszél-
tünk meg vasárnap délutánra még 
akkor, amikor tartotta magát a nap-
sugaras ősz. Csak pár ember jött-
ment az utcán, így nagyon kitűnt és 
feltűnt az álmos hétvégi napon a 
beszélgetésre érkező Tóth Fruzsi-
na. Egyszerű ruhát viselt, mégis 
maga volt az elegancia, jól illett az 
őszhöz. És jól illett hozzá is.

– Szeretem a földszíneket, mellet-
te a feketét és a zöldes árnyalato-

kat. Szívesen hordok kiegészítőket 
is, az aranyszín a kedvencem. Van 
egy gyűrűm és egy órám, ezek szin-
te mindig rajtam vannak. Ez a hosz-
szított mellény, amelyet most vise-
lek, a saját tervezésem, én szabtam, 
én varrtam – kommentálta aznapi 
kollekcióját huszonhárom éves be-
szélgetőpartnerem.

Fruzsina eredetileg orvosi egye-
temre akart menni, majd gyógysze-
résznek készült. A pályaválasztás-
nál talán volt némi szerepe annak, 
hogy édesanyja az egészségügyben 
dolgozik védőnőként. A biológiát 
mindig nagyon szerette, és miután 
nem sikerült a felvételije az orvosi-
ra, megpróbálta a grazi egyetemen 
a gyógyszerész szakot, ahová felvé-
telt nyert. De egy év után abbahagy-
ta az egyetemi képzést. A magyará-
zat egyszerű: rájött, hogy a kreatív, 
alkotó munka jobban illik hozzá, 
így váltott és beiratkozott a Grazi 
Divatiskolába, ahol divattervezést 
és menedzsmentet tanul felsőfokú 
képzés keretében, egyedüli ma-
gyarként. Összesen tizenhárman 

vannak a csoportjában és várható-
an jövő tavasszal fejezik be az isko-
lát.

– A döntésemet nem bántam meg, 
mert ez a munka nekem való és bol-
doggá tesz. Igaz, hogy nem szokvá-
nyos, talán ezért is nem örült eleinte 
annyira a családom, amikor eljöt-
tem az egyetemről. Mindig szeret-
tem rajzolni és a divat is érdekelt, 
így egy szerencsés együttállásnak 
köszönhetően most azzal foglalkoz-

hatok, amit szeretek. A varrásban 
kevés tapasztalatom volt, nem ta-
nultam varrni sehol. Nagymamám 
varrógépét próbálgattam először, 
elég kínkeservesen. Az első alkotá-
som egy szövetkabát volt, ami nem 
sikerült rosszul, de azért most már 
nem tenném ki a kirakatba – mond-
ta a kezdetekről Fruzsina, aki sok-
szor estig az iskolában van. Feszí-
tett a tempó, most különösen, hiszen 
a diplomakollekcióját tervezi. Sze-
retne olyan munkával előállni, 
amely később referencia is lehet.

– Fontos, hogy ez a kollekció ütős 
és rám jellemző legyen. Szeretem a 
letisztult dolgokat, így biztosan 
nem lesz túl harsány a vizsgamun-
kám egyik része sem. Három ru-
ha-összeállítást kell csinálni, sza-
badon választható ruhadarabokból. 
Én alapvetően az egyszerűségben 
hiszek, az egyik kedvencem Coco 
Chanel, aki a klasszikus és elegáns 
vonalat képviselte. A jövőben én is 
szeretnék olyan ruhákat tervezni, 
amelyekre nem azért figyelnek fel, 
mert elég feltűnőek, hanem azért, 

mert egyszerűségükben sokatmon-
dóak. Manapság mindenki felvehet 
mindent, a férfiak is járnak magas-
sarkúban, lehet egészen elképesztő 
dolgokat látni. Számomra a divat 
mást jelent: néha a kevesebb több. 
Az emberek nagy része rengeteget 
költ ruhákra, de a drága és ismert 
márkák nem jelentenek feltétlen mi-
nőséget. Az a tervem, hogy a közel-
jövőben lesz egy saját vállalkozá-
som, amellyel több korosztály 
igényeit szeretném majd kiszolgál-
ni, elfogadható áron. Tudom, hogy 
ez nem lesz könnyű feladat, mert 
meg kell találnom a célközönséget 
és szakmai tapasztalatot is kell sze-
reznem. Legutóbb sokat tanultam 
Magyarország egyik legismertebb 
esküvőiruha-szalonjában, a Da-
alarnaban, Benes Anitánál. Jó len-
ne pár tanulmányút külföldre, főleg 
Olaszországba, Milánóba, mert ott 
uralják a divatot. Amúgy nem sze-
retnék messze menni Körmendtől 
huzamosabb időre. Alapvetően itt 
maradnék a közelben, de meglát-
juk, mit hoz a jövő.

Fruzsina ünnepi alkalmakra sem 
választ kihívó darabokat, inkább az 
elegáns holmikat szereti, sokszor 
vesz fel például zakót. Hűvösebb, 
hidegebb időben természetes, hogy 
a szövetkabátra esik a választása, 
szövetnadrággal. Bár ezeket a hét-
köznapokban is szívesen viseli. A 
mintás és színes karácsonyi pulcsi-
kat nem annyira szereti, ezek tö-
megáruk, de véleménye szerint 
mindenkinek más az ízlése, min-
denki másban érzi jól magát.

Fruzsi hisz abban, hogy egy nő – 
legyen bármilyen korú – szeret csi-
nosan öltözködni. Erre kell és erre 
érdemes építeni. Giorgio Armani 
divattervező, stylist azt mondta 
egyszer, hogy a stílus abban rejlik, 
hogy megtaláljuk az egyensúlyt há-
rom tényező közt: kik vagyunk, mi 
áll jól nekünk és hová tartunk. Ezt 
az egyensúlyt tükrözze az öltözkö-
désünk. Tóth Fruzsinánál tükrözi. 
Csak reménykedünk, hogy sokak-
nak megmutatja a jövőben ezt az 
egyensúlyt. n TÓTH JUDIT

 FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Energikus hangversennyel indulhat Körmend új esztendeje

Most is minden igényt szeretnének kielégíteni
Egy diplomakollekcióját tervező fiatal lány mindennapjai

Az öltözködésünknek egyensúlyt kell tükröznie

Az ünnep közeledtével az ajándéko-
zási hullám elérte a körmendi Dr. 
Batthyány-Strattmann László 
Múzeumot is. December 
elején több műtárgyfel-
ajánlás érkezett az in-
tézményhez magán-
személyektől. A fel-
ajánlott dokumentu-
mok és tárgyak most 
már a múzeum helytörté-
neti anyagát gazdagítják. Kon-
dicsné dr. Kovács Éva a régi körmendi 
kalaposmesterrel, Bejczy Sándorral 
és Nagy Zsigmond vendéglőssel 
kapcsolatos fényképeit, iratait és 
régi pénzeit ajándékozta a múze-
umnak. Kóta Marianna a hosszú 

évek alatt összegyűjtött és gondo-
san őrzött cserkészrelikviáit adomá-

nyozta az intézménynek, töb-
bek között fényképtabló-

kat, iratokat és egy kurió-
zumnak számító leány-
cserkész-egyenruhát 
1947-ből. A körmendi 

cserkészet jövőre lesz 
100 éves, így ennek apro-

póján is nagy értéket je-
lent a helytörténetre nagy 

hangsúlyt feketető múzeumnak ez a 
felajánlás. Nagy Ferenc éremgyűjtő 
pedig hét, körmendi témájú plaket-
tel bővítette a múzeum numizmati-
kai gyűjteményét. n T. J.

 FOTÓ: MÚZEUM KÖRMEND/ ÁTVETT

Műtárgyak a körmendi múzeumnak
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Köbli Mónika már lassan tíz éve foglalkozik vakvezető kutyák képzésével. Szinte mindig 
labradorokkal dolgozik. Elsősorban arra tanítja a kutyákat, hogy a közlekedésben segítsék 
látássérült gazdáikat. De nem elhanyagolható a szociális tényező sem, hiszen a kutyák 
igazi társak és nem kizárólag a látássérült emberek életében.

Köbli Mónika közel egy évti-
zede képez vakvezető kutyá-
kat. Körmend utcáin is gyak-
ran láthatjuk, amint éppen 
tanít egy-egy kutyát. Ehhez 
speciális képzést kellett el-
végeznie, az úgynevezett ha-
bilitációs kutyakiképző és  
vakvezetőkutya-kiképző tanfo-
lyamokat. Jelenleg szinte száz 
százalékban labrador retrieve-
rekkel foglalkozik. Ezek a ku-
tyák rendkívül kiegyensúlyo-
zott jelleműek, könnyen 
alkalmazkodnak, szeretik a 
társaságot. Ettől a fajtától távol 
áll az agresszió, nagyon játé-
kos, engedelmes és kitűnő 
szaglású kutya. Sokak szerint 
családok számára is a legideálisabb 
választás. Több területen alkalmaz-
zák ezeket a kutyákat, hiszen jól ta-
níthatóak, nagyon értelmesek, sze-
retnek a gazdájukkal vagy a 
gazdájukért dolgozni. Nagyon jók 
például a kábítószer-keresésben, a 
kutató mentésben, a gombászásában 
is, emellett remekül úsznak. Terápi-
ás célokra is alkalmazzák őket, de a 
vízi mentésben és a vakvezetésben is 
nagy szerepük van.

A speciális kiképzés körülbelül 
hat-nyolc hónapig tart, a kutyák fel-

készítése a munkára azonban már 
sokkal előbb elkezdődik. A kutya-
kölykök nyolc-tíz hetes korukban 
nevelőcsaládokhoz kerülnek, gya-
korlatilag innen számoljuk a tanítás 
időszakát. A kiképzés végeztével 
következik a kutya és a látássérült 
gazda összeszoktatási folyamata, 
amely sokszor hónapokat vesz 
igénybe. Ezt a szakaszt egy vizsga 
zárja, amelynek során a gazda és a 
kutya arról ad számot, hogy alkal-
masak-e az önálló közlekedésre – 
mondta Köbli Mónika, akinek nagy 

tapasztalata van a kutyák ki-
képzése terén.

A kutyák alapvetően a közle-
kedésben segítik a gazdáikat, 
így például zebrákat, ajtókat, 
ülőhelyeket, megállókat keres-
nek, kikerülnek akadályokat. 
Azonban nagyon fontos szociá-
lis szerepet is betöltenek egy 
látássérült ember életében, hi-
szen az idejük nagy részét 
együtt töltik. Remek társak, 
stresszoldók, és mint minden 
kutya, rendszert visznek a gaz-
di életébe.

Mónika nagyon fontosnak 
tartja a nevelőgazdiságot, 
amely azt biztosítja, hogy a ku-
tyakölykök kiegyensúlyozottak 

legyenek a tényleges kiképző foglal-
kozások kezdetére.

A nevelőgazdaság lényege, hogy 
az alomból nyolc-tíz hetesen család-
ba kerülő kölyköknek egy inge-
rekben gazdag, boldog gyerekkort 
biztosítsunk amelynek végén –  
nagyjá ból 12–15 hónapos korban – a 
kutya bekerül a speciális képzésbe. 
A kapcsolat természetesen ezen a 
ponton nem szakad meg, hiszen fo-
lyamatosan tartjuk a kapcsolatot a 
későbbiekben is, lehetőség van kö-
vetni a kutya sorsát a kiképzés alatt, 

majd a gazdához kerülés után is. Ez 
a gyakorlatban úgy működik, hogy a 
kölykök az alomból bekerülnek a 
családokba, akikkel a Baráthegyi 
Vakvezető Kutya Iskola Alapítvány 
tagjai a nevelés egész időszaka alatt 
szoros kapcsolatot tartanak. A ne-
velőgazdiknak minden segítséget 
megadnak, megadunk mind anyagi-
lag, mind szakmailag. A nevelés 
alatt az egyik legfontosabb, hogy a 
kölyök találkozzon és hozzászokjon 
minden olyan ingerhez, amelyek kö-
zött a későbbiekben a mindennapjait 
kell töltenie. Ilyenek például a zsúfolt 
helyek, a tömegközlekedés és más 
állatok jelenléte. Havonta szerve-
zünk kölyöktalálkozókat, amelyek 
látogatása kötelező. Itt nézzük át az 
elsajátított dolgokat, emellett újakat 
tanulunk és megbeszéljük a problé-
mákat.

Vannak személyes és kiscsopor-
tos foglalkozások is a minél jobb 
eredmény érdekében. A cél, hogy 
egyéves korra egy jól szocializált, 
engedelmes kutyát neveljünk fel. 
Ehhez semmilyen különleges ké-
pességre nincs szüksége a nevelő-
gazdának, mindössze annyi számít, 
hogy legyen elegendő ideje és türel-
me a kutyájához.

Ez egy nemes dolog, hiszen ezek a 
kutyák végül olyan emberek mellé 
kerülnek, akiknek segítségre és 
társra van szükségük. Ha bárki ked-
vet érez a nevelőgazdisághoz, öröm-
mel vesszük jelentkezését.

 n TÓTH JUDIT
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Egy látássérült életében fontos szociális szerepet is betöltenek

A vakvezető kutyák segítők és társak egyszerre

A körmendi Szabadság téren fel-
állított óriási adventi kalendárium 
egy év híján egy évtizede várja a 
gyerekeket az ünnepi készülődés és 
várakozás idején. Vasárnap kivéte-
lével mindennap kinyílik egy kis 
ajtó a hatalmas építményen, amely 
értékes ajándékokat – főleg játéko-
kat – rejt. A nyitogatós játék évek 
óta része Körmend adventi rendez-
vénysorozatának, a gyerekek nagy 
örömére. Ebben az évben december 
21-én zárul a program, az utolsó na-
pon négy ajándék talál majd gazdá-
ra. A program megvalósítását min-
den évben támogatja a Körmendi 
Kulturális Központ, emellett Bebes 
István polgármester, Belencsák 
István alpolgármester, dr. Had-
nagy Ádám és dr. Szabó Barna 

képviselők is hozzájárultak az aján-
dékok megvásárlásához. A Körmen-
di Kulturális Központ ebben az év-
ben hagyományteremtő szándékkal 
karácsonyfa-dísztő akciót is hirde-
tett, a város nyolcméteres fenyőfáját 
az idén együtt díszíthetik a városla-
kók. Már eddig is sokan tettek szí-
nes és csillogó díszeket Körmend 
karácsonyfájára, nemcsak magán-
személyek és családok, hanem civil 
közösségek, egyesületek, iskolai 
osztályok és óvodai csoportok is ak-
tivizálták magukat. A kezdeménye-
zés célja, hogy mindenki magáénak 
érezze a város közös fáját. Az akció 
már eddig is sikeres, de karácso-
nyig még lehet díszeket tenni a fára.

 n TÓTH JUDIT
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Óriáskalendárium és közös városi karácsonyfa a főtéren

A Nomád Művészeti Egyesület népművészeti találkozójának 
programjai zajlottak december 3-án a Városi Kiállítóterem-
ben. Délután különböző mesterségek mutatkoztak be, aztán 
kiállításmegnyitóval folytatódott, majd a Körmendi Kulturális 
Műhely kaszinóestjével fejeződött be a rendezvény.

A megnyitón Molnár Tünde, az 
egyesület elnöke köszöntötte a kiál-
lítókat és a közönséget. Elmondta, 
hogy most mutatkoznak be először 
így együtt, mint Nomád Művészeti 
Egyesület. „A hagyományos techni-
kák, ősi motívumok, a természetes 
anyagok használata, az alkotás és a 
természet szenvedélyes szeretete 
az, ami összeköt bennünket” emelte 
ki, majd így folytatta: „minden alko-
tás egy apró darabka a lelkünkből, 
amit ezek segítségével megmutat-
hatunk.” Arról is beszélt, hogy Nép-
művészet a mai kultúrában a címe a 
kiállításnak, és a kiállítók apró 
gyöngyök azon a gyöngyfüzéren, 
amit hagyománynak hívnak, de ré-
szei annak a folyamatnak is, amely 
mindezt aktuálissá teszi. „A hagyo-
mány nem azt jelenti, hogy az élők 
holtak, azt jelenti, hogy a holtak él-
nek” – idézte Maurice Harold 
Macmillan szavait, és ezzel a szép 
mondattal át is adta a szót Bukits 
Zoltánnak, az egyesület korábbi el-
nökének, aki a megnyitó beszéde 
elején több fontos kérdést is feltett, 
például, hogy miért fontos a mai vi-
lágban népünk műveltségéről be-
szélni, ezt a műveltséget megjelení-
teni, miért vált a népi műveltség az 
átlagember számára élettelen foga-
lommá? Elmondta, hogy a népi mű-
veltség kialakulását, múltját és jele-

nét két síkon vizsgálhatjuk, és e két 
sík szorosan összefügg egymással. 
A vízszintes vetület a tér és az idő 
kapcsolatát hordozza magában, 
amelynek a kiindulási pontja az em-
ber megjelenése a teremtett világ-
ban. „Isten az embert teremtő erővel 
ruházta fel – hangsúlyozta –, és szá-
mára szabad akaratot és teret adott 
a teremtés befejezéséhez.” E szoros 
szövetséget az ember jelekkel, jel-
képekkel örökítette meg, amelyek a 
népi alapműveltség alapformái vol-
tak. Később az anyagba merült em-
ber jelképrendszerei sablonossá, 
anyagszerűvé váltak. Az ősi gyöke-
rű rendszereket mára felváltották 
az üzleti élet, a fogyasztói társada-
lom jelrendszerei. A függőleges ten-
gely az emberi lélek kérdését tárja 
elénk. „Olyan vagy, amilyen a lel-
ked” – hangzott el. A tudás az anyag, 
a lélek az eszme, az eszmének kelle-
ne az anyagban megvalósulnia és 
nem az anyagnak az eszmében, 
ahogy ezt a mai világunk diktálja. A 
népi kultúrákban az elsődleges 
mindig is az eszme volt, nem válasz-
tották szét a munkát, a családi éle-
tet, a spiritualitást, mert ezek mind 
egybe tartoztak, ezek valóban lel-
kes tárgyak voltak, mert valóban 
szívvel-lélekkel készültek. Befejezé-
sül szavait egy kortárs orosz böl-
cselőt idézve zárta: „Vannak idősza-

kok az emberiség történetében, 
amelyek általában egybeesnek a 
kultúrák és civilizációk hanyatlásá-
nak kezdeteivel, amikor a tömeg jó-
vátehetetlenül elveszti józan eszét 
és kezdi mindazt elpusztítani, amit 
évszázadok és évezredek kultúrái 
építettek fel. A tömeg őrületeinek 
ilyen korszakai, amik gyakran egy-
beesnek a geológiai kataklizmák-
kal, klímaváltozásokkal és hasonló 
bolygójelenségekkel, óriási mennyi-
ségű tudásanyagot szabadítanak 
fel. Ilyenkor fontos munka azt ösz-
szegyűjteni, ami különben elveszne. 
Így a szétszórt tudásanyag össze-
gyűjtése gyakran egybeesik a kul-
túrák és civilizációk hanyatlásával 
és széthullásával.”

A nap a Körmendi Kaszinó estjé-
vel folytatódott, a két programot 
Clive Liddard tekerőlanton elő-

adott rövid műsora választotta el 
egymástól. A kaszinó vendége ezút-
tal Elekes Attila André világutazó, 
fotografikus, grafikusművész és 
bélyegtervező volt, ő válaszolt Sza-
bó Ferenc kérdéseire a Jászok nyo-
mában Perzsiában – Irán fotókon és 
bélyegeken című beszélgetésen. En-
nek során nemcsak a jászokról 
hangzott el több érdekesség, de az 
is kiderült, hogy városunk neve 
alighanem a perzsa kermend, ma-
gyarul vár szóból származik, és a 
Fekete-tenger partján is volt egy 
Kermend. A magyar egy kevert nép, 
ami saját népeivel keveredett. Ná-
luk egy volt a nyelv, a tudás és a val-
lás, és ez az ősi kultúra indult el 
négyszázezer éve, és ebből a kultú-
rából jöttünk Perzsiából.

 n CSIHAR TAMÁS

 FOTÓK: JT

A nomád népművészet jegyében tartottak programokat

Elekes Attila André világutazó volt a kaszinó vendége
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November végén rendezték meg Harkányban a Magyar 
Transzplantációs Társaság XXI. kongresszusát, amelyet idén 
a pécsi transzplantációs centrum szervezett és amelynek 
tagja a körmendi születésű dr. Varga Ádám is. Lapunk meg-
kereste és beszámolt az idei eseményről, annak fontos 
témáiról, amelyek elengedhetetlenek a fejlődéshez.

Az idei évben kétszáztíz regiszt-
rált résztvevő volt, az ország mind-
egyik szervátültetést végző centru-
mából érkeztek orvosok és 
szakdolgozók is. A három nap alatt 
közel hetven előadás hangzott el. 
Külföldi előadók is érkeztek Man-
chesterből, akikkel nagyon jó kap-
csolatot ápolunk, egyikőjük Pécsett 
dolgozott korábban, ma már gyer-
mektranszplantációs programve-
zető.

A napközbeni előadásokat jó han-
gulatú vacsora követte, az első este 
kifejezetten szórakoztató volt, hi-
szen horvát esten vehettünk részt, 
így nemcsak horvát jellegű ételeket, 
italokat kóstolhattunk, de a horvát 

tánccsoport fellépését is megtekint-
hettük. A második este egy „Nagy 
Gatsby” est volt, ahol a résztvevők a 
’20-as évek amerikai hangulatába 
csöppenhettek és aktív résztvevők-
ké válhattak, ha a hangulatnak 
megfelelően öltöztek be.

De az első nap különlegessége, 
hogy a Magyar Szervátültetettek 
Szövetsége mint betegképviseleti 
szerv díjátadója is ekkor volt. Nagy 
büszkeség számunkra, hogy a szak-
dolgozói díjban osztályunk főnővé-
re, Holczer Jánosné részesült, az 
orvosi kategória egyik díjazottja a 
korábbi pécsi osztályvezető, a ma-
gyarországi hasnyálmirigy-átülte-
tés bevezetője, dr. Kalmár Nagy 

Károly lett. A kongresszus keretein 
belül megválasztották a Magyar 
Transzplantációs Társaság új veze-
tőségét is. Itt szintén sikeres volt a 
pécsi központ, hiszen a vezetőségbe 
került dr. Szakály Péter, a jelenlegi 
centrumvezető.

A szakmai részét tekintve a kong-
resszus két fő témát jelölt ki, ame-
lyek a transzplantált betegek gon-

dozása során napi kérdéseket 
vetnek fel. Az egyik a transzplantá-
ció és technológia volt, amely az új 
eljárásokról szólt, így hallhattunk 
előadásokat az új szervkonzerválá-
si technikákról, a donációs progra-
mok kiterjesztéséről, az intenzív 
terápia új módszereiről és a 3D- 
nyomtatási technológiákról. A má-
sik téma a szervátültetés és a hor-
monháztartási zavarok kapcsolatá-
ról szólt. Itt új információkkal 
gazdagodhattunk a kalcium-anyag-
csere kérdésköréből, az elhízással 
kapcsolatban, a transzplantált be-
tegek gyermekvállalásával kapcso-
latban. A kongresszus témái is jól 
tükrözik, hogy ma már nem a szerv-
átültetés megvalósíthatósága a kér-
dés, hanem a hosszú távú eredmé-
nyek javítása.

A kongresszust minden évben 
azért rendezik meg, hogy az itt jelen 
lévő szakma képviselői átadják a tu-
dást, tapasztalatot cseréljenek és 
felkészítsék a következő generációt.

 n PM

 FOTÓ: ÁTVETT

A Batthyány Örökségközpont színháztermében tartotta 
idei szalagavató ünnepségét a körmendi Kölcsey Ferenc 
Gimnázium december elején. Két végzős osztály ötven-
két tanulója sorakozott fel a színpadon és valamennyien 
izgatottan várták a szalagtűzést.

Károlyi Tamás, az intézmény 
igazgatóhelyettese köszöntőjében 
hangsúlyozta: a szalag jelkép, a 
nagykorúvá válásé, a felnőtté válásé 

is egyben. Középiskolás korotok 
egyik legjelesebb napja a mai – 
mondta, majd így folytatta: „ez a sza-
lag kettős jelzéssel bír: egyrészt a 

külvilág számára, másrészt a viselő-
je számára is. Néhányótoknak intő 
jel arra nézve, hogy közeledik vala-
minek a vége, és egyúttal valami 
másnak a kezdete. Jelzi, hogy finis-
be érkeztetek, és már nincs messze a 
cél, az újabb jeles nap, amikor is ösz-
szegző jelleggel számot adhattok ar-
ról, hogy milyen gazdag tartalommal 
sikerült megtöltenetek életetek négy, 
intenzív tudásgyarapításra és sze-
mélyiségformálásra szánt évét. Jelzi 
és egyben figyelmeztet is, hogy a 
hátralévő közel fél év, amit még a 
család és az iskola által nyújtott biz-

tonságban töltötök, lehetőséget ad 
arra, hogy átgondoljátok, mi dolgo-
tok is van a világban.”

Az eseményen a szülők támogató 
hozzáállására is nagy figyelem he-
lyeződött, hiszen mindenki tudja, 
hogy az ő támogató, segítő hozzállá-
suk nélkül rögös út vezetne a sike-
res érettségi vizsgáig.

Az estet zenés, táncos produkciók 
színesítették majd zárásaként Var-
ga Katalin és László Lívia osztály-
főnökök feltűzték tanítványaikra a 
szalagokat. n MARKÓ PETRA

 FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS /ARCHÍV

Dr. Varga Ádám a hazai transzplantációs társaság kongresszusát szervezte

Egy körmendi fiatal példamutató tevékenysége
Megkezdődött az utolsó hajrá a felvételi előtt

Már viselik a szalagot a Kölcsey Ferenc Gimnázium végzősei

A második félév harmadik előadásával folytatódott no-
vember végén a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
(KÉSZ) Körmendi Csoportja által szervezett előadás-soro-
zat. Az előadó a személyes ima teréről és idejéről beszélt.

Dr. Janka Ferenc 2017 szeptem-
berében már tartott előadást A sze-
retet érlelődése címmel ugyancsak a 
Polgármesteri Hivatal nagytermé-
ben, szintén a KÉSZ vendégeként. 
Az előadót 1995-ben szentelték gö-
rög katolikus pappá, több helyen 
szolgált, de például 2007 és 2012 kö-
zött ő volt az Európai Püspöki Kon-

ferenciák főtitkárhelyettese, 2011 
óta pedig az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezetnél a 
gyűlölet-bűncselekmények szent-
széki referense. 2012-től Veszprém-
ben parókus, és azóta a Veszprémi 
Érseki Hittudományi Főiskola teoló-
giai tanára is egyben, dogmatikát és 
fundamentális teológiát tanít. Az 
idei körmendi előadását azzal kezd-
te, hogy a térben adunk időt a sze-
mélyes imának. Imádkozással egy 
mélyebb valóságot akarunk megis-
merni, de igazából megismerni csak 
azt tudjuk, akit vagy amit szere-
tünk. Tudnunk kell, hogy nincs a 
Földön maradandó lakásunk, épp 
ezért ne kívánjunk itt véglegesen be-
rendezkedni. Ugyanakkor ez az a 
hely, ahol Isten fölöttünk, bennünk, 
közöttünk jelen van. Ahogy Oravecz 
Imre írja a Kilencedik koan című 
versében: „A fent fent van, a közép 
középen van, a lent lent van, a lentet 
a közép köti össze a fenttel, az em-

bert a szeretet köti össze Istennel.” 
Az ima valójában a tér megszentelé-
se, és belépés belőle az isteni miliő-
be. A szent tér nem a szaktudomá-
nyok tere, hanem az Istennel való 
találkozásé. Ha valaki elkezd imád-
kozni, megnyílhat neki az ég, és bár-
milyen hely szent lehet, ha az ember 
fogékony erre. Az imában úgy lépek 
ki magamból, hogy mélyebbre kerü-
lök önmagamban, vagy ahogy Szent 
Ágoston fogalmazta meg ezt: „Te pe-
dig bensőbb voltál legbensőbb va-
lómnál, mélységesebb a lényegem-
nél.” Az Istennel így létrejövő egység 
a viszonzott szereteten alapszik, 
miközben a szeretet aszimmetrikus, 
hiszen Isten mindig többet ad annál, 
mint amit mi tudunk neki adni. A tér 

elképzelhetetlen az idő nélkül, és 
ugyanígy elképzelhetetlen az ima 
megfelelően ráfordított idő nélkül. 
Ezt rá kell szánni, és akkor megje-
lennek a pozitív változások az éle-
tünkben, leginkább a többi emberrel 
való kapcsolatunkban. Az előadásá-
ban az idézetteken kívül rengeteg 
vers és versrészlet hangzott el, illet-
ve kivetített képzőművészeti alkotá-
sok segítségével igazolta mondan-
dóját.

December 10-én a fenti helyszí-
nen dr. Kellermayer Miklós Az 
igazság az élőlényekről és rólunk, 
emberi személyekről című előadá-
sával zárult a KÉSZ idei program-
sorozata. n CSIHAR TAMÁS

 FOTÓ: JT/ARCHÍV A második adventi vasárnap előt-
ti szombaton, immár harmadszor 
rendezte meg a Körmendi Reformá-
tus Egyházközség a hagyományos 
adventi vásárát templomuk kertjé-
ben. A családias hangulatú rendez-
vényen keresztyén könyveket, kará-
csonyi díszeket és dekorációkat 
lehetett vásárolni, de többek között 
voltak házi készítésű lekvárok, 
szörpök, mézeskalácsok, sütemé-
nyek is. A templomban lélekemelő 
karácsonyi elcsendesedés kezdő-
dött. Adventi köszöntőt Szabadi Ist-

ván református lelkipásztor mon-
dott, Isten igéjét, az imádságokat, 
verseket énekkari szereplések vál-
tották. Tamus Beáta énektanár ve-
zetésével fellépett a Nádasdi Szé-
chenyi István Általános Iskola, az 
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 
Somogyi Béla Tagiskolája és Köl-
csey Ferenc Gimnázium kórusa. A 
műsorban Sabáli László zongorán, 
Budai Janka fuvolán, Balogh Ist-
ván Péter és dr. Tangl József gitá-
ron működött közre. n CST

 FOTÓ: JT /ARCHÍV

A személyes ima tere, ideje – Dr. Janka Ferenc a KÉSZ vendége Vásár a reformátusoknál
Az 1970-es évek közepén, az első 
keresetemből – akkor az még nyári 
munka volt – jutottam hozzá saját 
karórámhoz. Ez a szovjet Pobeda 
mechanikus időmérő szerkezet ak-
kor 275 forintba került. Nagy becs-
ben volt évekig. Megdolgoztam 
érte, nagy büszkén saját tulajdo-
nomként kezeltem. Mindennap 
reggel fel kellett húzni, olykor-oly-
kor utánaállítani. Akkoriban nem 
volt nyári időszámítás, de a pontos-
sága nem vetekedhetett a későbbi 
kvarc-, atom- vagy okosórákéval. 
Amint jöttek a digitális kijelzős 
órák, én is túladtam első órámon. 
Az idők során próbálkoztam auto-
mata szerkezetekkel, kvarcórákkal 
is. A minap beszéltem egy idősebb 
órásmesterrel, aki elmondta, hogy 
ma már csak gyűjtők vagy meg-
szállottak használnak mechanikus 
szerkezetű műszert. Ismerek 
olyant, aki jeles alkalmakra veszi fel 
az ilyen pompás óráját. Szóval vala-
miféle csoda volt, hogy nap mint 
nap szertartásosan útjára indította 
a mutatókat az ember a felhúzás-
sal. Mintha emlékeztette volna al-
kalomról-alkalomra gazdáját az idő 

múlására, végzetességére. Lám, 
megint elmúlik egy év s csak né-
hány nap van hátra 2019-ből! Mind-
ez azért jutott eszembe, mert ilyen-
tájt, az ünnepek előtt igyekszik az 
ember rendet varázsolni maga kö-
rül. Nos, az ember pakolászik a régi 
kacatként megtartott „filléres em-
lékek” között. Bizony, egy ilyen bőr-
szíjas óra is a kezem ügyébe került. 
Megsárgult számlapja egy időpon-
tot mutat. Régóta. Azt, amikor ne-
jem édesapja eltávozott az élők 
sorából. Amint a szíve megállt, ő 
elzuhant, a kényes szerkezet meg-
állt. Azt az időt mutatja ma is. A ka-
rácsony a szeretet ünnepe. Élő sze-
retteinknek áldott ünnepet kívá-
nunk. Ám, akik már sajnos nincse-
nek, nem lehetnek velünk, azokra 
is szeretettel gondolunk a kará-
csonyfa mellett. Mert ők is életünk 
részei voltak, s azok is maradnak. 
Az órára visszakanyarodva pedig 
elmondhatjuk, hogy karácsonyi 
ajándéknak is nemes gesztus kar-
órát adni. Ráadásul, aki órát kap, az 
tudhatja, hogy vele komolyak ked-
vesének szándékai – legalábbis ré-
gen ezt tartották. n KÉKI

Karóra
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Az NB II felnőtt északnyugati cso-
port női kézilabda-bajnokságában a 
Körmendi Dózsa MTE csapata no-
vember 30-án Ikrényben a VKLSE 
Győrrel mérkőzött. A találkozó ele-
jén felváltva estek a gólok, aztán az 
első félidő utolsó tíz percét a Kör-
mendnek sikerült megnyomni, így 
ötgólos előnnyel térhettek a szünetre 
(11-16). A folytatásban is a vendégek 
domináltak, így tízgólos győzelmük 
is megérdemelt (23-33). Ezzel a sze-
zonban az egyik legjobb teljesít-
ményt nyújtották a lányok! Kiskós 
Kittinek a 13-as szám nem rosszul, 
hanem jól sült el, ugyanis 13 góllal 

terhelte meg az ellenfél kapuját. Az 
őszi záró, 11. fordulóban a jelenleg 
harmadik Alba Fehérvár KC U22 el-
len idehaza, hazai góllal indult a mér-
kőzés. A sok rontott körmendi táma-
dásból a vendégek lerohanták, 
átrohantak a mieinken és már a fél-
időre tetemes előnyhöz jutottak (7-
18). A második félidőben a némileg 
összeszedettebb DMTE-játék kicsit 
tudott szépíteni a végeredményen 
(25-34). A 12 csapatos bajnokságban 
a körmendi lányok 7 vereséggel és 4 
győzelemmel a 10. helyen állnak, míg 
ificsapatuk veretlenül vezeti a tabel-
lát. n KÉKI

Körmenden vasárnap délelőtt egyre több fiatal párt látunk 
babájukkal együtt megérkezni a MJUS-ba. Erős Ildikó szak-
képzett úszásoktató szeretteti meg a vizet a legkisebbekkel.

– Szombathelyen nőttem fel és az-
óta is itt élek. Egészen pici gyerekko-
rom óta vízipocok voltam, a szüleim 
mindig úgy imádkoztak ki a vízből. 
Ezért aztán, amikor az óvodánkba 
eljöttek a Szombathelyi Vízmű SC-
től, hogy gyermekeket válogassanak 
ki az első úszóosztályba, én is beke-
rültem. Több évig úsztam a csapat 
színeiben, ez jó alapot adott, ami az 
edzettséget és a víz szeretetét illeti. 
A mai napig visszajárok a régi 
edzőmhöz Kürti Gergelyhez támo-
gatásért, szakmai tanácsért. De az-
tán egy edzőváltás után úgy döntöt-
tem, nem folytatom. Sok évig az 
uszoda közelébe sem mentem. Már 
felnőtt voltam, mikor belekóstoltam 
a vízilabdázás világába is. Majd el-
hagytam az országot és sokáig kül-
földön éltem. 12 év után ismét haza-
vezetett az utam. Elhelyezkedtem 
egy határközeli termálfürdőben, 
ahol azóta is úszásoktatóként segí-
tem a fürdő munkáját – mesélte Erős 
Ildikó, aki Körmendre kerülésének 
történetét is megosztotta velünk:

– Aztán megfogalmazódott ben-
nem a gondolat, hogy itthon indítsak 
egy saját vallalkozást. Így kezdődött 
el a Ficánka Úszósuli idén nyáron. 
Tájékozódtam, és arra az elhatáro-
zásra jutottam, hogy Vas megyén 
belül, de inkább vidéken próbálok 
szerencsét. Az első tanfolyamokat 
Szentgotthárdon és Mesteriben indí-
tottam, nagyon kis létszámmal, tele 
kétségekkel és reményekkel. És 
ezek után hogy landoltam Körmen-
den? A szentgotthárdi tanfolyamon 
részt vevők közül többen biztattak 
arra, hogy itt is tartsak oktatást, vi-

szont nem ismertem a lehetséges 
helyszíneket, az igényeket. De volt 
egy nagy segítségem, egy anyuka, 
Perjési Kriszti, aki hozta nekem a 
híreket. Tárgyalások következtek és 
szerencsére a hotel vezetése nyitott 
volt az együttműködésre, a tanfo-
lyamra pedig rövid idő alatt elkelt 
minden hely. Babákat oktatok 3 és 12 
hónapos, valamint 12 és 24 hónapos 
kor között, kisgyermekeket 2–4 évig, 
majd 4 év felett. A következő turnu-
sokkal januárban startolunk, még 
több csoporttal, ahová már október-
ben minden hely elkelt. Januártól 
tervezek „sellőúszás” workshopokat 
is, erre még várom az érdeklődőket.

Az oktatótól megkérdeztük, azt is, 
miért jó a babaúszás, mi a cél?

Fontosnak tartom tisztázni: a ba-
baúszás nem az úszástanulásról 
szól, egy baba nem fog megtanulni 
úszni. Négy-, de inkább ötéves kora 
előtt biztosan nem tudjuk elkezdeni 
a szó szoros értelmében vett úszás-
oktatást. Azon egyszerű oknál fog-
va, hogy egy gyermek általában öt-
éves koráig sem testileg, sem 
szellemileg nincs erre felkészülve. 
Vagyis a gyermek három hónapos 
korától ötéves koráig játékos vízhez 
szoktatásról beszélhetünk. A baba-
úszás azért hasznos, mert erősödik 
a gyermek izomzata, erősödik a 
tüdő, jobb lesz a kerigés, kedvező ha-
tással van a mozgásfejlődésre, a 
gyermek szocializációjára, a szü-
lő-gyermek kapcsolatra. Fő célja pe-
dig a víz megszerettetése. Az embe-
rek többsége már hallott a 
búvárreflexről, de nem ismerjük tel-
jesen. Olyan, mint egy városi legen-

da. Létezik, de nem tudni pontosan, 
meddig, mert ez gyermekenként is 
változó lehet, de legkésőbb 12 hóna-
posan eltűnik. A búvárreflex viszont 
nagyon jó segítség az első merülé-
sekhez. Célom viszont nem a búvár-
reflex fenntartása, hanem – egy ta-
nulási folyamattal – a kiváltása. Az 
oktatási módszerem nem merülés-
központú. Minden oktatáson öntö-
zéssel készítjük elő a piciket a merü-
lésre. Ha a gyermek negatív reakciót 
mutat, akkor nem engedem merülni 
aznap. Előfordul, hogy a baba 3–6 
hónaposan imádta vizet és az okta-
tást, viszont a következő tanfolya-
mon, amikor már nagyobb, 8–10–12 
hónapos, kifejezetten nem szereti a 
pancsolást vagy például azt, hogy 
víz éri a fejét.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a 
gyermekek gyorsan változnak, és 
amint megjelenik az „éntudatuk”, ki-
fejezik, hogy mi az, amit ők szeretné-
nek vagy éppen nem szeretnének. A 
babaúszás nem befolyásolja azt, 

hogy a gyermekünk később jó úszó 
lesz vagy nem, illetve hogy gyorsab-
ban tanul meg úszni, mint a többiek. 
Egyik nagy előnye viszont, hogy 
gyermekünk valószínűleg nem fog 
félni a víztől – tudtuk meg Erős Ildi-
kótól, aki befejezésül fontosnak tar-
totta elmondani: „A Ficánka Úszósu-
liban az oktatások korosztálytól 
függetlenül a szülők aktív közremű-
ködésével zajlanak, tehát a szülő is a 
vízben van. A cél, hogy a gyermekek 
jól érezzék magukat, megszeressék 
a vizet és megtanuljanak úszni. Az 
oktatások nem arról szólnak, hogy 
ha akarod, ha nem, azt csinálod, ami 
a feladat. Ha látom, hogy a pici nyű-
gös, fáradt, nincs jó napja vagy csak 
épp a dackorszakát éli, egyszerűen 
nem erőltetem, kap más feladatot, 
esetleg egy játékot a kezébe vagy 
egyszerűen csak félrehúzódhat 
anyával vagy apával egy kis ölelge-
tésre, simogatásra, feltöltődésre.”

 n PM

 FOTÓ: FICÁNKA ÚSZÓSULI

Két jelentős családi kriptája van Ausztriának. Az egyik az 
osztrák fővárosban található Habsburg császári kripta, az 
úgynevezett Kaisergruft, a másik a Batthyány család sír-
boltja a Körmendtől mintegy harminc kilométerre találha-
tó Németújváron.

Mindkét kriptának több száz éves 
múltja van, a bécsi Kaisergruft alap-
kövét 1622-ben tették le. Tizenegy 
évvel később már állt a kapucinus 
templom és a hozzá tartozó sírhely. 
Először Anna császárné és II. Má-
tyás maradványait szállították ide. 
A mai bécsi bevárosban található 
császári kriptában a Habsburg csa-
lád tagjainak testét őrzik. Szívüket 
külön ezüsturnában az Ágoston- 
rendiek altemplomában, más belső 
szerveiket pedig rézurnában a  
Stephans-dóm katakombáiban he-
lyezték el. A föld alatti nyughelyen 
egymás mellett sorakoznak a kopor-
sók, amelyek egy része kőből, másik 
része fémből készült, de van néhány 
fakoporsó is. Az egyik ledíszesebb 
kétségkívül Mária Terézia és férje, I. 
Lotharingiai Ferenc szarkofágja, 
amely művészeti alkotásnak is beil-
lik. A szarkofág oldalán azt a jelene-
tet is megörökítették, amint Mária 
Teréziát magyar királynévá koro-
názzák. Mária Terézia fia, II. József, 
akit kalapos király néven ismerünk 
a magyar történelemben, egyszerű 
rézkoporsóban nyugszik. A Kaiser-
gruftban külön teremben található 
Ferenc József és Erzsébet királyné, 
Sisi, valamint tragikus körülmé-
nyek között elhunyt fiuk, Rudolf ko-
porsója. Középen, magasított emel-
vényen Ferencz József egyszerű 
szarkofágja látható, mellette Sisi 
gazdagon díszített koporsója, előtte 

mindig van élő virág, többnyire ró-
zsa. Apja mellett, a másik oldalon az 
öngyilkosságot elkövető Rudolf 
nyughelye látható, neki is jut néhány 
színes virágfüzér. A bécsi kriptában 
nyugszik az 1989-ben elhunyt utolsó 
magyar királyné, Zita. Férjére, Ká-
roly királyra csak egy mellszobor 
emlékeztet, mert az utolsó magyar 
király Madeirán halt meg száműze-
tésben, és ott is temették el. A kripta 
utolsó termébe temették Habsburg 
Ottót feleségével, Regina asszony-
nyal. Habsburg Ottó szívurnáját vi-
szont nem Ausztriában, hanem Ma-
g yarországon, Pannonhalmán 
helyezték el.

A bécsi nyughelyhez hasonlóan a 
güssingi, vagyis németújvári Bat-
thyány-kripta is történelmi nagysá-
gokat őriz. Csakúgy, mint a Kaiserg-
ruft, ez is igen régi, alapítása I. 
Batthyány Ádám nevéhez köthető, 
1640 környékén. A császári és kirá-
lyi kamarás építette a ferences 
templomot és alatta a főúri nyughe-
lyet, amely hat helyiségből áll és 
meglehetősen kanyargós folyosó-
rendszerrel bír. Eredetileg az V. te-
remben kőszarkofágba helyezték el 
a boldoggá avatott hercegorvost, dr. 
Batthyány-Strattmann Lászlót is. 
Később azonban a templom bejára-
tánál kialakított kis kápolnába ke-
rült az a kis fémkoporsó, amely a 
csontjait őrzi.

 n KÉP ÉS SZÖVEG: TÓTH JUDIT

Mi maradt nekünk karácsony nap-
ján… Talán a gyerekkori kellemes 
hangulat úgy illant el az évek alatt, 
mint a gőz a forró teám tetejéről, 
de valahol úgy gomolyog még 
bennem láthatatlanul.
Nem tudom a pillanatokat vissza-
hozni, amitől olyan csodálatosan 
szép volt a karácsony, kellettek 
hozzá a veszekedések és persze a 
lemezjátszóról szóló békés dalla-
mok, amelyek elcsitították a han-
gos szavakat.
Anyám tökéletes díszítése a tökélet-
len, mindig görbe fán… a fenyő bi-
zonytalanul állt, erről apám tehe-
tett, de mégis az elégedetlenkedés 
hamar eltűnt anyám szorgos keze 

alatt. Ez maradt nekem, emlékek, 
apró jelenetek. Nem sok ajándékra 
emlékszem gyerekkoromból, bizto-
san volt sok baba és néhány könyv 
közötte, de mégis a fények emlékei 
maradtak meg bennem mélyen.
Negyed évszázad mögöttem és a 
karácsonyból a készülődés öröme 
maradt, a meghittség kihunyt. Vár-
ni arra, ami nincs már, nem lehet, 
de a forralt bor felett a csendes vá-
rosban új érzések születnek és 
egyszer majd megérkezik, aztán 
leülepszik és végül szerényen 
megy el ez az ünnep. De addig is, 
mindennap kísért a várakozás a 
régmúlt karácsony után.
 FOTÓ: SZABÓ DÓRA/ ARCHÍV

Véget ért a szezon a kéziseknélNégy-öt éves korig csak a vízhez szoktatjuk és nem úszni tanítjuk a kicsiket

Nagy népszerűségnek örvend a „babaúszás” Körmenden A holtak birodalma

Ünnepi hangulatban

A Vasi Rendőr Szabadidő és Sport-
egyesület szervezésében idén XXI. 
alkalommal rendezték meg a Miku-
lás Kupa teremlabdarúgó-tornát 
Szombathelyen. A tornára kilenc 
csapat nevezett, akik rendőrségi 
dolgozókból, egyesületi tagokból, 
szolgálati nyugdíjasokból és rend-

őrségi dolgozók családtagjaiból 
álltak. A vándorkupa idén a Kör-
mendi Rend őrkapitányság csapa-
tához került. A torna gólkirálya ti-
zenegy góllal Szandi Gábor lett, 
míg a legjobb kapus címét Maráczi 
Ágoston, a körmendi csapat kapusa 
nyerte el. n MP

A körmendiek voltak
a legjobbak a Mikulás kupán
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Idén is megszervezték a hagyo-
mányos Mikulás-napi futást a kör-
mendi Olcsai Kiss Zoltán Általá-
nos Iskolában. December 6-án 
délután több száz diák futott az 
intézmény körül Mikulás-sapká-
ban. A kicsiknek egy kört, a na-
gyobbaknak pedig kettőt kellett 
teljesíteni. A résztvevők mind-
egyike érmet kapott, ami igazolja 
a részvételt, valamint évfolyamon-
ként és nemenként eredményt is 
hirdettek. Minden kategóriában 
az első három helyezett oklevelet 
kapott, és felállhatott a dobogóra.

 n MP
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Mottó: „Amíg az utolsó nyíllal nem dobják ki a kiszállót, nincs vége a mérkőzésnek, ezért soha ne add fel”

Ha év vége, december, akkor városi dartsdöntő. Az eseménynek a kulturális központ Berzse-
nyi utcai, régi alapépületének tükrös nagyterme adott otthont, kivetítővel, sörcsapokkal, zsíros 
kenyérrel, tombolával és óriási drukkhangulattal. A helyi dartsegyesület vezetője, Huff László, 
alias Serviceman nagy párbajban, immár negyedik alkalommal nyerte el a bajnoki serleget.

A szeptemberi bajnoki nyitányon 
32-en indultak, az alapszakasz 
négy fordulóból állt, ami után kiala-
kult a felső- és alsóház. A felsőházi 
játékosok közül került ki az a leg-
jobb nyolc versenyző, akik a múlt 
szombati döntőn vettek részt, ők let-
tek az ún. „színpadosok”, akik kö-
zött eldőlt az idei körmendi dartsbaj-
noki cím. Az alsóházi játékosok is 
kemény helyosztó mérkőzéseket 

vívtak, a két legerősebb játékos ke-
rült be itt is a rendezvény döntőjébe. 
Az eseményt Bebes István polgár-
mester nyitotta meg, aki üdvözölte a 
város sportéletében már jegyzett 
dartsklub tevékenységét, és tovább-
ra is támogatásáról biztosította a 
klubot. Itt kell megjegyezni, hogy az 
egyesület megkapta foglalkozá-
saihoz a művelődési ház pincehelyi-
ségét.

A nézőtér is egyre jobban megtelt 
szurkolókkal. Fiatal titánok mérték 
össze tudásukat az idősebb, ruti-
nosnak számító ellenfeleikkel. 
A döntő aztán elképesztő izgalma-
kat hozott. Huff László és Farkas 
Ferenc feszültek egymásnak, han-
gos biztatások közepette. Öt nyert 
legig tartott a mérkőzés, amelyben 
a korábbi bajnok hamar ellépett 3-0-
ra, azonban ellenfele ezt nem hagy-
ta annyiban és módosította az állást 
3-2-re, majd egálra és 4-4-re alakult 
a mérkőzés. Óriási teher volt mind-
két játékoson, hiszen egy legen állt 
vagy bukott a bajnoki cím. Végül 
Huff Lászlónak sikerült ismét elhó-
dítani a bajnoki serleget. n KÉKI
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Mikulásfutás az Olcsaiban

Huff László negyedszer is dartsbajnok Körmenden

Idén is lesz 
Szilveszter kupa
A városi kosárlabda-bajnokság 
negyedik fordulója után a Vargo-
vics BT csapata áll az élen, mögöt-
te szorosan a Partizán OB. A követ-
kező összecsapásokat december 
15-én délelőtt 10-től rendezik a 
sportcsarnokban. A nap párosítá-
sai: HSE Vasalja–Kiswire Warriors, 
Partizán OB–TATU HE, Ultras–Sun-
rise. Szabadnapos most a Vargo-
vics BT lesz.
A szervezők idén is megrendezik a 
hagyományos Szilveszter kupát is. 
Az amatőr kosárlabdatornára vár-
ják a jelentkezéseket egészen de-
cember 20-áig az mte@bckor-
mend.hu e-mail címen. n MP

A 2019. évi városi 
dartsbajnokság 
végeredménye:
Vigaszág:
I. helyezett: Bertalan László
II. helyezett: Bíró Martin
Felsőház:
Bajnok: Huff László
II. helyezett: Farkas Ferenc
III. helyezett: Mesterházi András 

és Takács Zoltán
V. helyezett: Nagy Tamás, 

Petrovics Bálint, Budavári 
Zsombor, Nagy Máté

Legjobb tornaátlag: 
Petrovics Bálint (62,28)

Legtöbb 180: 
Budavári Zsombor (8 db)

Legmagasabb kiszálló: 
Nagy Máté (150)

Legkevesebb nyílból megdobott 
leg: Mesterházi Adrás (12 nyíl)

Bull Challenge verseny :
I. helyezett Huff László
II. helyezett Góczán József
A Körmendi Darts Club Sport és 

Kulturális Egyesület köszöni a 
támogatóknak a rendezvény 
lebonyolításához nyújtott 
segítséget.

Eddig idegenben játszottak az Egis Körmend kosárlabda-
csapatának fiataljai, s bizony komoly vereségekbe szaladtak 
mindhárom találkozón.

December 3-án, kedden a 
KK Sencur jött a Kossuth 
Lajos utcai csarnokba. 
Végre a szlovének is jobbá-
ra a fiataljaikkal jöttek, de 
azért nem nélkülözték két 
ászukat. Ivkovic (23/9) és 
Brkic (21) több mint felét 
dobta csapata pontjainak 
(85-79). Ám hazai oldalon is 
voltak, főleg támadásban 
sikeres játékosok. Takács 
(25/18) főleg a végjátékban, 
míg Németh Á. (21/9) a 
meccs elején sokat tett az 
első győzelemért.

A vendégcsapat otthoná-
ban ősszel húsz ponttal (88-
68) kaptak ki a piros-feke-
ték, volt tehát mit törleszteniük az 
utóbbiaknak. A védekezésbeli hibá-
kat a szlovének most is rendre megto-
rolták, így tíz perc játék után 18-26-ra 
vezettek. A folytatásban Németh mel-
lé Kozma (9/6) és Martinez (11/3) is jó 
távoliakkal iratkozott fel. Nem is ma-
radt el az egyenlítés (28-28), majd a 
minimális vezetés, de a szünetre új-
ból vendégelőnyt mutatott az ered-
ményjelző (46-47). A fordulást követő-
en váltott vezetés mellett, szorosan 
alakult az eredmény. Takács két szép 
hárompontosával, 67-65-tel indult a 
mindent eldöntő záró etap. Némi ha-
zai tanácstalanságot követően a ki-
váló napot kifogó Takács újabb pon-
tos távolijaival rázta fel társait. Az 
izgalmas végjátékban foggal-köröm-

mel tartotta négypontos fórját a hazai 
gárda. A habnak a tortán Érsek két jó 
büntetője bizonyult, ezzel hatpontos 
győzelmet könyvelhetett el Patai 
Benjamin csapata.Szerdán hazai 
pályán játszottak a fiatalok a kupaso-
rozatban. A cseh ellenfélnek, a BK 
Opavának szerettek volna visszavág-
ni a korábbi vereségért, ez azonban 
most sem sikerült. A vendégek végig 
magabiztos játékkal kosaraztak, a 
végeredmény 80-100 lett.

A fiatalok után 19 órakor az Egis 
Körmend felnőtt csapata is pályára lé-
pett, úgy hozta ugyanis a sors, hogy a 
FIBA Europe Cup csoportköre is erre 
esett, de úgy tűnik, ez nem a piros-fe-
keték napja volt. A meccs végeredmé-
nye: Egis Körmend–Ventspils: 76-96.

A régi időket idéző hangulat je-
lezte, hogy ez bizony egy szom-
szédvári presztízsmérkőzés. 
A ZTE Bibbins (5) személyében új 
irányítóval vette fel a harcot az 
Egis Körmend férfi kosárlabda-
csapata ellen. A 133. egymás elleni 
rangadó hazai győzelmet hozott 
(82-76), főleg centerposzton dőlt el 
a találkozó.

A ZTE a 11. helyről várta a tabel-
la 3. helyezettjét, így a piros-fekete 
szurkolók, noha óvatosan, de bíztak 
a jó vendégszerepelésben. A hazai-
aknál Ubilla helyére érkezett új 
irányító mindenesetre új impulzu-
sokat adhatott csapattársainak. Az 
első percekben kóstolgatták egy-
mást a küzdő felek, aztán a zalaiak 
kezdtek elhúzni. 17-6 után egyenlí-
teni tudott az Egis, de az első ne-
gyed 23-21-re végződött. A máso-
dik tíz perc is teljesen kiegyenlített 
játékot hozott. A hullámzó teljesít-
mény a nagyszünetre egyetlen pont 
vendégelőnyre volt elegendő (40-
41). A fordulást követően a „Zete” 

kapta el jobban a fonalat. A Kör-
mend hibáiból építkezve növelte 
előnyét a hazai gárda. A harmadik 
negyedet 25-12-re a ZTE nyerte (65-
53). A záró etap sem hozott perce-
kig változást, Bence Tamás együt-
tese ráérzett a diadal ízére, jól 
tartották tíz pont körüli előnyüket. 
Két perccel a vége előtt, 76-71-nél 
mégis felcsillant a remény a ven-
dégszurkolókban, hogy egy jó haj-
rával behúzhatja a Körmend a győ-
zelmet. De rossz megoldások, 
pontatlan dobások és a jó hazai 
büntetőzés végül a kék-fehérek győ-
zelmét eredményezték (82-76). 
A  pécsi, a kecskeméti vereségek 
után Zalaegerszegen is vesztesen 
hagyta el a pályát Matthias Zoll-
ner csapata. A hazaiaknál Agafo-
nov (23), Szabó Zs. (18/3) és Willi-
ams (15/6), míg a körmendi oldalon 
Edwards (20/6), Taylor (17), illetve 
Turner (12/6) lettek csapataik leg-
eredményesebbjei. Ennél sokkal 
több kell védekezésben és támadás-
ban is a jövőben. n KÉKI

Négy korcsoportban rendezték 
meg a 36. Somogyi Kupa–Papp Ist-
ván Labdarúgó Emléktornát Kör-
menden a Városi Sportcsarnokban 
múlt hétvégén. A tornán huszon-
négy csapat 300 labdarúgója vívott 
színvonalas mérkőzéseket. A terem-
tornán a körmendiek mellett szent-
gotthárdi, őriszentpéteri, vasvári, 

nádasdi és sárvári csapatok is részt 
vettek. Első nap délelőtt a fiatalabb 
diákok, majd másnap az idősebbek 
csaptak össze egymással. Az I. és a 
III. korcsoportban a körmendi So-
mogyi–Olcsai iskola gárdája lett az 
első, a II. és IV. korcsoportban pedig 
a szentgotthárdiak. n MP

 FOTÓ: KORMEND.HU/ÁTVETT

Kifogtak a fiatalokon a csehek 
az Alpok Adria Kupában

Kosarasvereség Egerszegen

Idén is volt Somogyi kupa
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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

36
63

43
36

63
55

Régióhő Kft. munkatársakat
keres körmendi telephelyére,

kazánfűtő és
fűtésszerelő-karbantartó

munkakörökre.
Tel.: 0630/268-1322 és

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

36
58

57

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

36
62

51

Gyors

Vegyszer-
mentes

Fájdalom-
mentes

80–90%-os
gyógyulási
arány

Jelenleg az egyik leghatékonyabb
módszer körömgomba kezelésére

Bright Lézer Stúdió
+36 30 624 2522

Zalaegerszeg, Göcseji út 45. • Szombathely, Körmendi út 1.

KEDVEZMÉNY
AZ ELSŐ KEZELÉS

ÁRÁBÓL
2019.11.29-2019.12.20.

között

20%

KÖRÖMGOMBA KEZELÉS
LÉZERREL

36
58

53

Ezúton is megköszönve egész éves
együttműködését Békés Boldog
Karácsonyi Ünnepeket
és Áldásokban Gazdag
Új Esztendőt kívánunk!
Maraton Lapcsoport
Vas megyei Iroda
Tel.: 94/511-254, 0630/500-6191
Email: vasiszuperinfo@maraton.hu

L APOZÓ
CSALÁDI

VAS-INFÓ.HU

Körmendi Híradó

36
78

69

Bádogos munkák
végzése anyagbeszerzéssel!

Mukics Baumed Kft. – Mukics Lajos Bádogos mester

Tel.: 06-30/9028-338 36
58

64
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MAGYAR
ÁLLAMKINCSTÁR
VasMegyei Igazgatóság
ÁLLAMPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉSI PONT

KÖRMEND

SZOLGÁLTATÁSAINK:

• Díjmentes értékpapírszámla nyitás- és vezetés
• Állampapír forgalmazás – 100%-os állami
garancia, összegtől függetlenül minden
forgalmazott állampapírra
• Változatos befektetési lehetőség: többféle
futamidő, kamatozás és címlet
• Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás
• Szerződéskötés után igénybe vehető
kényelmi szolgáltatásaink:
TeleKincstár, WebKincstár, illetve MobilKincstár,
díjmentes SMS értesítés
• Kizárólag készpénzmentes fizetési lehetőség

Körmend, Szabadság tér 8. /a cukrászdával szemben/
Tel.: +36-30-239-0699 • Nyitvatartás: csütörtök: 8.30–16:00, péntek: 8.30–13:30

WWW.ALLAMKINCSTAR.GOV.HU

36
23

79
36

63
70

36
48

22

Körmend Bercsényi
társasház utolsó 2 lakás

készpénzes vevőknek még az
idén jelentős kedvezménnyel

Eladó!

Érdeklődni:
Joó Gyula 0620/9738-737

36
68

72

Hamarosan nyitunk!
9900 Körmend, Rákóczi u. 112.

36
79

84


