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Hármas együttműködési megállapodás született
Elkezdődött a körmendi gimnázium és az Illés Akadémia közös munkája   2. oldal
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 TARTALMUNKBÓL:

CÍMLAPUNKON:
Újra fúvósok zenéltek Körmenden 
a Szabadság téren 7. oldal

Minden hétvégére 
koncertet kínálnak 
a körmendieknek
A koronavírus-járvány okozta 
veszélyhelyzet miatti korlátozá-
sok jelentősen megváltoztatták 
a körmendi nyár különféle zenés 
programjait, hiszen az idei Alte-
rába Fesztivál elmarad, viszont 
szinte teljesen változatlan prog-
rammal majd jövő nyáron tartják 
meg a szervezők. n 6. OLDAL

Elbúcsúztak 
a nyugdíjba vonuló, 
kiváló pedagógustól
Egészen kicsi gyermekkorától 
pedagógusi pályára készült Va-
dász Mária, aki most, negyven 
lelkiismeretesen ledolgozott év 
után nyugdíjba készül a Dr. Bat-
thyányné Coreth Mária Óvoda 
éléről. Kollégái rendhagyó mó-
don – szívhez szóló üzenetekkel 
– köszöntek el tőle. n 10. OLDAL

Bepillantottunk 
Okoh Viktor Kelechi 
körmendi életébe
Okoh Viktor Kelechi tavaly nyáron 
került az Egis Körmend kosárcsa-
patához, ahol részese lett az 
újonnan induló utánpótlásprog-
ramnak. Azt mondja, egy év alatt 
sokat fejlődött és jól érzi magát 
Körmenden. n 11. OLDAL

Női sárkányhajó
egység kezdte meg 
edzéseit Körmenden
Női sárkányhajócsapatot tobor-
zott a Bereki Bárkás Egylet Egye-
sület. A körmendi lányok, asszo-
nyok már el is kezdték a munkát, 
a tervek szerint első komoly 
megmérettetésük a Balaton át-
evezése lesz augusztus derekán.
 n 12. OLDAL
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RÖVID HÍREK

Háromoldalú együttműkö-
dési megállapodást írt alá 
a körmendi Kölcsey Ferenc 
Gimnázium, a Szombathe-
lyi Tankerületi Központ és 
az Illés Akadémia nemrég 
Körmenden. A gimnázium 
életében jelentős fordulat 
ez, aminek következménye 
a létszám folyamatos bizto-
sítása és a sportban kifejtett 
hatása lehet.

Még tavasszal kereste meg az Il-
lés Akadémia a tankerületet, hogy 
új partneriskolát találjon. „Rögtön 
az első gondolatunk Körmend volt, 
hiszen ott a középiskola megerősí-
tése kiemelt prioritást élvez” – szó-
lalt fel először Fodor István, a 
Szombathelyi Tankerületi Központ 
igazgatója.

Jelenleg a város zászlóshajója a 
Batthyány-hagyaték és a kosárlab-
da – emelte ki Bebes István, Kör-
mend polgármestere, aki örömét fe-
jezete ki, hogy most a jövő zálogát 

nemcsak a kosárlabda, hanem a 
futball kapcsán is ki tudják bonta-
koztatni a gimnáziumban. Mint 
mondta, ehhez minden támogatást 
meg fognak adni.

Tóth Miklós, az Illés Akadémia 
menedzsere arról a szívélyes fogad-
tatásról beszélt, amit a városban 
tapasztalt. Hangsúlyozta: bíznak 
benne, hogy a kapcsolat gyümölcsö-
ző és hosszú távú lesz.

Eddig a Hermann Ottó Szakképző 
Iskola és a Nagy Lajos Gimnázium 

volt partnerünk, melléjük lépett be 
a körmendi intézmény, így az okta-
tás terén is több választásuk van a 
szülőknek és a gyerekeknek – ezt 
már Illés Béla, az akadémia igazga-
tója mondta.

Laczó Tamás, a gimnázium igaz-
gatója arról beszélt, hogy olyan is-
kolát kerestek, ahol támogatják a 
diákok edzésen való részvételét és 
bennük ebben partnerre találtak.

 n MP
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Több utca is 
megújulhat

A csütörtöki képviselő-tes-
tületi ülésen döntöttek egy pá-
lyázat beadásáról a képvi-
selők, aminek köszönhetően 
sikeres elbírálás esetén több 
utca megújulhat a települé-
sen. Az előterjesztésben a Do-
bogó, az Erkel Ferenc, a Kis, a 
Nap utca északi része és a 
Téglagyári utca felújítását je-
lölték meg.

Virágosításra 
buzdítanak

Idén a koronavírus-járvány-
hoz igazodva hirdették meg a 
Virágos Magyarország kör-
nyezetszépítő versenyt a szer-
vezők, amire már több mint 
ezren neveztek eddig. A „Virá-
gos balkonok, virágos kertek” 
verseny, amelyben a közterü-
letek helyett ezúttal az ottho-
nokra fókuszálnak, most ma-
gánszemélyeknek szól, bárki 
indulhat az ország minden 
pontjáról, így Körmendről is. 
A neves szakmai zsűri a pá-
lyázatokat a teljes biztonság 
érdekében digitálisan, fotók 
alapján értékeli. A nevezést 
július 15-éig hosszabbították 
meg.

Lezárják az utat
Július 15-én, szerda reggel 

nyolc órától délután négy órá-
ig teljes útzár lesz érvényben 
Körmenden a Vasút utca M8 
gyorsforgalmi út építéssel 
érintett szakaszán: a 8-as 
számú főút felőli vasúti átjáró 
és a Németújvári utca között.

Nyári ügyelet van
A Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Körmendi Tag-
intézménye július elsejétől 
nyári üzemmódra állt át. Ez 
azt jelenti, hogy augusztus 23-
áig kizárólag ügyeletet tarta-
nak: minden hétfőn reggel 8 és 
13 óra között. n MP

Új tagozattal indul a gimnázium
Sorra járta az elmúlt hetekben, hónapokban a körzeteket a 
körmendi városvezetés annak érdekében, hogy felmérje a 
településen lévő feladatokat, problémákat és hiányosságokat.

„Nehezebb munkáink is voltak a 
koronavírus okozta helyzetben, de 
kihasználtuk ezt az időt arra is, hogy 
teljes egészében átnézzük a tenniva-
lókat” – összegezte pénteken, az utol-
só ilyen alkalmon Bebes István, Kör-
mend polgármestere. Kitért arra is, 
hogy a terepbejáráson mindig a vá-
rosgondnokság szakembereivel és a 
városfejlesztési iroda munkatársai-
val együtt vettek részt, nekik külön 
köszönetet mondott, hogy sikerült 
közösen kialakítani egy olyan képet, 
amivel szeretnék természetesen a 
saját munkájukat javítani.

A képviselő-testület tagjai is je-
lezték, hogy mi az a munka, amit el 
kellene végezni, ugyanakkor a bejá-
rások során több kisebb, közepes 
vagy nagyobb probléma is felme-
rült, aminek a megoldását el kell 
kezdeni. Van köztük olyan, ami ke-

vésbé vagy egyáltalán nem igényel 
a költségvetésből forrást, csak min-
denki részéről odafigyelést, de van 
olyan is, ami egy minimális pénzrá-
fordítással megoldható. A városve-
zető hangsúlyozta: azt is figyelem-
be kell venniük, hogy a jelenlegi 
helyzet nem egyszerű az önkor-
mányzatoknál, hiszen a vírus elleni 
védekezés mindent átírt, de el kell 
kezdeniük azoknak a feladatoknak 
is a tervezését, amihez majd vala-
milyen pályázati forrás szükséges.

A terepbejáráson tapasztaltak 
alapján a feladataik között szerepel 
több minden, az útfelújítástól kezd-
ve, a parkosítás és a virágosítás 
folytatásán, fűnyírási, tereprende-
zési, valamint kisebb karbantartási 
munkákon át egészen a bokor- és 
fametszésekig. n MP
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A Polgári Összefogás Körmen-
dért Egyesület kezdeményezte 
azt a munkát, aminek keretében a 
vadászlak és környéke, valamint 
a Hősök tere megszépült.

Néhány hónapja döntöttünk 
úgy, hogy gondozásba vesszük a 
területet, de nem csak egyszeri 
alkalomra – mondta dr. Szabó 
Barna önkormányzati képviselő. 
Kitért rá: szeretnének minden év-
ben kiszemelni a városban egy 
pontot, amit aztán megpróbálnak 
még szebbé tenni. A képviselő 
hangsúlyozta azt is, hogy az ak-
ciójukhoz várják más civil szerve-
zetek csatlakozását is.

A vadászlaknál először a fű-
szerkert és a mai cserjeágy terü-
letét kellett felásniuk, eltávolítot-

ták a gyomot, a törmeléket és 
megfelelő ültetőközeggel töltöt-
ték fel, majd a folytatásban mint-
egy ezer tő növényt ültettek. Az 
épület déli részén kialakítottak 
egy fűszerkertet: többféle ka-
kukkfű, zsálya, menta, rozma-
ring, snidling és bazsalikom dí-
szíti most.

A kút környezetében, a beveze-
tő út mellett évelő növények van-
nak, kész az épület és a rézsű kö-
zött a cserjeágy, de ez utóbbit is 
már talajtakaró növények fedik.

Az egyesület tagjai a Hősök te-
rére is vettek növényeket, össze-
sen tíz facsemetét: hat japáncse-
resznyét, három hársfát és egy 
csüngő epret. n MP
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A veszélyhelyzet feloldása óta először ült újra össze 
a körmendi képviselő-testület csütörtökön délután 
a polgármesteri hivatal nagytermében. A nyílt ülés 
keretében nyolc napirendi ponttal foglalkoztak.

Téma volt a többi közt a 2019. 
évi költségvetés kapcsán a gaz-
dasági beszámoló. Az előterjesz-
tésből kiderült: a tavalyi főössze-
get hét alkalommal kellett 
módosítani év közben, főleg kü-
lönböző pályázatok és a felada-
tok ellátásához biztosított 
előirányzatok rendezése miatt. 
Az idei költségvetési rendelet 
módosítása is szerepelt a napi-
rendek között, a rendelettervezet 
ugyanis kiadási és bevételi olda-

lon is módosításokat tartalmaz, 
de az étkezési térítési díjak is 
felmerültek és szó volt egy pályá-
zatról is, aminek segítségével 
pozitív elbírálás esetén több utca 
is megújulhat a településen.

A zárt ülésen egy témát vettek 
elő: a Bartók Béla lakótelepen lévő 
5-ös tömbben lévő lakások értéke-
sítését, ami azt vetíti elő, hogy a 
jövőben, ha minden a terv szerint 
alakul, megoldódhat a régóta üre-
sen álló épület sorsa. n MP

Bodó Gábor, 06-30/2277-082    •

PALATETÔK 
bontás nélküli

FELÚJÍTÁSA
színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia! 

Lapos tető szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.

www.palatetok.hu

www.facebook.com/palatetok
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Fákat, növényeket ültettek Ülésezett a képviselőtestület

Vannak feladatok, amik csak odafigyelést igényelnek mindenkitől

Felmérte a tennivalókat a körmendi városvezetés

Kóbor László és Fodor István az aláírás pillanatában, a háttérben Bebes István
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Vándor Székely címmel nyílt kiállítás Körmenden, amely 
az erdélyi Bálinth Zoltán hétezer darabos gyűjteményéből 
jelenít meg egy válogatást. A nagyjából ezerdarabos kiállí-
tási anyag a viseletektől kezdve a mindennapos használati 
tárgyakon át a mezőgazdasági eszközökig sokoldalúan 
mutatja be a székelyek életét.

A Vándor Székely kiállítás mond-
hatni kuriózum, hiszen nem sokan 
vállalkoznak arra, hogy évtizede-
ken át keresgéljenek és gyűjtöges-
senek egy olyan gazdag kultúrából, 
mint a székely. Bálinth Zoltán erdé-
lyi néprajzi gyűjteménye ma hétezer 
darabot számlál, ami komoly mun-
kát, elhivatottságot és kitartást fel-
tételez. És kell hozzá az erős haza-
szeretet és talán megszállottság is.

A kiállítás témája talán nem is le-
hetne aktuálisabb a trianoni béke-
diktátum aláírásának századik év-
fordulójánál. Mikor a trianoni 
sérelmekről beszélünk, a magyar 
emberek legtöbbjének Erdély és 
Székelyföld ugrik be elsőként. Ez 
volt ugyanis a legnagyobb területű 
országrész, amelyet kiszakítottak a 
nemzet testéből, itt élt és itt él mind 
a mai napig a legtöbb magyar nem-
zetiségű az igazságtalanul elcsatolt 
területek közül – mondta köszöntő 
beszédében Bebes István polgár-
mester, aki örömét fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy a gazdag kiállí-
tási anyag Körmendre kerülhetett.

Ezután Raskóné Déri Erzsébet, a 
kiállítás mentora vette át a szót. Be-
mutatta a most 42 esztendős Bálinth 
Zoltán gyűjtőt, aki tizenöt éves ko-

rától kezdve gyarapította és gyara-
pítja a mai napig a székely tárgyi és 
írásos emlékekből álló gyűjtemé-
nyét.

Zoltán a Sepsiszentgyörgy mel-
letti Árkos nevű településről szár-
mazik. Tizenegy éves korában rö-
vid időn belül egyszerre vesztette el 
a szüleit, és miután árvaságra ju-
tott, egy cipészmester fogadta a 
gyámsága alá. Talán ez is hozzájá-
rult ahhoz, hogy tizenöt éves korá-
ban gyűjteni kezdte a székelyek tár-
gyait, dokumentumait, amelyekről 
kijelenthetjük, hogy egytől-egyig a 
továbbörökítés zálogai. Zoltán első 
nagy kiállítása Ópusztaszeren volt 
2008-ban, amely egy évig állt a láto-
gatók rendelkezésére. Aztán 2012-
től a Dunántúlra került és a gyűjte-
mény folyamatosan járja az 
országot – mondta a kiállítás mento-
ra.

A Városi Kiállítóteremben, a bejá-
rattal szemben látható viseletek 
egyértelműen jelzik, hogy a tárlat 
Székelyföldről szól. Körülötte ház-
tartási és mezőgazdasági eszközök, 
használati tárgyak, egyházi emlé-
kek, bútorok. Az anyag a székelyek 
elmúlt 100–150 évébe nyújt betekin-
tést. A kiállítási tárgyak között több 

különlegesség is van: az egyik a ge-
nerációk óta bútorfestéssel foglalko-
zó Sütő család saroktékája, amely 
1823-ból való, a másik a Kőrösi Cso-
ma Sándor családjához köthető, élet-
fával díszített kelengyés láda, amely 
1779-es keletkezésű.

Bebes Árpád, a Dr. Batthyány- 
Strattmann László Múzeum nép-
rajzkutató muzeológusa megnyitó 
beszédében kiemelte a gyűjtemény 
egyediségét és fontosságát.

A Vándor Székely kiállítás arra 
ad lehetőséget, hogy a tárgyakat 
csendes valójukban tekintsük meg, 
megértsük mondanivalójukat és 
hozzájuk kapcsoljunk egy-egy em-
léket. A tárgyakhoz való ilyenforma 

kapcsolódás elsősegítheti, hogy mi 
emberek is kapcsolódjuk egymás-
hoz – mondta a néprajzkutató szak-
ember.

A kiállításon közreműködött 
Cserős Anna és Tóth Kamilla, a 
Rábavirág Tánegyüttes tagjai, va-
lamint a Vilics Judit–Bodonczi 
Márk páros a Senior Néptáncegyüt-
tesből. Előbbiek székely népdalok-
kal, utóbbiak székely táncokkal ör-
vendeztették meg a kiállítás 
megnyitóján jelen lévő közönséget.

A tárlat augusztus 8-ig látogatha-
tó, hétfő kivételével naponta 10 órá-
tól 18 óráig.

 n TJ
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A székelyek elmúlt 100–150 évébe tekinthetnek be az érdeklődők

Körmendi állomásához ért Bálinth Zoltán kiállítása
Egy aktív turisztikai paradicsommá válhat a következő évek-
ben a Rába-parti település – ezt hangsúlyozta Révész Mári-
usz, a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztéséért 
és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos a körmendi 
vízivándor megállóhely ünnepélyes átadóján csütörtökön.

Mintegy 39 millió forintból jóval a 
mértékadó árvízszint felett egy olyan 
nyolcágyas szálláshelyet alakítottak 
ki a Bárkaháznál a magyar kormány, 
a kajak-kenu szövetség, a körmendi 
önkormányzat és a Bereki Bárkás 
Egylet Egyesület együttműködésé-
vel, ami kiváló lehetőséget biztosít a 
térségben a szabadidős élmények 
tárházának gyarapításához.

Sok mindenben vita van Magyar-
országon, de abban talán nincs, 
hogy hazánkat egy egyre élhetőbb 
országgá kell varázsolni – kezdte 
gondolatait Révész Máriusz. Rámu-
tatott: a kormány egyenesen azt a 
célkitűzést fogalmazta meg, hogy 
2030-ra Magyarország a legélhe-
tőbb európai országok egyike le-
gyen. Ehhez sok minden egyéb mel-
lett kell például orvosi ellátás, 
megfelelő oktatás, de kétségkívül az 
egyik legfontosabb, hogy az életün-
ket hogyan éljük, milyen életmó-
dunk van, mennyit mozgunk, meny-
nyire élünk egészségesen, hogyan 
töltjük mindennapjainkat és sza-
badidőnket. Önmagában, ha az élet-
módunkon tudunk változtatni, an-
nak komoly gazdasági hatása is van 
– mondta a politikus. Emlékeztetett: 
Matolcsy György jegybankelnök 
néhány héttel ezelőtt papírra vetet-

te, hogy Magyarország felemelke-
désének melyik a legfontosabb ti-
zenkét pontja. Ebből a második az, 
hogy Magyarországon teljes élet-
módváltásra van szükség, amely-
ben az egészséges és aktív életmód 
általános mintává válik.

Azokban az országokban ugyan-
is, ahol ez megvan, a várható élet-
tartam jóval magasabb, mint ahol 
nem mozognak és elhíznak az em-
berek. A kormány éppen ezért na-
gyon komoly összegeket szán arra, 
hogy az aktív életmód feltételei ja-
vuljanak. Bíznak benne, hogy a fel-
tételek javításával többen fognak 
mozogni az országban. Különösen 
fontos célcsoport a fiatal korosztály, 
akik virtuális világban élnek, így a 
telefonos játékokkal szemben ver-
senyképes kalandokat, élményeket 
szeretnének kínálni nekik.

Mint mondta: a Rába egészen 
nagyszerű adottságokkal rendelke-
zik erre és a jövőben a vízivándor 
táborok helyszíne is lehet. Hosszú 
távú cél a Rábán a vízitúrázók szá-
mának megsokszorozása, amihez 
meg kell oldani a Rőzse gáton való 
átkelés problémáját. Révész Mári-
usz beszélt arról is, hogy a Körmend 
és Zalalövő közötti vasútvonalat a 
jövőben kerékpárúttá fogják alakí-

tani, aminek kialakítása néhány 
éven belül megkezdődhet.

V. Németh Zsolt miniszeri biztos be-
szédében elmondta, hogy a körmendi 
beruházás jelentősége messze túlmu-
tat az összegből következő nagysá-
gán. „A Rábán kenuzó ember egybeol-
vad a természettel, a sodrásban átéli 
azt, hogy a természet része, nem fél 
tőle, inkább tiszteli. Körmenden ez 
messze többet jelent a sportnál, hi-
szen a városnak egyik szimbóluma 
ez. Ünnepek, hétköznapok köthetők 
hozzá, ami egyúttal az életet is jelké-
pezi. A most átadott megálló a térben 
és időben való találkozások helye le-
het, az ott megpihenő vízi vándor elő-
veszi történeteit, átadja azokat, amik 
beépülnek a hely szellemiségébe – fo-

galmazott V. Németh Zsolt, majd ki-
emelte, bízik abban, hogy Körmend 
zászlóshajója lehet ennek a tevékeny-
ségnek is és mind többen fordulnak 
majd a hazai látványosságok, turiszti-
kai attrakciók felé.

A Rába partja a találkozások hely-
színe Körmenden, fontos az itt élők-
nek, hogy élettel legyen tele és minél 
több aktivitás jelenjen meg – hangsú-
lyozta köszöntőjében Bebes István 
polgármester. Mint fogalmazott: a 
fejlesztéseknek köszönhetően fiata-
lok és idősek egyaránt szívesen töl-
tik el a Bárkaház területén szabad-
idejüket.

Kitért arra is, hogy itt nem állnak 
meg, mint mondta, nem ez az egye-
düli ilyen a helyszín, hiszen a koráb-
bi Marc cipőgyár üdülőjét is próbál-
ják feltámasztani egy közös 
együttműködéssel, a magyar kor-
mány jóvoltából. Hangsúlyozta: egy 
turisztikai projekt keretein belül ez 
lesz a további fejlődés záloga.

A városvezető köszönetet mon-
dott a szálláshely létrehozásáért a 
támogató partnereknek és remé-
nyét fejezte ki, hogy mindez további 
együttműködésekhez vezethet.

Storcz Botond a Magyar Kajak- 
Kenu Szövetség részéről szintén kö-
szönetét fejezte ki és, mint fogalma-
zott, nagyon sokan és hosszú távon 
fogják a beruházásnak élvezni a 
hasznát. Beszélt arról, hogy kiemel-
ten fontos számukra ez a régió és 
örömmel nyugtázta, hogy jelen van-
nak Körmenden, és a magyar bajno-
ki pontrendszerben is nyomot hagy-
nak most már a Bereki Bárkás 
Egylet sportolói. n MP

Révész Máriusz: a turizmus fellegvára lehet a jövőben Körmend

Átadták a Rába partján az új vízivándor megállóhelyet

A szalagot átvágta: V. Németh Zsolt miniszteri biztos, Révész Máriusz kormánybiztos, 
Storcz Botond olimpiai bajnok és Bebes István polgármester FOTÓK: JT

Raskóné Déri Erzsébet méltatta a gyűjtőt
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A halásztelki Bocskai István Református Oktatási Központ 
Bocskai Fúvós Együttese koncertezett nemrég városunk re-
formátus templomában. A diákokat zeneművész tanáraik is 
elkísérték a fellépésre, ami valóban igazi felüdülést nyújtott 
a koronavírus-járványt követő enyhítések kezdetén.

A koncert elején Kovács Zalán 
László Artisjus-díjas tubaművész, a 
Bocskai István Református Oktatá-
si Központ Bocskai Fúvós Együtte-
sének (BFE) vezetője, az Egressy 
Konzervatórium tanára köszöntötte 
a közönséget a templomban. El-
mondta, hogy az együttes tagjai Ke-

hidakustányban táboroznak, onnan 
érkeztek a körmendi fellépésre. Az 
első műsorszámként Szilvágyi 
Sándor Liszt-díjas gitárművész Jo-
hann Sebastian Bach egyik sara-
bande-ját adta elő saját átiratában. 
Szabadi István a második és a har-
madik műsorszám között szólt a 

bocskaisokhoz és a közönséghez. 
Elmondta, nagyon fontos, hogy a ví-
rushelyzet után az emberek megta-
lálják egymást a zene hullámhosz-
szán. Megemlékezett arról, hogy 
amikor 2012-ben ünnepelte a helyi 
református egyházközség a Dunán-
túli Egyházkerület megalakulásá-
nak 400. évfordulóját, a sportcsar-
nokban megtartott istentiszteleten 
Kovács Zalán László volt a Dunán-
túli Fúvós Együttes karnagya, ő ve-
zényelte az énekeket. Jelenleg szá-
mos tennivalója mellett a doktoriján 
dolgozik. Szabadi István egyébként 
személyesen ismeri a fiatal karnagy 
édesapját, mert tanulmányai során 
teológusként nyaranként elment 
Őrbottyánba, ahol fogyatékkal élő 
gyerekekkel foglalkoztak, és a mű-
vész édesapja volt ott a református 
lelkész. 

Nagyon változatos műsorral ér-
keztek városunkba a halásztelkiek, 
a ráadásokkal együtt tíznél is több 
produkciót szólaltattak meg, a 
klasszikus zenén kívül komoly da-
rabok, egyházi énekek és filmzenék 
is szerepeltek a repertoárjukon, de 
olyan klasszikus sláger is felhang-
zott, mint a Hulló falevelek, vagy 
napjainkból a Nélküled, vagy a Kell 
még egy szó. A diákokkal közösen 
tanáraik is szerepeltek, a hangsze-

res szólisták a már említetteken kí-
vül Ana Granik zongoraművész, a 
Zeneakadémia tanára Horvátor-
szágból és Nagy Eleonóra, az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar trombi-
taművésze voltak.

A hangverseny végén Szabadi Ist-
ván mondott köszönetet a művészi 
élményért a zenészeknek és az éne-
keseknek, és megköszönte azt is, 
hogy a körmendieken kívül többen 
eljöttek Szombathelyről, Szentgott-
hárdról és az Őrségből. A koncert 
ingyenes volt, de az est folyamán 
összegyűlt adományokat az együt-
tes kapta. n CST

 FOTÓK: JT/ARCHÍV

Örömmel írom, hogy 
városunk főterének visz-
szafoglalása elkezdődött 
a szabadtéri programok 
számára. A hónap első 
vasárnapján a körmendi 
fúvósegyüttes szerepelt a 
Szabadság téren.

Fellépésüket követően Karva-
lics Loretta, a Városi Fúvószene-
kar Egyesület Körmend titkára 
nyilatkozott lapunknak, aki el-
mondta, hogy a Magyar Fúvósze-
nei és Mazsorett Szövetség orszá-
gos kezdeményezést indított azzal 
a céllal, hogy ezen a július 5-ei 
vasárnapon 17 órától hazánk kü-
lönböző városainak a fúvósai 
együtt, egy időben adjanak egy 
rövid térzenei koncertet a saját la-

kóhelyükön. Az „Újra miénk a 
tér!” cím arra utal, hogy a járvány 
miatti korlátozó intézkedések 
megszűnésével újra lehetőség van 
a szabadtéri zenélésre az előírá-

sok figyelembevételével. A ren-
dezvény nem volt kiplakátolva, a 
fúvósok csak a Facebookon és vá-
rosunk honlapján tették közzé a 
rendezvény helyét és idejét, ennek 

ellenére nagy volt az érdeklődés. 
A repertoárjukban ezen a napon 
négy induló szerepelt.

 n CST

 FOTÓ: JT

Újra miénk a tér! – indulókat adtak elő a körmendi főtéren

Fontos, hogy az emberek megtalálják egymást a zene hullámhosszán

A halásztelki fúvósegyüttes lépett fel Körmenden
A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatti korláto-
zások jelentősen megváltoztatták a körmendi nyár külön-
féle zenés programjait, hiszen az idei Alterába Fesztivál 
elmarad, viszont szinte teljesen változatlan programmal 
majd jövő nyáron tartják meg a szervezők. A korlátozá-
sok enyhítése után már voltak nyilvános próbái néhány 
együttesnek a Rába Szabadidőcentrumban, és most már 
a koncertek is elkezdődtek az előírások betartásával.

Sokak örömére a Rába Szabad-
időcentrum továbbra is fesztivál-
központ lesz a nyáron, természete-
sen annak figyelembevételével, 
hogy a kormány a veszélyhelyzet 
utáni enyhítések időszaka alatt bi-
zonyos korlátozással, ötszáz főig 
engedélyezi a zenés, táncos rendez-
vények megtartását. A koronaví-
rus-járvány miatt ugyan elmaradt 
az idén a 11. Alterába Fesztivál, de a 
szervezők sikeres, kitartó munká-
jának hála sikerült a rendezvényt 
áthelyezni, az új dátum: 2021. július 
13–17. A teljes nyarat lefedő prog-
ramsorozatról Hegedüs László, az 
Alterába Fesztivál igazgatója, a 
rendezvények főszervezője beszélt 
lapunknak.

– Valójában, március óta, amikor 
bejelentették a zenés, táncos ren-
dezvények betiltását, hónapokig 
tartó folyamatos munka zajlott a 
háttérben. Augusztus 15-ig tiltás 
van nagyrendezvényekre, de a 
szakmai szövetségekkel, mint pél-
dául a Magyar Fesztivál Szövetség 
és a Music Hungary Szövetség, 
rendszeres egyeztetés és lobbimun-

ka folyt, így bíztunk egy 500–800 
személyes feloldásban, ami 500 fő-
vel már meg is történt. Mivel nagyon 
előre dolgoztunk a menedzserek-
kel, így kész programmal tudtam 
előrukkolni a bejelentést követő hat 
órán belül, és ennek köszönhetően 
országosan is elsőként építettük fel 
rendezvénysorozatunkat, ami a 
körmendi nyarat érinti. Nagy zene-
karok, mindenki által kedvelt 
előadók érkeznek a Rába Szabad-
időcentrumba július 4-től augusztus 
19-ig bezárólag, szinte minden hét-
végén. Egyedül a július 25-ei hétvé-
ge marad ki, akkor Bükön zenélek a 
Kiscsillag és Irie Maffia után – 
mondta a körmendiek által csak He-
gének hívott főszervező. – Figye-
lünk arra, hogy a koncertek legké-
sőbb éjjel 1 órakor befejeződjenek, 
hogy az emberek tudjanak pihenni. 
Azt gondolom, hogy ez elfogadható, 
hiszen mindenki megérdemli a ki-
kapcsolódást, főleg, hogy utazni 
sem kell egy-egy remek koncertért 
– zárta szavait Hege.

Az érdeklődők a korlátozások 
enyhítése után sem maradtak zene 

nélkül, június 13-án a Felevad duó, 
azaz Müller Péter Sziámi és 
Kirsch ner Péter szólaltatta meg egy 
nyilvános próbán az URH, a Sziámi, 
az Európa Kiadó és a Kontroll Cso-
port legnépszerűbb számait, majd 
június végén, az AC/DP tribute zene-
kar tartotta a szabadidőcentrum-
ban a nyilvános próbáját, a vendé-
gük a Holttér együttes volt. A 
nagyérdemű közönség természete-
sen arra a legkíváncsibb, hogy mi-
kor lesz az első nagykoncert, mikor 
mehetnek szórakozni, bulizni, az 
első ilyen alkalom július első hétvé-
géjén volt, amikor is a Hooligans lé-

pett fel, az előzenekar pedig előtte a 
szentgotthárdi Zaporozsec volt. 11-
én a Road koncertezik, majd 16-án 
és 17-én a Bagossy Brothers Com-
pany dupla koncertezik, aztán 18-án 
a Depresszió, majd 31-én a 30Y mu-
tatja be műsorát. Az augusztus is jól 
kezdődik, hiszen 1-jén a Pál Utcai 
Fiúk és a Feel Good játszik a Rá-
ba-parton, 7-én Esti Kornél és Ri-
csárdgír következik, másnap, 8-án a 
P.Mobil várja a közönségét, 15-én a 
Honeybeast, 19-én Dévényi Tibor 
és DJ Dominique lép színpadra 21 
órakor, az asszisztensük Johnny 
(Németh Zsolt) lesz. n CST

Nyilvános próbáktól a koncertekig – zenés programok a Rába-parton

Minden hétvégére koncertet kínálnak a körmendieknek

Az utóbbi hetekben 
magasra lángolt a pedofil-
botrányokkal kapcsolatos 
társadalmi vita.

Németországban egy harminc-
ezer tagot számláló hálózatot gön-
gyölít fel a rendőrség, miközben 
itthon Kaleta Gábor volt perui 
nagykövet (akinek a számítógé-
pén mintegy 19 ezer gyermeket 
ábrázoló pornográf képet talál-
tak) enyhe elsőfokú bírói ítélete 
keltett felháborodást. A gyermek-
pornó interneten terjed és sokat 
tehetnek a megelőzésben a szülők 
is. n FORGÁCS BERNADETT

Öt döntés, hogy a gyereked fotója ne kerüljön pedofilhoz
A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány ajánlásai:

1. Soha (soha!) ne posztolj gye-
rekről meztelen, félmeztelen, 

alsóneműs, a gyereket ágyban, 
kádban vagy más intim helyzet-
ben ábrázoló képet. Az Interpol 
adatai szerint a pedofil oldalakon 
fellelhető tartalmak mintegy 16%-
a ilyen közösségi médiából „át-
vett” kép.

2. Ha böngészés közben olyan 
felvételre bukkansz, ami 

gyereket ábrázol pornográf hely-
zetben, azonnal tegyél bejelentést 
(névtelenül is lehet), annak érdeké-

ben, hogy a felvételt elérhetetlen-
né tegyék: nmhh.hu.

3. Érzékenyítsd a környezete-
det! Beszélj arról az ismerő-

seidnek, hogy ne posztoljanak a 
gyerekeikről intim képeket, és a 
gyerekek figyelmét is hívd fel arra, 
hogy sajnos vannak olyan felnőt-
tek az interneten, akiknek az a cél-
juk, hogy ilyen felvételeket csalja-
nak ki tőlük. Erősítsd meg a gyerek-
ben, hogy ha ilyet tapasztal, szól-
jon!

A gyerekek tájékozódhatnak erről 
a kérdésről a yelon.hu, az internet-
hotline.hu vagy a kek-vonal.hu ol-
dalon.

4. Használj szűrőprogramot 
azokon az eszközökön, 

amikhez gyerekek is hozzáférhet-
nek. Tedd biztonságosabbá szá-
mukra az internethasználatot, de 
ne csak szoftverekkel, hanem azzal 
is, hogy beszélgetsz velük erről!

5. Kíváncsiságból se nézz gyer-
mekpornót.

FOTÓ: ARCHÍV

Szabadi István református lelkész
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Zágorhidi Czigány Ákossal, a Vasi Hegyhát-Rábamente Köz-
hasznú Turisztikai Egyesület vezetőjével épp három hó-
napja készítettünk interjút. Akkor az új koronavírus-járvány 
kezdetén, egy ismeretlen út előtt állt a hazai társadalom 
is. A karanténhelyzet kezdetén azt azért tudni lehetett: 
a turizmus ágazat lesz az egyik nagy vesztese a kialakult 
helyzetnek.

A szakember azonban már akkor 
a belföldi turizmus leendő megerő-
södését vizionálva tekintett a jövő-
be. Úgy nyilatkozott: rövid távon hoz 
visszaesést a hazai turizmusban a 
járványveszélyes helyzet. A jár-
ványveszély elmúltával azonban új 
folyamatok indulhatnak el az ide-
genforgalomban. Akik nem tudtak a 
korlátozások ideje alatt utazni, azok 
elindulnak, el akarják költeni pén-
züket az idegenforgalomban. Való-
színűleg nem a tömegturizmus által 
kedvelt helyeket célozzák meg, ha-
nem Magyarországon maradnak, új 
helyeket fedeznek fel. Erre a „pozí-
cióra” pedig sikeresen jelentkezhet 
célterületkén a körmendi és a hegy-
háti térség. Az itteni kíná latok sok-
rétűsége több napra is marasz-
talhatja a vendégeket. A szakember 
úgy fogalmazott a korábbiakban: 
Dél-Vas megye így nyertese is lehet 
ennek a trendfordulónak a turizmus 
területén.

Zágorhidi Czigány Ákossal most, 
hogy a járványügyi korlátozások 
megszűntek, a veszélyhelyzetet fel-
oldották, ismét leültünk, hogy a tér-
ség jelenlegi turisztikai helyzetét 
elemezzük, az esélyeket latolgas-
suk és a jövő feladatait is számba 
vegyük.

„Nyit a térség. A két hónapos leál-
lás után újraindul a turizmus, ez 
már jól látható. A történelmi távlat-
ban ugyan rövid idő elég volt ahhoz, 
hogy az emberek átértékeljék ma-
gukban szokásaikat. Nem a tömeges 
turisztikai kínálatok felé nyitnak. 
Jobban értékelik a természeti kör-
nyezethez, az egyedi értékekhez kö-
tődő látnivalókat. Ebben pedig na-
gyon erős Dél-Vas megye: a 
természeti szellemű kulturális örök-
ség, amit ránk hagytak az elődök, az 
a mi versenyelőnyünk. Ennek meg-
felelően indult el az élet már minden 
turisztikai szolgáltatónál, attrak-
ciónál Körmend és térsége, valamint 
a Hegyhát és Vasvár tekintetében 
is” – foglalta össze dióhéjban a jelen-
legi helyzetet a szakember.

Rögtön hozzátette: Ehhez, a kor-
látozások feloldása után szinte 
azonnal elinduló, Dél-Vas megye 
felé irányuló érdeklődés nem a vé-
letlen műve. A turisztikai egyesület 
már a járványidőszak elején sem a 
passzív várakozást választotta. Tu-
datosan, módszeresen tartották 
fenn, illetve élénkítették az érdeklő-
dést a térség iránt minden rendelke-
zésükre álló online eszköz segítsé-
gével. Felértékelődött a civil 
szervezet megújult portálja is. De a 
közösségi médiában is aktívak ma-
radtak. Folyamatosan mutatták be 
a térség különlegességeit, számol-
tak be a felújításokról, természeti 
látványosságokról. Egy példa erre, 
hogy a Jeli arborétumból hetente 
„közvetítettek” adást az éppen vi-
rágzó növényekről. Az erdészettel 
ebben is jó kapcsolatot alakítottak 
ki. A videók mind erdészetszakmai-
lag, mind turisztikailag érdekesek-
nek bizonyulhattak.

„Ők is, mi is kommunikáltunk a 
velünk kapcsolatban állókkal heti 
gyakorisággal és továbbítottuk szé-
les körben a felvételeket még a ka-
ranténhelyzet alatt, amikor elkezd-
tek virágozni a rododendronok. 
A  járványügyi helyzet miatt pedig 
nem nyithatott ki a kert még” – me-
sélte Zágorhidi Czigány Ákos.

Azzal folytatta: a kert megnyitása 
után, egyik napról a másikra azon-
nal visszatértek az érdeklődők, sőt 
újak is érkeztek. Jelinek április 
vége és május a főszezonja. A rövid 
időszak, a csonka szezon alatt is kö-
zel húszezer ember kereste fel a 
kertet. A szakember meggyőződése, 
hogy ehhez az online kommuniká-
ció, a figyelem, az érdeklődés ébren 
tartása is hozzájárult.

Elhatározásuk, hogy a módszeres 
kommunikációt továbbra is folytat-
ják. Azt is tapasztalják, hogy felérté-
kelődött a kis csoportokban szerve-
zett túrázás szerepe. Egyre többen 
kerékpárral vagy gyalogosan fede-
zik fel a kevésbé ismert helyeket. Ezt 
a trendet érzékelve hirdették meg a 

„Tekerj ki a karanténból” elnevezésű 
élmény-kerékpártúrát is. Ennek so-
rán a Hegyhát egy részén jelöltek ki 
egy túraútvonalat, három élmény-
pontottal. Ezek természeti és épített 
örökségértékkel, gasztronómiai 
attrakcióval rendelkeznek. Alsóúj-
lak, Oszkó, Olaszfa volt a három 
megálló. Az egyik napról a másikra 
meghirdetett programra a térségből 
és a környező városokból, Körmend-
ről, Szombathelyről is érkeztek ke-
rékpárosok. Igény a folytatásra is 
jelentkezett a résztvevők részéről. A 
turisztikai szervezet így elhatároz-
ta, hogy havonta hirdeti meg az eh-
hez hasonló kerékpáros élménytúrá-
kat. A tervek szerint a turisztikai 
térség egy-egy újabb szakaszát jár-
ják majd be, hasonló koncepcióval.

A turisztikai egyesület egy nem-
zetközi projekt aktív résztvevője is. 
A Hegypásztor Körrel és a burgen-
landi Weinidylle Natúrparkkal hár-
mas együttműködésben az osztrák 
és magyar határmenti térség erede-
ti funkciójukban már nem használt 
öreg pincéinek igyekeznek új funk-
ciót adni. A régi épületekből auten-
tikus szálláshelyeket hoznak létre, 
ahol a turisták átélhetik a helyiek 
mindennapjait, megismerhetik ha-
gyományaikat. A Weinidylle borél-

ményrégió is nyit a karanténhelyzet 
feloldása után. Magyar és osztrák 
oldalon is hirdetik a szolgáltatók 
ajánlatait.

„Náluk is bezártak a szolgáltatók. 
Most újra nyitnak a vinotékák. 
A körmendi TDM-iroda a közös ha-
táron átnyúló kínálatokat is nép-
szerűsíti az újranyitás után. A kö-
zös kínálat érdekes lehet a hazai és 
más országból érkező turisták szá-
mára egyaránt” – jelentette ki az 
egyesületvezető.

Szerencsés egybeesés a projekt-
ben, hogy az osztrák oldal ugyanazt 
akarja, mint a magyar. Így össze-
adódnak az erők, erőforrások. 
A  táji, történelmi adottságok ha-
sonlóak. A kis falvak melletti dom-
bokon, szőlőhegyeken az épített és 
néprajzi örökség, a szőlőkultúra, a 
vidéki kultúra megőrzendő értékké 
vált. Ezek fenntartása szőlészeti, 
borászati szempontból már nem le-
hetséges. A turizmus irányában 
azonban látszik, hogy érdemes a le-
hetőségeket keresni az értékek 
megőrzésére egyedi hangulatú sző-
lőhegyi szállások kialakításával. 
A  szőlőhegyek szelíd turizmusba 
kapcsolása egyedi színt hozhat Dél-
Vas kínálati palettájára. A körmen-
di térség is érintett ebben.

A dél-vasi mikrorégió újranyitásá-
ban hangsúlyos szerepet kaptak a 
múzeumok is. Zágorhidi Czigány 
Ákos felsorolásba kezdett: Újra vár-
ja látogatóit a körmendi, a vasvári és 
csehimindszenti múzeum. Nyár lé-
vén a vizek világa is várja már a láto-
gatókat. A tavak is szép fokozatosan 
kinyitottak. A turisztikai szakember 
a Szajki, a Vadása és a gersekaráti 
tavakat sorolta a turisztikai vonz-
erők közt. A Körmendi Mjus World 
Resort – Thermal Park Hotel Kör-
mend is kinyitotta kapuit, ami szin-
tén fontos turisztikai vonz ereje a 
térségnek. A Vasi Hegyhát Rába-
mente térséget illetően a vasvári für-
dő is nyit júliusban. Zágorhidi Czi-
gány Ákos folytatta a felsorolást: A 
Rába mentén a folyóhoz kapcsolódó 
élet szintén elindult. A kajak, kenu és 
túra jellegű programokból is sok 
van. A Körmendi Bárkaházban ko-
moly élet folyik a felújítás kapcsán is. 
Folyamatosan dolgoznak a Rába 
tisztításán, gyermek- és családi ese-
ményeket, szabadidős programokat 
szerveznek. A zsennyei, püspökmol-
nári, magyarszecsődi tavak is vár-
ják a horgászokat.

„A mikrorégió szabadtéri turisz-
tikai helyszínei, a Csodaszarvas 
Táj park, a Hegypásztor Pincék, az 

Alsóújlaki Őshonos Állatpark szin-
tén kitárta kapuit a látogatók előtt” 
– sorolta még a szakember.

Az újranyitás kapcsán óhatatla-
nul előkerül az egészségügyi bizton-
ság, a védelem kérdése.

„A térségben a kis szolgáltatókból 
van több. Körükben nagy volt a bi-
zonytalanság mind a karanténhely-
zet kapcsán elrendelt bezárások, 
mint a nyitás körül. Turisztikai 
egyesületként igyekeztünk a tagok-
nak hasznos, naprakész információ-
kat szolgáltatni a témában folyama-
tosan” – kezdett a komoly témába az 
egyesületvezető.

A Tourinform hálózati rendszer-
től és a Magyar Turisztikai Ügynök-
ségtől is folyamatosan gyűjtötte a 
körmendi civil szervezet és a Tour-
inform iroda a járványügyi helyzet-
tel kapcsolatos, a szolgáltatók mű-
ködésére vonatkozó információkat, 
rendelkezéseket.

„Online konferenciát is tartottunk 
szolgáltatóinknak, egyesületi tagja-
inknak, hiszen éreztük, hogy nagy 
szükségük van a biztos támpontok-
ra a kialakult helyzetben” – jegyezte 
meg Zágorhidi Czigány Ákos.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 
részletes ajánlást adott ki arról: mik 
az elvárt intézkedések, óvintézke-
dések, amelyeket meg kell, illetve 
érdemes megtennie a szolgáltatók-
nak.

A turisztikai szakember szerint 
kijelenthető mára, hogy mindenki 
„képben” van a térség szolgáltatói 
közül a témában. Azt biztos, hogy az 
emberek óvatosabbak lettek, még 
fontosabb számukra a vendéglátó-
helyeken a higiéniai biztonság. 
A többség kerüli a tömegek által lá-
togatott helyeket is. Így a hazai kis, 
elszigetelt szolgáltatók, vendéghá-
zak, panziók kerültek az érdeklődés 
fókuszába. „Ebben a kínálatban va-
gyunk erősek. Jönnek is a foglalá-
sok, már nemcsak a nyár végére, 
hanem júliusra is” – jelentette büsz-
kén Zágorhidi Czigány Ákos.

Hangsúlyozta: fontos azonban, 
hogy az eddigieknél még inkább fi-
gyeljenek a szálláshelyek a higié-
niára, a takarítás ugyancsak még 
nagyobb hangsúlyt kapjon. Ez a 
szállásadó érdeke, hisz a vendégnél 
felértékelődött ez a szempont.

Dél-Vas tehát kinyitott, nyitott a 
vendégekre egyedi attrakciókkal, 
természetközelséggel, valódi von-
zással. Várhatóan megsokasodnak 
a turisták az elkövetkező időszak-

ban. A térség ismertté tételét orszá-
gosan kemény, többéves előkészítő 
munka előzte meg. A mostani jár-
ványügyi helyzet utáni nyitás során 
szerencsésen összeértek ezek a 
„szálak” az előkészítésnek köszön-
hetően. Az előző években Dél-Vas 
főbb attrakciói bekerültek az orszá-
gos köztudatba. A módszeres előké-
szítés alapjaira nagyobb volumenű 
turizmus épülhet. Az jelenthet ne-
hézséget a jövőben a növekvő ven-
dégfogadást érintően, hogy nincs 
elegendő szálláshely. A Mjus az 

egyedüli nagyobb volumenű, minő-
ségi hotel, a térség zászlóshajója-
ként. Szállást kínálnak még a kisebb 
apartmanok, falusi vendégházak is. 
Ám mindebből, már most is látszik, 
hogy több kellene. A trendek a tér-
séget a szálláshelyfejlesztésre kell 
hogy ösztönözzék.

„Újabb, ugyancsak színvonalas 
szálláshelyeket kell teremtenünk. 
Ez a közeljövő célja” – zárta a be-
szélgetést a turisztikai szakember.

 n POGÁCS MÓNIKA
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A többség alaposan megfontolja, hova utazzon idén nyáron, de egyre inkább növekszik a turisztikai érdeklődés Dél-Vas megye iránt

A karanténhelyzet után jobban értékelik a természeti környezethez, az egyedi értékekhez kötődő látnivalókat az emberek

VIDAMPARK HETVEGE!
Dodzsem, sárkányvasút,

gyermekkörhinták…
Körmend, Rába hídmelletti terület (Rábán Alul utca)
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Okoh Viktor Kelechi tavaly nyáron került az Egis Körmend 
kosárcsapatához, ahol részese lett az újonnan induló 
utánpótlásprogramnak. Azt mondja, egy év alatt sokat 
fejlődött és jól érzi magát Körmenden. Olyannyira, hogy 
magyarul tanul és hagyományos magyar ételek elkészíté-
sét tanulmányozza.

Okoh Viktor Kelechi Nigériában 
született 2000-ben. Tizennyolc éves 
koráig az ország korábbi fővárosá-
ban, a közel 20 millió lakosú Lagos-
ban élt egy ötgyermekes családban. 
Csak lánytestvérei vannak, így az 
egyetlen fiúgyermekre mindig na-
gyon figyeltek a szülők. Igaz, ez 
Nigériában nem meglepő, mert van-
nak veszélyes zónák és veszélyes 
helyzetek.

Lagosról annyit érdemes tudni, 
hogy korábban Nigéria fővárosa 
volt. Most Abuja a főváros, de Lagos 
most is az ország meghatározó gaz-
dasági-kereskedelmi központja. La-
kosait tekintve Lagos körülbelül 
tízszer nagyobb Abujánál. Az élet a 
szülővárosomban meglehetősen 
változatos képet mutat. Vannak ki-
mondottan veszélyes helyek, ezért 
is volt az, hogy engem a szüleim este 
hat óra után nem engedtek el seho-

vá. Későn, tizenöt éves koromban 
kezdtem kosarazni. Kevés alkal-
mam volt tornateremben, csarnok-
ban edzeni, ezekért Lagosban mind 
fizetni kell, így inkább szabadtéren 
játszottunk. Nem túlzok, ha azt 
mondom, hogy a szüleim mindig a 
nyomomban voltak, mert nagyon 
féltettek. Sokszor előfordult, hogy 
edzésre is elkísértek és megvártak 
a végéig. Lagosban sokféle zóna 
van, vannak kiszámíthatatlan cso-
portok, emberek, így érthető volt a 
szüleim aggódása – mondta pálya-
futásának kezdeteiről Viktor, aki-
nek nagy lehetőség volt, hogy 2018-
ban Pécsre, a Rátgéber Kosárlabda 
Akadémiára kerülhetett. Godwin 
Eneke Omenakával együtt jött Ma-
gyarországra, mindkettőjüknek ki-
hívást, de egyúttal esélyt is jelentett 
az európai kosárlabdába való be-
kapcsolódás.

2017 decemberében majdnem fel-
hagytam a kosárlabdával. Elvesz-
tettem az egyik testvéremet, ez na-
gyon nehéz időszak volt nekem. 
2018-ban jött egy magyarországi 
lehetőség, összeszedtem magamat 
és Pécsre költöztem. Nehezen ment 
a beilleszkedés a pályán és azon kí-
vül is. Egy-két hetem volt rá, hogy 
kilencféle játékszituációt elsajátít-
sak, emellett alkalmazkodnom kel-
lett olyan videós programokhoz, 
elemzésekhez, amelyeket Nigériá-
ban soha nem láttam, mert ott nem 
is volt ilyen. Egy évet töltöttem a 
Rátgéber Akadémián, aztán próba-
játékra Debrecenbe mentem, de ez 
nem sikerült valami jól. Szeren-
csémre Matthias Zollner, a Kör-
mend akkori vezetőedzője látott 
bennem lehetőséget, így ide kerül-
tem. A szerződésem 3 + 1 évre szól, 
amelyből egy telt el eddig. Úgy gon-
dolom, hogy nagyon sokat tanultam, 
még ha a kezdet itt sem volt egysze-
rű. Most értettem meg igazán, mit 
jelent az európai kosárlabda, mit 
jelent a profi szemlélet. A szüleim – 
akikkel on-line napi kapcsolatot 
tartok – mindig azt mondták nekem, 
hogy bárhová sodorjon is az élet, 
mindig keressek magamnak egy he-

lyet, ahol tudok relaxálni, magamba 
fordulni és elidőzni az élet dolgain. 
Én egy kollégiumhoz közeli helyet 
választottam, ez a Hősök tere Kör-
menden, ide gyakran kijárok és 
ilyenkor mentálisan is próbálok ké-
szülni az edzésekre, mérkőzésekre.

Viktor beilleszkedésében renge-
teget segítettek a körmendi után-
pótlás-játékosok. Balogh Máté áll a 
legközelebb a 208 centis nigériai 
óriáshoz, minden körülmények kö-
zött segítik egymást, a pályán és a 
magánéletben egyaránt. Viktor ba-
rátnője és egyik csapattársának 
édesanyja segít a magyar nyelv el-
sajátításában, ami egészen jó és si-
keres vállalkozásnak tűnik, hallva 
a nigériai fiatal magyar beszédét, 
látva magyar írását.

A nyáron egyéni edzésprogramot 
végzünk annak érdekében, hogy az 
augusztusi kezdésekor jó formában 
legyünk. Reményeim szerint a kö-
vetkező hetekben találkozhatok 
nigériai származású kosaras bará-
taimmal is, Godwinnal, aki Debre-
cenben játszik, Seyi Awogbemi So-
diq-kal, aki Fehérváron él és James 
Ugochukwu Nnajival, aki a Rátgé-
ber Akadémiát erősíti. Nemrég ta-
nultam meg biciklizni, szeretem 
járni a várost, mindenhol van egy-
egy barát, ismerős, aki utánam kia-
bál, ha meglát.

A nyári szünet után fontos szezon 
következik, figyelnem kell majd 
mindenre, hiszen meg kell küzdeni 
a pozíciókért. A célom az, hogy jól 
védekező játékos legyek, aki tudja 
szedni a lepattanókat. Igyekszem 
felnőtt fejjel gondolkodni, de ez nem 
újdonság, ez így van már jó pár éve. 
Gondoskodnom kell magamról. 
Gyakran főzök, pár magyar ételt is 
csináltam már, például paprikás 
krumplit és gulyást. Szeretném 
megtanulni a töltött káposztát és a 
lángost, ha sikerül, meghívom a csa-
pattársaimat is, akik szintén na-
gyon fontosak az életemben, sokat 
segítenek. Én hálás vagyok a sors-
nak, hogy ide kerülhettem, mentáli-
san és fizikálisan is komoly közeg-
ben vagyok, egy profi klubnál, profi 
szakemberekkel. A szüleimet és a 
testvéreimet igyekszem tájékoztat-
ni mindenről, ami velem történik és 
tudom, hogy számukra csak az a 
fontos, hogy jó gyerek maradjak. És 
talán jövőre majd személyesen is ta-
lálkozhatunk, szerintem lesz mit 
mesélnünk egymásnak.

 n TJ
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A nigériai sportoló alkalmazkodott az európai kosárlabda játékához

Bepillantottunk Okoh Viktor Kelechi körmendi életébe
Egészen kicsi gyermekkorától pedagógusi pályára készült 
Vadász Mária, aki most, negyven lelkiismeretesen ledol-
gozott év után nyugdíjba készül a Dr. Batthyányné Coreth 
Mária Óvoda éléről. Kollégái rendhagyó módon – szívhez 
szóló üzenetekkel – köszöntek el tőle.

Vadász Mária gyermekként taní-
tónőnek és óvónőnek készült, ebben 
nagy szerepe volt Szabó Béláné Ma-
rikának, aki megszerettette vele ezt 
a hivatást.

Nyolcadik osztályos koromig más 
pálya szóba se került, de akkor kide-
rült, hogy a szombathelyi Entzbru-
der Dezső Óvónőképző Szakkö-
zépiskolába csak zeneiskolai 
képzettséggel lehet jelentkezni. Saj-
nos, ez nekem nem volt. A humán 
tantárgyakon kívül nagyon érdekelt 
a kémia, ezért úgy döntöttem, hogy 
ezzel fogok foglalkozni, így jelent-
keztem Veszprémbe, vegyipari isko-
lába. De amikor édesanyámmal or-
vosi alkalmassági vizsgálatra 
mentünk, a vonaton piros pöttyök 
jelentek meg a bőrömön, bárányhim-
lős lettem. Az orvos azonnal közölte, 
hogy fertőző beteg vagyok, így nem 
adhatja meg az orvosi alkalmassági 
papírt, így már be sem hívtak felvé-
telizni. Kétségbe voltam esve, hogy 
sem óvónő, sem vegyész nem lehe-
tek. Akkor szüleimmel közösen úgy 
döntöttünk, hogy a körmendi Köl-
csey Ferenc Gimnázium kémia tago-
zatán folytatom tanulmányaimat. 
Szerencsére, még a gimnázium befe-
jezése előtt megtudtuk, hogy a főis-
kolára nem kell zenei előképzettség, 
elegendő az alkalmassági vizsga 
énekből, így jelentkeztem a Soproni 
Óvónőképző Intézetbe. Itt szereztem 
diplomát 1980-ban – mondta pályá-
jának indulásáról Vadász Mária, aki 
azonnal el is tudott helyezkedni a II. 
számú Napközi Otthonos Óvodában, 
amit a legtöbben Mátyás Király Ut-
cai Óvodaként ismernek.

Marika itt dolgozott negyven évig, 
ez volt az egyetlen munkahelye. Lel-
kesen, nagy odaadással kezdte a 
munkát, sokat tanult tapasztaltabb 
kolléganőitől. Hamar beilleszkedett, 
csoportot kapott, aktív tagja lett az 
óvodai közösségnek. Részt vett 
színdarabokban, közös éneklések-
ben, később szakmai munkaközös-
séget vezetett, kirándulásokat, 
gyermekprogramokat szervezett, 
szakmai bemutatókat tartott.

Szabó Ferencné Vera néni nyug-
díjba vonulása előtt behívatott ma-

gához az irodába és azt mondta, 
hogy engem el tudna képzelni utód-
jának. Biztatott, hogy adjam be a 
pályázatomat a meghirdetett óvoda-
vezetői munkakörre. Hirtelen szó-
hoz sem jutottam. Nem is értettem, 
hogy miért pont én jelentkezzek, 
majd nagy nehezen kiböktem, hogy 
vannak nálam ennél sokkal ráter-
mettebb, tapasztaltabb kollégák is. 

Többszöri biztatására végül 1995-
ben megpályáztam a vezetői állást, 
amelyre az intézményből egy másik 
kolléganő is jelentkezett, de én 
nyertem el a munkatársak és az ön-
kormányzat szavazatainak többsé-
gét. Azután még öt alkalommal 
nyertem el a bizalmat, 2000-ben 
2005-ben, 2010-ben 2015-ben és 
2016-ban a vezetői feladatok ellátá-
sára.

Marika számára mindig a gyer-
mek volt az első. A gyermeki kulcs-

kompetenciák fejlesztése, a játékos 
tapasztalatszerzés, a személyiség-
fejlesztés, a tehetséggondozás, a 
hátrányos helyzetűek kompenzá-
ciója, az iskolai alkalmasságra való 
felkészítés mind napi szintű felada-
tot jelentettek. Emellett a pedagó-
gusokra és a csapatmunkára is 
mindig nagy figyelmet fordított. De-
mokratikus vezetőként fontosnak 
tartotta a dolgozói vélemények meg-
hallgatását, az egyéni érdekek fi-
gyelembe vételét, a következetessé-
get és kompromisszumkészséget a 
döntések meghozatala során. Mint 
intézményvezető fontos feladatá-
nak tartotta a szülői kérések vagy a 
panaszok kezelését is.

A Körmenden működő óvodákat 
2016. szeptember 1-jével vonták ösz-
sze. Marika az utolsó évében tizen-
hét óvodai csoport, négy bölcsődei 
csoport működését koordinálta öt 
feladatellátási helyen. A három kör-
mendi óvodában, a bölcsődében, va-
lamint Nádalján és Molnaszecső-
dön. A dolgozói létszáma 75 fő volt. 
Nagyon sokoldalú, kreatív, innová-
cióra képes, szakmailag felkészült 
óvodapedagógusokkal és nevelő- 
oktató munkát segítő alkalmazot-

takkal dolgozott együtt, így mindig 
el tudták érni a kitűzött célokat.

A magyar óvodai nevelésnek min-
dig is jó híre volt a világban. Amikor 
a pályámat kezdtem, még kötelező 
foglalkozásokat tartottunk. Ez idő-
vel megváltozott és egyre inkább a 
kötetlen, játékos foglalkozások ke-
rültek előtérbe, majd fontos lett a 
komplexitás, vagyis minden alka-
lommal volt a tevékenységben külső 
világ tevékeny megismerése, ének, 
zene, matematikai ismeretek, moz-
gás és differenciált feladatadás.

Marika jelenleg a szabadságát 
tölti augusztus 23-ig, addig igyek-
szik mindent átadni az utódjának. 
Augusztus végétől jön a munka alóli 
felmentés négy hónapja, majd de-
cember 23-tól lesz igazi nyugdíjas. 
Először aktív pihenéssel szeretné 
tölteni az időt, például olvasással, 
kirándulással, színházzal, de van a 
bakancslistáján pár olyan dolog, 
amelyet szeretne megvalósítani, de 
korábban nem volt rá lehetősége. 
Marika azt is reméli, lesznek uno-
kái, akikkel majd foglalkozhat.

Nehéz jó tanácsot adni egy veze-
tőnek, de az biztos, hogy nagy mun-
ka és felelősség. Nem elegendő a ki-
nevezés, ki kell érdemelni, hogy 
valakit elfogadjanak. Fontos a dol-
gozói, szülői elégedettség, a pozitív 
intézményi klíma kialakítása, a 
konfliktusok kezelése. Ha az alkal-
mazotti közösség érzi a vezető tá-
mogatását, empátiáját, akkor haté-
kony lesz a munka.

Marikának két lánya van, az idő-
sebb tanító-művelődésszervező 
szakon végzett és Zalaegerszegen 
második osztályosokat tanít. A fia-
talabbik jogász doktori diplomát 
szerzett, utána pedig ügyvédi szak-
vizsgát tett. Jelenleg a rádóckölkedi 
önkormányzatnál dolgozik.

Halogyon élek már gyermekko-
romtól fogva, itt építettünk családi 
házat a volt férjemmel. Szeretem a 
növényeket, a tágas udvart és van 
egy kutyánk is. Jelenleg kisebbik 
lányommal és férjével élek. Aktív 
társadalmi életem van a faluban is, 
hiszen már főiskolás koromtól szer-
vezek különböző ünnepeket, gyer-
mekprogramokat, falunapokat, se-
gítem az önkormányzat időseknek 
szóló rendezvényeit. Egy pályázat 
keretében képzések lebonyolításá-
ban is részt vettem. Szóval úgy tű-
nik, a nyugdíjba vonulásom után 
sem fogok unatkozni. n TJ

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

Negyven évet dolgozott le egy intézményben Vadász Mária

Elbúcsúztak a nyugdíjba vonuló, kiváló pedagógustól
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A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

A TE ORSZÁGOD.SZÁGOD.
NEMZETI KONZULTÁCIÓ
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább
javasolt intézkedések közül melyiket támogatná?

• Kijárási korlátozás bevezetése

• Távolságtartás elrendelése

• Maszkviselés elrendelése

• Országhatárok lezárása

• Az oktatási intézmények bezárása,
és áttérés a digitális oktatásra

• Rendezvények korlátozása

• Védett idősáv a 65 év
felettieknek

• Védekezéshez szükséges eszközök
kivitelének korlátozása

• Ingyenes parkolás

58
92

97

Női sárkányhajócsapatot toborzott a Bereki Bárkás Egylet 
Egyesület. A körmendi lányok, asszonyok már el is kezdték 
a munkát, a tervek szerint első komoly megmérettetésük a 
Balaton átevezése lesz augusztus derekán.

A vízitúrák és a kajak-kenu után-
pótlás-nevelés mellett új irányt nyi-
tott a vízi sportok terén a Bereki Bár-
kás Egylet. Az egyesület női 
sárkányhajócsapat megalakítását 
kezdeményezte, amelyhez kezdés-
ként több mint húsz fő csatlakozott a 
18 évestől egészen az 57 évesig. A női 
egység heti háromszor edz, hétfőn-
ként konditeremben Király Ferenc 
és Varga Gábor István vezetésével. 
Itt állóképességi és erő-állóképessé-
gi feladatok várják a női sárkányha-
jósokat. Szerdánként Zalaegersze-
gen, a Gébárti-tónál tartják az 

edzéseket, amelyeket Stempin Zol-
tán világbajnoki ezüst- és bronzér-
mes sárkányhajós irányít. Hétvégén 
egyénileg készül a csapat, négy kilo-
méteres futást kell teljesítenie min-
denkinek. Már megvan az első ko-
moly célkitűzés is, a körmendi női 
sárkányhajós egység a Balaton át-
evezésére készül augusztus köze-
pén. A táv kilenc kilométer lesz. Az 
egyelőre még bizonytalan, hogy ti-
zes vagy húszas csapatban teljesítik 
a Fonyód–Badacsony közötti, oda- 
vissza versenyt a körmendiek. n TJ

 FOTÓ: JT/ ARCHÍV

Elindultak a kajak-kenu utánpótlásversenyek. A körmendi 
Bereki Bárkás Egylet Kajak-Kenu Szakosztályának verseny-
zői Neszmélyben kezdték a szezont, ahonnan egy arany- 
és egy ezüstérmet hoztak haza.

A koronavírus-járvány miatt némi 
csúszással és módosított kiírással 
ugyan, de elindultak az utánpótlás-
versenyek a kajak-kenu sportban. 
Elsőként regionális versenyeket ren-

dezett a szakági szövetség. Július 
első hétvégéjén az országban hat 
helyszínen – Tolnán, Neszmélyben, 
Békésen, Vácon, Hajdúnánáson és 
Budapesten – szálltak vízre a fiatal 
sportolók. Az egyik legnépesebb me-
zőny a Felső-Duna régióban, a nesz-
mélyi Éden Kupán jött össze, itt ti-
zenegy sportegyesület 346 kajakosa 
és kenusa versengett kétezer méte-
res távokon. A körmendi kajak-kenu 
csapat öt fővel képviseltette magát a 
neszmélyi eseményen, ahol a női ke-
nusok közült U13–14-es korcsoport-
ban, C1 kategóriában rajt-cél győzel-
met aratott Varga Flóra Anna a 
győri Graboplast és a gárdonyi VVSI 
versenyzői előtt. Laposa Boglárka 
futama is jól sikerült, az U10–12-es 
korcsoportban, MC1 kategóriában 
ezüstérmet szerzett.

A körmendi egyesület fiú kenusai 
közül éppen csak lecsúszott a pont-
szerző hatodik helyről Laposa Ger-
gő az U15–16-osok között. Bakó Do-
minik a középmezőnyben – a 12. 
helyen – végzett, a 15 éves Molnár 
Benedek pedig tizedik lett.

A körmendi kenusokat Király Fe-
renc és Varga Gábor István készí-
tette fel a versenyre. Folytatás júli-
us 18-án Győrben lesz, ahol szintén 
kétezer méteres futamokat rendez-
nek az utánpótlás kajak-kenu ver-
senyzőknek.

 n TJ

FOTÓ: BEREKI BÁRKÁS EGYLET/ARCHÍV

Egy aranyat és egy ezüstöt hoztak Neszmélyből a kajakkenusok

Új irányt nyitott a vízi sportok terén a Bereki Bárkás Egylet

Női sárkányhajóegység kezdte meg edzéseit Körmenden
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A TE ORSZÁGOD.SZÁGOD.
NEMZETI KONZULTÁCIÓ
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

u A koronavírus-járvány a világ sok országában
az egészségügyi rendszer összeomlását eredmé-
nyezte. Magyarországon sikerült a járvány terjedését
lelassítani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi rend-
szert kellően felkészíthessük. Ugyanakkor egy újabb járvány-
hullám veszélye továbbra is fennáll.

Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget mind-
addig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg fennáll a jár-
vány visszatérésének kockázata?

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2. KÉRDÉSE 58
92

99

Több felkészülési mérkőzést 
játszottak az elmúlt hetek-
ben a Körmendi FC focistái. 
Először a megyei II. osztály-
ban szereplő Csákánydo-
roszló ellen léptek pályára, 
amelyről méltán elmondha-
tó, hogy jelenleg az osztá-
lyuk legerősebb csapata, 
soraiban legnagyobb erős-
ségként számos kiváló volt 
körmendi játékos szerepel.

A mérkőzés az elejétől a végéig 
nagyon magas tempóban és jó szín-
vonalon zajlott. A Körmend védel-
mében rendszerint gondot okozott a 
fentebb említett két kitűnő volt kör-
mendi játékos, ami gólokban is meg-
mutatkozott. A csákánydoroszlói 
csapat végig vezetett, ám a megfele-
lő hozzáállás és az akarat meghoz-
ta a még elfogadható döntetlen 
eredményt, Péter Ábris három gól-
jának köszönhetően.

Kurucz Ádám vezetőedző a látot-
tak kapcsán elmondta: „tekintve, 
hogy a csapat egy háromhetes, na-
gyon intenzív és kemény alap álló-
képesség-fejlesztő etapon van túl, 
valamint, hogy kisebb sérülés miatt 

két kulcsjátékos, Sipos Bálint és 
Majtényi Dominik nem tudta vál-
lalni a játékot, elfogadható a döntet-
len. Hozzátette: összképet tekintve 
cseppet sem elégedett a csapat tel-
jesítményével és az eredménnyel. 
„Futómennyiségben óriásit léptünk 
előre, valamint erőben is megfelelő-
en bírtuk a meccset. A mutatott já-
ték alapján abszolút bizakodó va-
gyok, ez a három hét megmutatta, 
hogy a belefektetett munka ered-
ményre vezet. És amennyiben egy 
irányban, egységesen indulunk, ak-
kor a sikerek nem maradnak el.”

Az ezt következő négy hétben egy 
nagyon kemény felkészülési idő-
szak kezdődött a focistáknál, szer-

da-szombat váltakozásban edző-
mérkőzéseket játszanak most már 
megyei I. osztályú csapatok ellen, 
illetve emellett továbbra is heti há-
rom edzéssel készülnek a követke-
ző szezonra. Az első őszi forduló bő 
egy hónap múlva lesz a Vas megyei 
labdarúgó-bajnokság I. osztályá-
ban. Az arra való felkészülés múlt 
héten a Vasváron játszott edzőmecs-
csel folytatódott, ahol végig uralták 
a mérkőzést: az első félidőben 3-0-
ra vezettek, majd a második etap-
ban már a fiatalok játszottak, a vég-
eredmény: Csörnöc Gyöngye Vasvár 
VSE–Körmendi FC: 3-4. A körmendi 
gólokból hármat Sipos Bálint, egyet 
pedig Németh Márk rúgott.

A gárda ezt követően szombaton a 
Gyenesdiás ellen lépett pályára a 
Balaton partján. A Zala megyében 
szintén ebben az osztályban szerep-
lő Kinizsi SK Gyenesdiás ellen jól 
kezdték a körmendiek és mindjárt az 
első percekben Sipos a hálóba talált, 
majd egy 11-est is sikerült kiharcolni 
és gólra váltani. A folytatásban a ha-
zaiak megrázták magukat, és a több 
NB II-es játékost is felvonultató csa-
patnak mindjárt volt válasza a kör-
mendi gólokra. A játék felénél 3-2-es 
gyenesi vezetéssel fordultak a felek, 
végül 90 perc után az eredmény Ki-
nizsi SK Gyenesdiás–Körmendi FC: 
5-2 lett. n MP

 FOTÓ: SZERZŐ

Edzőmeccsekkel készül a 2020/21-es szezonra a Körmendi FC

Bő egy hónap múlva lesz az első őszi forduló a megyeiben

A Zöld Rába 2020 program keretében a néptáncosok 
után ezúttal a megyei első osztályban szereplő Kör-
mendi FC futballistái szálltak vízre a bereki bárkásokkal.

Javában tart a Zöld Rába 2020 
projekt, amely a Bereki Bárkás 
Egylet pályázati vállalása. A prog-
ram négy nagyobb eseménysoro-

zatot foglal magában, ezek mind-
egyike a Rábához kötődik. 
Májusban a környezetvédelem volt 
a középpontban, a június meg már 
a rekreációs programok jegyében 
zajlott. Ezúttal a Körmendi FC já-
tékosai szálltak vízre a helyi vízi-
csapattal a Körmend–Molna-
szecsőd szakaszon. A tizenhat 
kilométeres Rába-túra előtt Varga 
Gábor István, a bereki bárkások 
senior elnöke rövid evezéstechni-
kai bemutatót tartott, majd a folyó 
veszélyeire hívta fel a figyelmet. 
A  körmendi focisták – Kurucz 
Ádám nemrégiben kinevezett, új 
vezetőedzőjükkel – tizenhat fővel 
vettek részt a vízitúrán, amely a 
csapatépítést is kiválóan szolgálta 
az augusztus közepén elrajtoló 
megyei első osztályú bajnokság 
előtt. n TJ

 FOTÓ: JT

Vízen vettek részt kiváló csapatépítő programon a focisták
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