
Városi lap

Körmendi Híradó
2022. január 18. • XX. évfolyam 1. szám

Az előző év fejlesztéseit és 2022 terveit vettük górcső alá
Évértékelő interjú Bebes Istvánnal, Körmend polgármesterével  8-9. oldal

 FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

 TARTALMUNKBÓL:

CÍMLAPUNKON:

Átadták az M80-as új csomópont-
ját Körmend határában 2. oldal

Tízéves jubileumot 
ünnepelt a körmendi 
3F-K Fotóklub
Megalakulásának tizedik évfor-
dulóját ünnepelte a 3F-K Fo-
tóklub. n 3. OLDAL

Újra felbukkantak 
több helyen a csaló 
tűzifaárusok
Újra jóhiszemű embereket ver-
nek át csaló tűzifaárusok – figyel-
meztet a Nébih. n 4. OLDAL

Körmendre hozzák 
idén a Vas Megyei 
Polgárőr Napot
A Körmendi Polgárőr Egyesület 
tagjai nagyon mozgalmas évet 
zártak az elmúlt év során.
 n 5. OLDAL

Összegezzünk és 
tervezzünk – Mit 
szeretnék elérni  
2022-ben?
Az új év első heteiben van úgy, 
hogy még az óév fáradalmait pi-
henjük ki, de eljött az idő arra is, 
hogy tiszta lapot nyissunk, és úgy 
tekintsünk az előttünk álló hóna-
pok elé, hogy azok, ha lehet, har-
monikusak és a lehető legstressz-
mentesebbek legyenek.
 n 7. OLDAL

Újabb kiadványt 
adott ki a Körmendi 
Kulturális Műhely
December végén mutatta be az 
érdeklődőknek a Körmendi Fi-
gyelő Könyvek újabb kiadványát 
a kötet főszerkesztője, Szabó Fe-
renc. n 11. OLDAL



2 KÖRMENDI HÍRADÓ KÖRMENDI HÍRADÓ 3

KÖRMENDI HÍRADÓ • Körmend város önkormányzatának ingyenes lapja
Felelős kiadó: Dr. Kovács Juliánna ügyvezető igazgató Régióvezető: Tóth Tamás Tartalomfejlesztési igazgató: Forgács Bernadett Kiadó: Szuperinfó Magyarország Média 
Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős szerkesztő: Markó Petra (tel.: +36/30-411-2428) Szerkesztőség címe: 9900 Körmend, Szabadság tér 7., 
e-mail: marko.petra@kormend.hu A lap alapítója: Körmend város Önkormányzata • Megjelenik 5000 példányban kéthetente. • Terjeszti a MédiaLOG-DMHM Zrt. 
Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető
A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot az olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére. A Szuperinfó Magyarország Média Kiadói Kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.

| 2022. január 18. | aktuális közélet | 2022. január 18. |

RÖVID HÍREK

Átadták a forgalomnak az 
M80-as autóút új körforgal-
mi csomópontját Körmen-
den. A nettó 627 millió fo-
rintos beruházás könnyebb 
és biztonságosabb közleke-
dést jelent a térségben.

A beruházásnak köszönhetően 
nemcsak a város keleti, hanem a 
nyugati részen is fel lehet csatla-
kozni az M80-as autóútra az új kör-
forgalomról. A csúcsidőszakban 
előfordultak kisebb-nagyobb torló-
dások az építés alatt, de már felléle-
gezhetnek az autósok, és a gyalogo-
soknak és kerékpárosoknak is 
biztonságosabb közlekedés vált el-
érhetővé. A jövőben pedig további 
kedvező feltételek lehetnek szá-
mukra, ugyanis tervezik már a kör-
nyező kerékpárutakra is a rákötést.

Jelentős előrelépés
A Vas megyeiek 2010 előtt kis túl-

zással hírből is alig ismerték a 
gyorsforgalmi utakat – mutatott rá 
Mosóczi László, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium közle-
kedéspolitikáért felelős államtitká-
ra a karácsony előtti átadó ünnep-
ségen. Mint kifejtette, 2016 őszén a 
kormány bekapcsolta Szombathe-
lyet a magas minőségű közútháló-
zatba, öt éve hiánytalan az M86-os 
Csornától a megyeszékhelyig.

Az államtitkár stratégiai célként 
hivatkozott az autópályák, autó-
utak elvezetésére az országhatárig, 

s jelezte: két hónapja ebben is na-
gyot lépett előre Vas megye. Fel-
idézte, hogy az M80-as autóút Kör-
mend és Rábafüzes közötti 
szakaszán 2018-ban kezdtek el dol-
gozni a kivitelezők, az ország egyik 
leghosszabb völgyhídját is magában 
foglaló teljes beruházást október 
végén adták át. Mosóczi László ki-
tért arra is, hogy a határig vezető 
másfél kilométeres szakasz forga-
lomba helyezésével megvárják, 
hogy az osztrákok elkészüljenek a 
szomszédos S7-essel. Ez legkoráb-
ban 2024-ben várható.

A most átadott csomópontról szól-
va elmondta: a tavaszi szerződéskö-
téstől a munkálatok befejezéséig 
nyolc hónap telt el, de számos továb-
bi építkezés is tervezés, előkészítés 
alatt áll. Példaként említette, hogy 
2022 év végéig megépülhet a Szent-

gotthárdot elkerülő út még hiányzó 
szakasza, ami a város ipari részéhez 
biztosít közvetlen összeköttetést.

Kiemelt csomópont
„Kettesével szedjük a lépcsőket” 

– fogalmazott V. Németh Zsolt, a 
térség fideszes országgyűlési kép-
viselője az útfejlesztésekkel kap-
csolatban. Mint mondta, az M80-as 
autóút fő haszonélvezője Körmend 
városa, amely Európa összes térké-
pén fontos csomóponttá válik és to-
vábbi beruházásokat hoz magával.

Bebes István (Fidesz–KDNP), 
Körmend polgármestere azt emelte 
ki: a beruházásnál nemcsak a gya-
logos, a kerékpáros és az autós for-
galom kiszolgálásában tudtak előre 
lépni, de figyelembe vették a helyi 
vállalkozások – így például a bútor-
gyár, a fürdő, a faüzem és a mező-
gazdasági telep – szempontjait is. 
Köszönetet mondott azért, hogy a 
legszakmaibb módon, a legkeve-
sebb kellemetlenséggel igyekeztek 
megvalósítani a fejlesztést.

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruhá-
zási vezérigazgató-helyettese 
örömmel számolt be arról, hogy a 
csomópont megkapta a forgalomba 
helyezési engedélyt. A körforgalmat 
a minőségi közlekedés megteremté-
se és a városarculat szempontjából 
is fontosnak nevezte. A beruházás a 
csapadékelvezetést is érintette, 
aminek közvetett hatásait minden-
ki tapasztalni fogja. Beszámolt ar-
ról is, hogy elkészültek a kiviteli 
tervek a folytatáshoz is. n MP

Megalakulásának tizedik évfordulóját ünnepelte a 3F-K Fotóklub. A jubileum alkalmából 
kötettel is jelentkezett a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár égisze alatt 
működő, színvonalas alkotó munkát végző klub tagsága. A tízéves fotóklubot Bebes Ist-
ván polgármester is köszöntötte, és elismerő szavakkal méltatta a fotósok tevékenységét.

Először 2011. február 16-án Hor-
váth Endre fotóművész kiállításán 
hangzott el a kérdés, hogy miért 
nincs Körmenden fotóklub? Három 
elkötelezett fotós – Fekete Tamás, 
Jámbori Tamás és Klemencsics 
Sándor – elhatározása nyomán ha-
marosan felhívást tettek közzé helyi 
fotóklub alapításáról. Az első alka-
lommal több mint húszan gyűltek 
össze a kulturális központ Berzse-
nyi utcai épületében, többnyire 
amatőr fotósok.

A fotóklub célja a fotográfia nép-
szerűsítése, a vizuális kultúra érté-
keinek ápolása, fejlesztése, a helyi 
társadalmi események dokumentá-
lása, az épített és természeti kör-
nyezet megörökítése, fényképészeti 
ismeretek oktatása, elsajátítása, a 
fotókultúra gyarapítása, a klubta-
gok fotóművészeti alkotó munkájá-
nak támogatása – hangzott el tíz 
éve az alakuló összejövetelen.

Változatlan célok
– A tíz éve működő 3F-K Fotóklub 

az alapításkor kitűzött céljait követ-
ve törekedett a vizuális és főleg a 
fotókultúra értékeinek megismerte-

tésére valós és virtuális kiállítások 
megtekintése révén. A tervek között 
szerepelt a helyi társadalmi esemé-
nyek dokumentálása, a természeti 
környezet megörökítése, a tagok 
fényképészeti ismereteinek bővíté-
se, a klubtagok fotóművészeti tevé-
kenységének elősegítése is, ezeket 
is sikerült megvalósítani. Szervez-
tünk fotótúrákat, utaztunk fotókiál-
lításokra. Fotóztunk a Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttes és a Kastély-
színház Társulat előadásain, pró-
báin, illetve helyi kulturális és 
sportrendezvényeken. Évente ren-
deztünk tagjaink alkotásaiból fotó-
kiállításokat – kezdte az összegzést 
Fekete Tamás, majd azzal folytatta, 
a koronavírus-járvány miatt az 
utóbbi évben a társas összejövetele-
ik nagyobb részét a virtuális térbe 
kellett áthelyezniük, de az internet 
révén így is kapcsolatban maradtak 
egymással, és bővítették fotós isme-
reteiket. Több taguk magyar (MA-
FOSZ) és nemzetközi (FIAP, PSA) 
fotóművészeti diplomát szerzett te-
vékenységével. Leszögezte: a követ-
kező tíz évben is az alapításkor 
megfogalmazott céljaik mentén kí-

vánnak tevékenykedni. – Célunk, 
hogy bővítsük vizuális műveltsé-
günket és minél több fiatalt bevon-
junk a fotózás izgalmas, semmihez 
sem fogható alkotó tevékenységébe 
– mondta Fekete Tamás, a klub 
egyik oszlopos tagja.

Minden kép egyedi
A klub még az alakulás évében, 

vagyis 2011-ben bemutatkozhatott 
az első úgynevezett gombostűs ki-
állításon, amelyet minden évben 
újabb és újabb tárlat követett. Az 
alkotó kedv ugyanis töretlen a klub-
tagoknál, mindig mást és mást mu-
tatnak meg szűkebb és tágabb kör-
nyezetükből. Látnak és meglátnak 
dolgokat, megörökítenek pillanato-
kat maguknak és mindnyájunknak. 
Átmenekítik a múltat és a jelent a 
jövőbe, úgy, hogy közben a saját sze-
mélyiségüket is belecsempészik 
egy-egy alkotásba. Ettől lesz min-
den kép egyedi, még ha a téma sok-
szor ugyanaz is.

– Mi az, ami megkülönbözteti a 
könyvben szereplő fényképészeket 
tőlünk? Sokáig lehetne sorolni. Nem 
csupán az, hogy képeiket nagyon is 

tudatosan készítik, beállításokon, 
nézőpontokon variálnak, fényekkel 
játszanak, professzionális eszközö-
ket használnak, külön hangsúlyt 
fektetnek az utómunkálatokra. Még 
csak nem is az, hogy témáik ugyan 
gyakorta azonosak a miénkkel, 
mégis valami egészen mást láttat-
nak. Sokkal inkább attól különlege-
sek, hogy köztünk, velünk élnek e 
város falai között, mégis kitűnnek 
közülünk. Többen azzal, hogy alko-
tásaikkal sokféle megmérettetésen 
is részt vesznek, így a különböző 
díjátadókon mind gyakrabban 
hangzik el Körmend neve is a készí-
tő mellett. Mások azzal, hogy olyan 
izgalmas pillanatokat kapnak el, 
amelyekre mi képtelenek lennénk, 
hacsak a véletlen nem játszana az 
objektívünkre. Ők azok, akik jeles 
napokról, kitűnő eseményekről ad-
nak számot képeikkel, többször 
olyanokról, amelyeken mi is jelen 
vagyunk. Segítenek követni a válto-
zásokat, a mozgásokat és megfi-
gyelni a statikusságot. Ismerős és 
ismeretlen helyszíneket, arcokat, 
mozdulatokat zárnak a kép piciny-
ke pixelkapszulájába, mintegy újra-
értelmezve azokat – írta a 3F-K Fo-
tók lubról meg jelent köny v 
előszavában Hadnagyné Vörös 
Márta, a Körmendi Kulturális Köz-
pont igazgatója.

 n TJ
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Minél több fiatalt szeretnének bevonni a fotózás izgalmas világába

Tízéves jubileumot ünnepelt a körmendi 3F-K Fotóklub
Átadták az M80-as új csomópontját Körmend határában

Az új csomópont a helyi vállalkozások életében is változást hozhat FOTÓ: MW/ARCHÍV

Nyul Zoltán, V. Németh Zsolt, Mosóczi László és Bebes István a hivatalos átadón 
örömmel számolt be a fejlesztés részleteiről

Megújulhat 
a tömbbelső

600 millió forintos forrásra 
pályázik a város, amiből a 
Zrínyi Ilona–Rákóczi Ferenc–
Vida József utca által határolt 
tömbbelsőt újítanák meg. A 
közmű- és burkolatproblémák 
régebb óta fennállnak ott, így 
a terület közlekedési és zöld-
felületi felújítását javasolta a 
képviselő-testület. Az előze-
tes tervekben felülvizsgálják 
az érintett városrészi tömb 
forgalmi rendjét, a meglévő 
közmű- és csapadékvíz-elve-
zető hálózatot, a közvilágí-
tást, a közterületen álló lakos-
sági hulladékgyűjtő edények/ 
hulladékszigetek helyét és a 
zöldfelületek megújítási lehe-
tőségeit is átnézik.

Négy ösztöndíjas
Meghozta döntését a kör-

mendi önkormányzat illeté-
kes bizottsága arról, hogy 
ki kapja az idei évben a Bat-
thyány-ösztöndíjat. A kiírás-
ra olyan körmendi lakhellyel 
rendelkező diákok jelentke-
zését várták, akik felsőokta-
tási intézményben tanulnak, 
államilag támogatott első 
alapképzésben vesznek részt, 
szociálisan rászorulók vagy 
tanulmányi átlaguk 4,5 vagy 
ennél magasabb. A pályázók 
közül a 2021/22-es tanév II. 
félévében szociális indokok 
alapján Takács Vivient, ta-
nulmányi alapon pedig Korán 
Jázmin Virágot, Sánta Ádá-
mot és Bauer Orsolyát része-
síti a rendelet által meghatá-
rozott, havi ötvenezer forint 
összegben.

Termőföldek bérbe
Önkormányzati tulajdonú 

termőföld haszonbérbe adásá-
ra írt ki pályázatot a Körmen-
di Városgondnokság. Három 
évre egy több mint 6000 m2 
nagyságú szántót kínálnak. A 
pályázati határidő: január 24.
 n MP

A 2021 karácsonyára megjelent jubileumi kötetben tizenhét klubtag mutatkozik be, név szerint Bedőcs Gyula, Benkő Bea, Fekete Tamás, Gazsi Margaréta, Jámbori Tamás, 
Jene Sándor, Károlyi Barnabás, Klemencsics Sándor, Kukor-Vilics Eszter, Lakosi Miklós, Major Lívia, Móricz Péter, Pál János, Pálóczi Zsuzsanna, dr. Yi-Xiao Bai, Vörös Péter 
és Wagner Hajnal.
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Újra jóhiszemű embereket vernek át csaló tűzifaárusok – 
figyelmeztet a Nébih. Az ellenőrző hatóság azt javasolja 
azoknak, akik most szerzik be a téli tüzelőt, hogy ne az 
olcsó ár alapján döntsenek arról, hogy kinél vásárolnak, 
hanem az eladó megbízhatósága, ismertsége és későbbi 
beazonosíthatósága legyen a mérvadó.

Leginkább a mennyiséggel és a 
fa fajtájával szoktak csalni a tisz-
tességtelen árusok, azaz keveseb-
bet vagy a megrendelt keményfa 
helyett lágy lombú tűzifát szállíta-
nak ki – mondta érdeklődésünkre 
az egyik Vas megyei kereskedő. 
Tőke Albin cégvezető hozzátette, 
akik hivatalosan végzik ezt a tevé-
kenységet, azok pontosan tájékoz-
tatják a vevőt a fa milyenségéről, 
mennyiségéről, a méretparaméte-
rekről, illetve a fa szárazságáról. A 
szakember szerint nem télen, ha-
nem tavasszal érdemes leginkább 
tüzelőt vásárolni, hiszen akkor jó 
eséllyel már hat-hét hónappal ko-
rábban kitermelt fához lehet hozzá-
jutni, ami a vevő udvarán tovább 

szárad, őszre közel egyéves lesz, és 
télen már el lehet tüzelni. Tapasz-
talataik szerint épp emiatt az akác 
a legkeresettebb tűzifa, hiszen az 
közel egy év alatt ki tud száradni, 
míg a tölgynek, a gyertyánnak 
vagy a csernek másfél-két év kell. 
Tőke Albin azt javasolja azoknak, 
akik tüzelőt vásárolnak és el akar-
ják kerülni a csalókat, hogy min-
denképpen ellenőrizzék az árus 
Nébih által jóváhagyott EUTR azo-
nosítószámát, hiszen innen kide-
rül, hogy hivatalos kereskedővel 
van-e dolguk, és kiszállításkor kér-
jék el a szigorú számadású szállító-
jegyet, hiszen hivatalosan csak ez-
zel lehet értékesíteni, il letve 
szállítani.

Feketelista
Ezt erősíti meg közleményében a 

Nébih is, a hatóság azt kéri, hogy is-
mert, mások által is megbízhatónak 
tartott kereskedőtől, erdőgazdálko-
dótól vásároljanak, ha pedig hirde-
tés alapján keresnek tűzifaárust, 
akkor csak azzal a hirdetéssel fog-
lalkozzanak, amelyben szerepel a 
Nébih által nyilvántartásba vett 
EUTR technikai azonosítószám (je-
lenleg AA vagy AB betűkombináció 
után hét darab számjegy). Hogy az 
azonosítószám valóban létezik, és 
hogy kihez tartozik, az a https://por-
tal.nebih.gov.hu/eutr-kereso interne-
tes oldalon ellenőrizhető le. Ugyanitt 
található az a feketelista is, amelyen 
azon kereskedők azonosítója, illetve 
telefonszáma szerepel, akiktől a ha-
tóság nem javasolja a vásárlást.

Szigorú számadás
A közlemény részletesen kitér 

arra is, hogy telefonos rendelés ese-
tén feltétlenül jelezzük a kereskedő-
nek, hogy csak olyan tűzifaszállít-
mányt vagyunk hajlandóak átvenni, 

amelyet a Nébihhez bejelentett szi-
gorú számadású szállítójeggyel 
szállítanak ki (jelenleg FA-AA betű-
kombináció után 7 darab számjegy 
sorszámformátumú szállítójegyek 
vannak forgalomban, például: FA-
AA 1234567).

A hatóság ezek mellett arra is fel-
hívja a figyelmet, hogy amikor a fa 
megérkezik, ellenőrizzük a lerako-
dás előtt, hogy a szállítójegyen a fel-
adó rovatban szerepel-e a hirdető 
megnevezése, telephelye, EUTR tech-
nikai azonosító száma, adószáma, 
valamint a szállított tűzifa valós fafa-
ja és mennyisége, továbbá a szállító 
jármű rendszáma. Lehetőleg mindez 
nappal történjen, és ne legyünk egye-
dül – írják, majd hozzáteszik, soha ne 
utaljunk előre pénzt a tűzifáért, min-
dig átvétel után fizessünk, ha minden 
rendben van. n WURMBRANDT ANDRÁS

A Körmendi Polgárőr Egye-
sület tagjai nagyon mozgal-
mas évet zártak az elmúlt 
év során. Az év első fele 
a járványügyi védekezés 
során hozott intézkedések 
és szabályok betartásának 
ellenőrzésével telt – értékel-
te Biczó Péter, a Körmendi 
Polgárőr Egyesület elnöke 
az elmúlt év során végzett 
munkájukat.

Maszkviselési kötelezettség és ki-
járási tilalom ellenőrzése is feladat 
volt – emlékezett vissza –, de a jár-
ványügyi korlátozások feloldása 
után az alapfeladataik, mint a köz-
területi járőrszolgálatok, rendez-
vénybiztosítások megmaradtak. El-
sősorban hétvégén, a kora esti és 
éjszakai órákban láttak el közterü-
leti járőrszolgálatot önállóan, illet-
ve a rendőrséggel közösen, de ren-
dezvénybiztosítás és az iskolák és 
óvodák ellenőrzése sem maradt el a 
tanévkezdés idején.

Polgárőr Város
Nagyon fontos számukra, hogy 

jól felkészült és képzett polgárőrök 
teljesítsenek szolgálatot az utcán, 
ezért rendszeres képzéseken vesz-
nek részt. A Körmendi Polgárőr 
Egyesület 2021-ben ünnepelte ala-
pításának 25. évfordulóját. Ebből 

az alkalomból az egyesület közös-
ségi oldalán emlékeztek meg az 
alapító tagokról, egykori és mosta-
ni tagokról, ahol korabeli képeket 
és újságcikkeket tettek közzé. A 
körmendi önkormányzat és a pol-
gárőr egyesület „Polgárőr Város” 

kitüntető címet és elismerő okleve-
let kapott.

A folytatásban idén is szeretné-
nek a megkezdett úton haladni. 
Megtudtuk: 2022-ben Körmenden 
lesz a Vas Megyei Polgárőr Nap, 
amennyiben nem lesznek korlátozá-

sok. A szervezéssel kapcsolatos fel-
adatokat már tervezik.

Biczó Péter leszögezte: továbbra 
is számíthat munkájukra a rendőr-
ség, az önkormányzat és a város 
lakossága egyaránt. n MP

Legyünk körültekintők! – Erre figyeljen, amikor tüzelőt vásárol!

Újra felbukkantak több helyen a csaló tűzifaárusok

Csak ismert, mások által is megbízhatónak tartott kereskedőtől, erdőgazdálkodótól vásároljunk tűzifát!

Regisztrált tűzifa-kereskedőket a 
Nébih honlapján is kereshet:
https://tuzifatokosan.nebih.gov.
hu/kereses

Számíthatnak a Körmendi Polgárőr Egyesület tagjaira a helyiek

Körmendre hozzák idén a Vas Megyei Polgárőr Napot

A szidalmazás mellett az eltúlzott dicséret is árthat a 
gyereknek, mert nem alakul ki benne reális önértékelés. 
Az érdemtelenül kapott elismeréssel a dicséretek rab-
jává válik, és csak akkor érzi jól magát, ha folyamatosan 
kapja a szóbeli simogatást.

Egy gyermek 16 éves koráig álta-
lában 70 ezer szidást kap, és régen 
az volt a pedagógiai módszer, hogy 
természetesnek vélte a szülő és a 
tanár is, ha a gyerek valamit jól csi-
nált, nem járt érte elismerés. Napja-
inkban a pedagógiai célzatú dicsé-
ret olyannyira divatba jött, hogy a 
gyerekek sok esetben rosszul érzik 

magukat, ha a megszokottnál rit-
kábban részesülnek benne. Benczé-
né Timár Irén tanácsadó szakpszi-
chológus úgy véli, a dicséret 
önmagában nem fejleszti a gyermek 
képességeit, helyette bátorításra 
van szüksége. A dicséret, főleg, ha 
túlzó, csak egy általános visszajel-
zés, amihez nagyon könnyen hozzá-

szoktatjuk a gyermeket, ellenben a 
bátorító szavakat hallva pontosan 
tudja a gyerek, miért lehet büszke, 
amely továbblépésre ösztönzi őt.

Az „ügyes vagy” mondatot, ha túl 
sokat hallja a gyermek, az elveszíti 
jelentését, értéktelenné válik, a 
tömjénező dicséret elmaradása pe-
dig felháborodást, kudarcélményt 
válthat ki a gyerekből. A személyi-
ség fejlődése szempontjából a nega-
tív vagy pozitív visszajelzés termé-
szetesen jobb, mint ha semmilyen 
visszacsatolást nem kapna a gye-
rek, de a túlzó dicséret egy idő után 
természetes lesz számára, szinte 
meg sem hallja, el sem éri az inger-

küszöbét. A folytonos dicséret a tel-
jesítmény értékelésére egy megfele-
lési kényszert is kialakíthat, ha 
elmarad a dicséret, a gyerek ta-
nácstalanná válhat, elbátortala-
nodhat, azt érezheti, nem elég érté-
kes. A bátorítás során a szülő 
fejezze ki örömét és büszkeségét 
valami konkrét dologért, így a gye-
rek pontos visszajelzést és megerő-
sítést kap, ezáltal fejlődik az énképe 
és önértékelése. Míg a túl sok dicsé-
ret válhat üres frázissá, az elismerő 
bátorításból sohasem elég, azt nem 
lehet túladagolni – mondta a ta-
nácsadó szakpszichológus.

 n SZABÓ CSILLA

Gyermekeink védelmében! – Legyen mindig konkrét az elismerés

Közös siker: Biczó Péter a Polgárőr Város elismerést továbbította Bebes István polgármesternek FOTÓ: JT/ARCHÍV
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Az új év első heteiben van úgy, hogy még az óév fáradalmait pihenjük ki, de eljött az idő 
arra is, hogy tiszta lapot nyissunk, és úgy tekintsünk az előttünk álló hónapok elé, hogy 
azok, ha lehet, harmonikusak és a lehető legstresszmentesebbek legyenek. Kulcsfontossá-
gú, hogy az új évben se veszítsük kedvünket, lelkesedésünket, ne vágjuk sutba életjobbító 
álmainkat. Bármilyen pozitív változás megéri, ha első pillanatban jelentéktelennek tűnik is.

Abonyi Barbara life coach sze-
rint gyakran figyelmen kívül hagy-
juk, hogy az új évben időt kell szán-
ni az elmúlt év értékelésére és az új 
esztendő eltervezésére. Bár sokszor 
esik szó az év eleji friss lendületről 
és a következő időszak motiváló cél-
kitűzéseiről, de a legtöbb embernek 
több napra, sőt hétre van szüksége 
ahhoz, hogy ezt a lendületet elérje 
vagy éppen csak visszarázódjon a 
régi kerékvágásba. Ez valahol telje-
sen normális, vallja a life coach, hi-
szen az év végi hajtás, az ünnepek 
előtti készülődés, majd a karácso-
nyi programok lehet, hogy a meglé-
vő energiákat is elvitték. Legyünk 
türelmesek önmagunkhoz és má-
sokhoz is, ne essünk kétségbe, ha 
még nem vagy csak kicsit pislákol 
bennünk a lelkesedés, a tettvágy, 
adjunk időt magunknak, hogy ob-
jektíven tudjunk visszanézni és tu-
datosan tudjunk előre tervezni.

Az életben csak a változás állan-
dó, tartja a mondás, és ha visszate-
kintünk a magunk mögött hagyott 
évekre, hónapokra, csak helyeselni 
tudjuk az állítást, ami igaz lesz 
2022-re is. A rugalmas alkalmazko-

dóképességünk nélkülözhetetlen 
nemcsak a munkahelyünkön, de az 
élet minden területén. Ha pedig el-
akadunk a mindennapokban, bár-
mikor segítséget kérhetünk, nehogy 
fizikai vagy mentális egészségünk 
lássa kárát. Ha ezt belátjuk, már 
megtettük az első fontos lépést a 
megoldáshoz vezető úton.

Sikerek és kudarcok
Ha áttekintjük az elmúlt 12 hóna-

pot, akkor a magánéletünkre és a 
szakmai karrierünkre egyaránt 
gondolnunk kell. A visszatekintés-
sel, ha úgy vesszük, újraéljük az el-
múlt év eseményeit, és az eltelt idő-
nek köszönhetően jobb rálátásunk 
is lehet a történésekre. Az év közbe-
ni tapasztalataink minket is alakí-
tanak, és hatással vannak a követ-
kező időszakra is, minden megélt 

pillanat lehetőséget kínál arra, 
hogy fejlesszük önismeretünket. A 
legjobb, ha írunk egy listát az elért 
sikereinkről és a belátott kudarca-
inkról. Olyan listát készítsünk, ami-
ben mi vagyunk a főszereplők – 
mondja Abonyi Barbara. Mi volt az, 
amit jól csináltunk? Mi volt az, ami-
ben elbuktunk? Mi az, amin változ-
tatni szeretnénk? Melyek azok a 
megoldatlan ügyek, amelyeket hó-
napok óta cipelünk magunkkal? Ho-
gyan tudnánk ezeket megoldani? 
Számba vehetjük azt is, hogy az el-
múlt év történéseinek hatására mi-
ben változtunk, mik azok a jó és 
hasznos tulajdonságok, amit ma-
gunkkal vihetünk a későbbiekben 
is, és mik azok a dolgok, amiket el 
kell engednünk.

Az új évet csak akkor tudjuk ener-
gikusan, lendületesen elkezdeni, ha 

elkészítjük ezt a leltárt, és amennyi-
re lehet, elvarrjuk az elvarratlan 
szálakat. A karrierünket, munkale-
hetőségeinket illetően gondoljuk át, 
hol tartunk, hol szeretnénk lenni, 
melyek azok a területek, ahol még 
fejlődnünk kell, és mi az, amit jól csi-
nálunk. Ezekben a kérdésekben ki-
kérhetjük munkatársaink, főnökünk 
véleményét is. Ha munkahelyet sze-
retnénk váltani, nagyon fontoljuk 
meg a döntésünket, a képzeletbeli 
mérleg mit mutat a mellette vagy el-
lene hozott érveinkkel. A munkahe-
lyi jóllétünk legsarkalatosabb össze-
tevője az, ha hasznosnak érezzük a 
munkánkat. Ne felejtsük el azt sem, 
hogy mindenki számára mást jelent 
ez a hasznosság, mérlegeljük, hogy a 
bennünk rejlő tehetséget ki tudjuk-e 
aknázni a munkánk során.

Év közben is vegyük elő!
Ha készen vagyunk az összegzés-

sel, itt az idő tervet készíteni 2022-
re. Egyéni célokat tűzzünk magunk 
elé, ne közhelyeket „pufogtassunk”. 
Az új évben ezek növelhetik haté-
konyságunkat, belső iránytűként 
szolgálhatnak számunkra. Mit sze-
retnénk elérni a szakmai és mire 
vágyunk a magánéletünkben? Ezek 
közül melyek a racionális, elérhető 
vágyak és melyek azok, amelyek 
nem feltétlenül valósíthatók meg eb-
ben az évben? Mi kell ahhoz, hogy 
céljainkat elérjük, vannak-e akadá-
lyok, amelyeket le kell győznünk? 
Ezt a tervet vessük papírra is, majd 
vegyük elő az év egy-egy szakaszá-
ban, és nézzük meg, hol tartunk a 
megvalósításban! Tanulságos lehet 
egy év múlva ez a lista, amikor le-
zárjuk, értékeljük a 2022-es évet. És 
mielőtt előre tekintünk, tegyük 
ugyanezt a magunk mögött hagyott 
2021-es évvel is. Egy belső utazásra 
alkalmas az összegzés és a terve-
zés, ahol jóleső mozdulat lehet az 
elért célok tényleges vagy képzelet-
beli kipipálása. Ehhez pedig nem 
kell más, csak egyéni fejlődésünk 
érdekében gondolatban „erőfeszí-
tést tenni” a tervezésre, megtalálni 
azt, amire a fókuszt helyezzük, bíz-
ni magunkban és időnként felidéz-
ni, mire vállalkoztunk az év eleji 
tervezéskor. És továbbra se felejt-
sünk el nevetni, főleg magunkon, 
hiszen Seth Stephens-Davidowitz 
amerikai közgazdász szerint „A hu-
mor a frusztrációval, a fájdalom-
mal, az élet óhatatlan csalódásaival 
való megbirkózás eszköze”.

n SZABÓ CSILLA

Lista a sikerekről és kudarcokról az önfejlődés göröngyös útján

Összegezzünk és tervezzünk – Mit szeretnék elérni 2022-ben?

Ha készen vagyunk az elmúlt év összegzésével, itt az idő tervet készíteni 2022-re

Takarékoskodni nem bűn
Az év eleje arra is jó, hogy kezdjük el takarékoskodni, ha szeretnénk valamit 
megvenni kisebb vagy nagyobb összegért és eddig nem tudtuk megszerezni. 
A takarékoskodás amúgy is kifizetődő, hiszen egy „normális” időszakokban is 
adódhat olyan helyzet, ami előre nem látható és érinti a pénzügyeinket.
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A 2020-as évhez hasonlóan még 2021-ben is alapjaiban 
határozta meg az önkormányzatok működését a korona-
vírus-járvány. Az oltások számának növekedésével javult 
valamelyest a helyzet, a drasztikus korlátozások megszűn-
tek, a vírus azonban továbbra is a mindennapi életünket 
megnehezítő tényező maradt.

– Sajnos továbbra is itt van velünk 
a vírus, most éppen a negyedik hul-
lám nehézségeit nyögi a világ. Ma-
gyarország abból a szempontból 
szerencsésnek mondhatja magát, 
hogy a beadott oltásoknak köszön-
hetően viszonylag gyorsan sikerült 
újraindítanunk a gazdaságot az év 
első felében. Ettől függetlenül még 
most is rengeteg negatív hozadéka 
van a járványnak a tragikus halál-
esetek mellett is. Az önkormányzati 
szektor pedig ebből a szempontból 
is különösen érintett – kezdte gon-
dolatait Bebes István polgármester, 
majd azzal folytatta: a nehézségek 
ellenére idén is kivette a város a ré-
szét a védekezési feladatokból vagy 
éppen az oltások koordinálásából, a 
költségvetést pedig sikerült úgy ösz-
szerakni, hogy a hiányzó bevételek 
ellenére is stabil és biztonságos mű-
ködést tudtak fenntartani. Arra is 
rámutatott: még fejlesztéseket is si-
került befejezni vagy éppenséggel 
elindítani. – Ezek majd a következő 
év, évek szempontjából fognak jelen-
tős előrelépést jelenteni- mondta a 
városvezető.

Végre elkészült az elkerülő
Az év legjelentősebb fejlesztése 

minden kétséget kizárólag az M80-
as gyorsforgalmi út megépítése volt. 
Hosszú évek küzdelmeire sikerült 
végre pontot tenni.

– Nem volt egyszerű küzdelem, az 
biztos. Hosszú éveken keresztül 
kellett harcolni azért, hogy Kör-
mend és a térség végre megkapja 
ezt a gyorsforgalmi utat. Az elmúlt 
harminc évben szinte nem volt olyan 
kormány Magyarországon, aki ne 
ígérte volna meg az út megépítését. 
Voltak olyanok is, akik a választá-
sok előtt gyorsan letettek egy alap-
követ, csak hogy úgy tűnjön, most 
végre tényleg beindul az építkezés, 
aztán a választások után gyakorla-
tilag hozzá sem nyúltak többet. Én 
magam is jól emlékszem azokra az 
időkre, amikor még parlamenti kép-
viselőként késhegyre menő vitákat 
kellett folytatnunk az akkori kor-
mánnyal. Több tucat felszólalás, in-
terpelláció és módosító indítvány 
született részemről azokban az 
időkben, amit aztán ilyen-olyan in-
dokokra hivatkozva mindig lesöpör-
tek az asztalról. A minisztériumok-
nak és különböző kormányzati 
szerveknek megírt levelek mennyi-
ségéről már ne is beszéljünk.

Egyedül a mostani kormánynak 
volt meg a szándéka, az akarata és 
forrása ahhoz, hogy megvalósítsa 
ezt a hihetetlenül fontos fejlesztést, 
amely nemcsak Körmendnek, ha-
nem az egész térségnek is óriási le-
hetőségeket jelent. Egyrészt az el-
kerülő megépülésével a települések 
végre fellélegezhetnek az átmenő 

forgalom okozta zaj- és szmoghatá-
soktól, másrészt pedig teljesen új 
dimenziók nyílhatnak meg akár a 
gazdasági élet, akár a turizmus te-
rületén – beszélt a beruházás jelen-
tőségéről Bebes István.

Kisebb infrastrukturális 
fejlesztések is 
megvalósultak

A nemzetgazdasági szempontból 
is fontos fejlesztés mellett az önkor-
mányzat sem tétlenkedett a belterü-
leti úthálózat felújítása kapcsán. 
Már csak azért sem, mert ezen a te-
rületen mindig van mit fejleszteni, 
ez egyértelmű. 2021-ben az M80-as-
hoz kapcsolódóan elkészült például 
az ADA bútorgyárnál az a körforga-
lom és kerékpáros átvezetés, amit 
az önkormányzat már régóta sürge-
tett. Egyrészt a külvárosi területen 
élők, másrészt pedig a bútorgyár 
dolgozóinak az életét fogja jelen-
tősen megkönnyíteni ez a fejlesztés.

Közel 70 millió forintból pedig öt 
utca is megújulhatott Körmenden. – 
Új burkolatot kapott a Dobogó, az 
Erkel Ferenc, a Téglagyári utca, il-
letve a Nap utca egy szakasza. A 
következő évben pedig tovább foly-
tatjuk a munkát a Honvéd és Teleki 
utcákkal, és befejezzük a Nap utca 

hiányzó szakaszát is. Mint mond-
ta,m ezen a területen mindig van 
mit tenni – mondta a polgármester.

Komoly árvízvédelmi 
fejlesztés volt a Rába-
parton, ami jelentősen 
javítja a folyóhoz 
kapcsolódó védekezési 
lehetőségeket

– Borzasztóan fontos volt, hogy ez 
a fejlesztés meg tudott valósulni, és 
nemcsak az ott élőknek, hanem az 
egész városnak – szögezte le Kör-
mend első embere, majd emlékezte-
tett: nem is olyan régen még elké-
pesztő károkat okozott a Rába 
áradása. – Ez a mostani beruházás 
jelentősen csökkenti annak a lehe-
tőségét, hogy megismétlődjenek a 
rossz emlékű események. A Rába- 
part amúgy is kiemelt helyet foglal 
el az önkormányzat fejlesztendő te-
rületeinek sorában. Hamarosan ne-
kilátunk a partszakasz és a strand 
fejlesztésének és egy új látogató-
központ megépítésének a régi Marc 
üdülő területén. Továbbá vannak 
még terveink a Bárkaház további 
fejlesztésére és az ott zajló közössé-
gi és sportélet fellendítésére.

A körmendiek és a 
környékbeliek legnagyobb 
öröme az új piac

– Örülünk, hogy sikerült egy mi-
nőségi piacot kialakítanunk Kör-
menden. Ez nemcsak magát az épü-
letet jelenti egyébként, hanem az ott 
megjelenő különböző szolgáltatáso-
kat és az áruk kiváló minőségét. Az 
a tapasztalat, hogy napjainkban 

egyre nagyobb az igény arra, hogy 
helyi kistermelőktől vásároljunk, 
egészségesebb termékeket a szu-
permarketek helyett. Természete-
sen soha nem fogja tudni kiszorítani 
a piac a nagy élelmiszermultikat, de 
tökéletesen alkalmas arra, hogy ki-
egészítse azt. A munka egyébként 
még nem fejeződött be, hiszen a piac 
körüli utak felújítása még hátravan, 
amit még az idei évben el fogunk vé-
gezni és az épület bővítéséhez is 
már tervezzük a második ütemet –
utalt a folytatásra Bebes István.

A volt cipőgyár helye új 
funkciót kap

Megkezdődtek a bontási munká-
latok a volt cipőgyári épületek te-
kintetében. A projekt jelenlegi állá-
sáról is beszélt a városvezető.

– Azt gondolom, hogy ez egy jelen-
tős lépés abba az irányba, hogy a 
Batthyány-kastélyegyüttes végre 
újra a régi fényében tündökölhessen. 
A volt cipőgyári épületek látványa – 
beékelődve ebbe a gyönyörű műem-
léképület-együttesbe – nem volt túl 
felemelő. Még akkor sem, amikor 
egyébként folyt a termelés, és az 
épületek gondozottak voltak. Hát 
még azután, hogy az állaguk az évek 
folyamán jelentősen leromlott. Most 
végre kinyithatjuk majd ezt a teret a 
látogatók előtt, szimbolikusan és 
ténylegesen is megtörténik a kastély 
és a várkert egybenyitása. Kulturá-
lis szempontból is jelentős lépés lesz 
a város életében. És ha már kultúra, 
akkor meg kell említeni, hogy jelen-
leg is zajlik a Körmendi Kulturális 
Központ Berzsenyi Dániel utcai épü-

letének és Felsőberkifalu kultúrház 
korszerűsítése. Mindkét épület na-
gyon leromlott állapotban volt, így 
mindenképpen rájuk fért már a fel-
újítás – beszélt egy újabb terület fej-
lesztéséről Bebes István.

Megújul a közvilágítás
Nagy vitát váltott ki a város köz-

világításának helyzete. Néhányan 
próbálták politikai célokra felhasz-
nálni azt a balesetet, ami az egyik 
gyalogos-átkelőnél történt a közel-
múltban, így nem mentünk el szó 
nélkül emellett sem.

– Először is szerencsére elmond-
hatjuk, hogy nem történt nagyobb 
tragédia. Mindig ez a legfontosabb. 
Az pedig, hogy vannak politikusok, 
akik más emberek szerencsétlensé-
géből, balesetéből akarnak politi-
kai hasznot húzni, az legyen az ő 
problémájuk. Számoljanak el ők a 
lelkiismeretükkel – jelentette ki a 
körmendi városvezető, majd azt is 
elmondta, a képviselő-testület de-
cemberben 14 millió forintot szava-
zott meg a Rákóczi utcai főbb gyalo-
gos-átkelőhelyeknél található 
közvilágítás javítására. – Ebből az 
összegből javíthatjuk a látási viszo-
nyokat a kiemelten veszélyes szaka-
szoknál. Végleges és teljes megol-
dást azonban a teljes városi 
rendszer rekonstrukciója fog jelen-
teni, amire megvannak a forrása-
ink. Jelenleg már a tervezési folya-
matok zajlanak. Valós problémáról 
beszélünk tehát, amit mindenkép-
pen orvosolni fogunk, hiszen már 
hosszú hónapok óta zajlanak az elő-
készítő munkálatok – beszélt a be-
ruházás állásáról.

Minden igényt kielégítő új 
csarnok épülhet

Tavaly eldőlt, hogy a mostani 
sportcsarnok bővítése helyett egy új 
multifunkcionális sportcsarnok 
megépítése szerepel a tervek között 
Körmenden. A tervezés már ennél a 
projektnél is elkezdődött.

– Megvizsgáltuk a jelenlegi sport-
csarnok bővítési lehetőségeit, hi-
szen a jelenlegi állapot már nem  
felel meg a nemzetközi kupasoroza-
tokban való indulás szigorú feltéte-
leinek. Az előkészületi munkák so-
rán azonban olyan feladatok 
merültek fel, ami egyértelművé tet-
te, hogy új úton kell elindulni, és egy 
teljesen új sportcsarnok megépíté-
sét kell kezdeményezni a magyar 
kormánynál. Szerencsére támogat-
ják az elképzeléseinket, így forráso-
kat biztosítottak az előkészületi 
munkálatok lefolytatására. Jelen-
leg is zajlik a tervezési fázis, ezt kö-
vetően születhet döntés majd a 
multi funkcionális sportcsarnok 
megépítésének támogatásáról – ve-
títette előre Bebes István polgár-
mester. A cél az, hogy egy olyan, 
minden igényt kielégítő csarnokkal 
gazdagodjon a város, ami egyrészt 
otthonául szolgálhat a profi kosár-
labdacsapatnak, másrészt pedig le-
hetőséget biztosít a helyi, kisebb ci-
vil szervezeteknek is, továbbá 
kulturális rendezvények helyszíné-
ül is szolgálhat. – Véleményem sze-
rint a város megérdemelne már egy 
ilyen jellegű beruházást – mondta el 
az évértékelő interjú zárásaként a 
körmendi városvezető.

 n MP

Idei első lapszámunkban évértékelésre kértük Bebes Istvánt, Körmend polgármesterét, hogy képet kapjunk a leköszönő esztendő történései mellett 2022 céljairól, kilátásairól és feladatairól

A pandémia továbbra is velünk van, de a körmendi városvezetés előre tekint – Folytatódnak az útfelújítások, megkezdődnek a Rába-parti fejlesztések, tervezik az új csarnokot

Az új piac közösségi térként is funkcionál

Amióta elkészült az M80-as elkerülő út, jelentősen csökkent az átmenő forgalom a 
városban Jelentős árvízvédelmi fejlesztés volt a Rába-parton 2021-ben A volt cipőgyári épületek elbontásával kinyílik a tér a várkert és a kastély között FOTÓ: JT
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December végén mutat-
ta be az érdeklődőknek a 
Körmendi Figyelő Könyvek 
újabb kiadványát a kötet 
főszerkesztője, Szabó Ferenc.

Az első írás szerzője Móricz Pé-
ter, a Dr. Batthyány-Strattmann 
László Múzeum igazgatója, aki a II. 
világháborút megelőző fél évszázad 
körmendi fényképészeivel foglalko-
zik. Szintén a múzeumban dolgozik 
Pintér György, ő a helyi vár 1557-es 
ábrázolását elemzi. Városunk nyug-
díjas plébánosa, dr. Gyürki László 
a betlehemi Születés bazilika moza-
ikjainak restaurálásáról számol be. 
Szabó Ferenc az ember magasabb 
síkú testeit értelmezi, míg fia, ifj. 
Szabó Ferenc a tudat alaptermésze-
téről teszi közzé mondanivalóját. 
Karaul Táltos írását Szabó Ferenc 
szerkesztette, így számos eddig rej-
tett dologra derül fény az ősi táltos 
hitről és szertartásairól, a téli nap-
forduló megünnepléséről. Varga 
Géza két tanulmányt is közöl: „Hu-
nok a brit trónon”, majd pedig az 
ausztrál őslakos nyelvek magyarral 
rokon szavairól és jeleiről ír, aztán 
Szabó Ágnes ezt egészíti ki érdekes 
szösszenetekkel. Varga Zoltán Mó-
ricz János és a jezsuita aranybá-
nyák kapcsolatát tárja fel, Molnár 
Tünde pedig indiai élményeit osztja 
meg olvasóival.

Múlt és jövő publicistái
A Körmendi Figyelő szerzői kö-

zött természetesen az évek óta ott 
publikálók között újak is jelen van-
nak, és mindannyiuk érdeklődési 

területének, kutatásainak köszön-
hetően elképesztően gazdag a kiad-
vány tartalma. A teljesség igénye 
nélkül említem meg, hogy Kanizsa 
József versei éppúgy elmaradhatat-
lan részei a kötetnek, mint Kékesi 
István Gábor vagy Fentős Eszter, 
Ulicska Tamás, Auer Miklós, dr. 
Nagy Zoltán esszéi, tanulmányai, 
eszmefuttatásai. Például feltárul-
nak az olvasó előtt Csabrendek–Bá-
nyavár rejtelmei is, majd Mese- 
mise, jóga a néphagyományban 
címmel a népmesék mélyebb rétege-
inek titkai tárulhatnak fel. Ugyan-
csak érdekfeszítő tanulmány elemzi 
a japán aikido és a koreai hap gi 

összefüggéseit. Az aradi vértanúk 
áldozatára emlékező írást versek, 
majd egy fazekasok reprezentatív 
tárlatának recenziója követi.

Megható az az oldal, amelyen a 
Kulturális Műhely tavaly meghalt 
tagjainak fotói láthatók. Bán Mik-
lósról külön cikk emlékezik meg. 
A rejtélyek feltárásának sora a 
Balaton-felvidék energetikai vi-
szonyaival folytatódik, hogy esz-
székkel folytatódjék. Egészségünk 
megőrzéséhez Ulicska Tamás ad 
tanácsokat az Omega–3 kapcsán. 
Auer Miklós joggal méltatlankodik 
azon, hogy a Modell és Makett Klub 
Körmend mindössze három másod-

percet kapott a városunk értékeit 
bemutató imázsfilmben. Folytató-
dik Horváth Sándor cikksoroza-
ta, amelyben ipara viszontagsá-
gos történetét dolgozza fel. A már 
publikálóként megemlített Móricz 
Péter „A  körmendi Várkert évszá-
zadai” című könyvét Mészáros Irén 
mutatja be. A Kanizsa József és N. 
Sebestyén Katalin verseit követő 
tanulmányok az idegen civilizációk 
világába röpítik olvasóikat.

A lapot Bukits Anna ékszerész 
illusztrálta rekeszzománcainak fo-
tóival, és természetesen Jámbori 
Tamás fotóiban is érdemes gyö-
nyörködni. n CST

Az alkotók 2021 végén a 22. évfolyammal jelentkeztek már 

Újabb kiadványt adott ki a Körmendi Kulturális Műhely

A kötetet Horváth Zoltán katafai jurtája előtt mutatták be FOTÓ: JT

Esterházy János – Isten szolgája címmel új időszaki kiál-
lítást mutattak be az érdeklődőknek szombaton a Városi 
Kiállítóteremben, ami nyomán megismerhető a felvidéki 
mártír életútja, munkássága, szenvedése, mártíromsága.

A tárlat a körmendi Kolping csa-
lád közbenjárására jutott el a tele-
pülésre és egészen február 12-éig 
lesz látható.

– Egész életében az örök igaz 
értékéért küzdött, végtelenül segí-
tette a jogfosztottakat, üldözötte-

ket, míg maga is az lett – idézte 
meg Esterházy János életét Kiss 
László római katolikus plébános, 
a Kolping család prézese megnyi-
tóbeszédében. Rámutatott: ez a 
kiállítás egy hangos kiáltás akar 
lenni, kiáltás Esterházy igaza és 

szentsége mellett. Az eseményen a 
megjelenteknek egy rövid doku-
mentumfilmet is levetítettek, ami 
további ismereteket adott a politi-
kusról.

A vándorkiállítás a Szlovákiai 
Magyar Cserkészszövetség jóvol-
tából indult útjára a Kárpát-me-
dencében az Esterházy-emlékév 
kapcsán, ami ugyan 2021-ben volt, 
de a járványhelyzetre való tekin-
tettel azt márciusig meghosszab-
bították.

 n MP

Megnyílt Körmenden a 2022-es év első kiállítása – egy hónapig látható

Az Esterházy Jánosról szóló kiállítás 
keddtől szombatig 10 és 16 óra között 
látható FOTÓ: JT
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A Csaba József Honismereti Egyesület idei első programján 
Woki Zoltán tartott előadást IV. Károly királyról és az uralko-
dó Vas megyei kötődéséről. Az utolsó magyar király 1921-es 
tavaszi visszatérési kísérlete során ugyanis járt a megyében, 
sőt Körmenden is, ahol rövid beszélgetést folytatott a kas-
tély urával, dr. Batthyány-Strattmann László hercegorvossal.

Woki Zoltán szentgotthárdi mér-
nök korabeli források és saját kuta-
tásai nyomán írt könyvet IV. Károly 
életéről és a király 1921-es visszaté-
rési kísérleteiről Az utolsó magyar 
király Vas vármegyében címmel. A 
szerző a Csaba József Honismereti 
Egyesület Várostörténeti Akadémi-
áján ismertette a könyv tartalmát, 
amelynek középpontjában IV. Ká-
roly, az utolsó magyar király és a 
Habsburg–Lotharingiai-ház utolsó 
uralkodója áll. IV. Károlyt I. Ferenc 
József halála után, 1916 decemberé-
ben, 29 évesen koronáztak királlyá, 
a történelem meglehetősen viszon-
tagságos időszakában. Kétévnyi 
uralkodása után Ausztriát és Ma-
gyarországot ugyanis köztársaság-

gá kiáltották ki. IV. Károly 1921-ben 
két alkalommal is megpróbált visz-
szatérni a trónra, sikertelenül.

A Monarchia szétesését követően 
főleg a Nyugat-Dunántúlon volt a le-
gitimista elképzelésnek bázisa. A 
király 1921 tavaszán inkognitóban 
érkezett Szombathelyre, a Püspöki 
Palotába, Mikes János püspökhöz. 
Tíz napig tartózkodott a püspökvár-
ban, innen utazott Budapestre Hor-
thy Miklóshoz, aki azonban nem 
volt hajlandó átadni a hatalmat.

Woki Zoltán előadásában azt is 
elmondta, hogy az uralkodó 1921. 
április 5-én indult el Szombathely-
ről különvonattal, rövid körmendi 
megálló után Nagycsákányt – vagy-
is a mai Csákánydoroszlót –, Szent-

gotthárdot és Gyanafalvát érintve 
hagyta el az országot.

A könyv az utazást meséli el rész-
leteiben, fotókkal gazdagon illuszt-
rálva, de említést tesz a történelmi 
összefüggésekről, így a Habs-
burg-uralkodóház megjelenéséről 
és az I. világháború következmé-
nyeiről is.

– A király 1921 őszén újra megkí-
sérelte a visszatérést, de ez is siker-

telen volt. IV. Károlyt ezután Madei-
ra szigetére száműzték, itt halt meg 
nagyon fiatalon, mindössze 34 éves 
korában – ismertette a történelmi 
tényeket a könyv írója. Woki Zoltán 
kötete hiánypótló, hiszen új adalé-
kokkal is szolgál az utolsó magyar 
királyról, akit 2004-ben avatott bol-
doggá Szent II. János Pál pápa.

n TJ

 FOTÓ: JT

IV. Károly király 1921 tavaszán inkognitóban érkezett Vas megyébe

Woki Zoltán az utolsó magyar királyról tartott előadást

Folytatjuk sorozatunkat, amelynek segítségével Körmend értékeinek eredünk utána. Sorra 
vesszük a helyi értéktárba sorolt tételeket, amelyből jelenleg harminc van. A körmendi érték-
tárba az épített értékek és a szellemi örökség részei is helyet kapnak, illetve az egyesületek 
által végzett tevékenységek, egyének munkássága is bekerült a gyűjteménybe, amely folya-
matosan bővíthető is. Az újabb értékek listába kerülésére bárki javaslatot tehet.

Ma Körmend egyik szellemi és 
kulturális centruma, az egykori 
Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- 
és Leányiskola történetének ere-
dünk utána, amely szintén szerepel 
az értéktári listában. Az építés né-
hány érdekes részletét is felidézzük 
Bebes Árpáddal, a Körmendi Ér-
téktár Bizottság szakmai tanács-
adójával. Az újság terjedelmi korlá-
tai ezúttal is csak dióhéjban engedik 
meg, hogy beszéljünk az épület tör-
ténetéről. Akit mélyebben érdekel, 
számos dokumentum áll rendelke-
zésre a témában, amelyekben érde-
mes tovább kutatni.

Az első ötven év
Bebes Árpád elsőként néhány év-

számról szólt. Elmondta: a mostani 
Boldog Batthyány László Katolikus 
Általános Iskola főépületének törté-
netéhez az 1890-es évekig kell visz-
szapörgetnünk az idő kerekét. A 
gyönyörű, eklektikus stílusú épület 
átadóját, amely Rauscher Miksa 
tervei alapján készült, 1898. novem-
ber 4-én tartották. A huszadik szá-
zad elején Körmendnek ez volt a 
legfontosabb, legmeghatározóbb is-
kolája. Bebes Árpád arról is mesélt: 
1873-ban már kérvényezte a város, 
hogy legyen egy polgári iskolája, de 

ez csak 25 évvel később valósulha-
tott meg. A kivitelező Welder Alajos 
volt, az építkezés 120 ezer forintba 
került, illetve akkor párhuzamosan 
még létezett a fizetőeszközök sorá-
ban a korona is. Az iskola komoly 
értéket képviselt, az épületet akko-
riban 61 ezer korona értékre taksál-
ták. Az átadását tehát 1898. novem-
ber 4-én tartották, ekkor vették 
birtokba a diákok és tanárok, majd 
az oktatási intézmény ötven éven át 
működhetett.

Az alapítás körülményei
Az Állami Polgári Fiú- és Leány-

iskola helyének a története is érde-

kes – hívta fel a figyelmet a szakmai 
tanácsadó. Sorolta: a középkorban 
lakótorony állt ott, majd a kora-új-
korban a várost védő olaszbástya 
magasodott a területen. Aztán 
1826–27-ben Sörház épült itt, amely 
nemcsak a sörfőzésnek, hanem egy 
vendéglőnek is helyet adott. 
A  sörfőzdét az iskola építése előtt 
nem sokkal bontották le. Egy másik 
érdekesség, hogy az iskola épületé-
nek történetéhez ugyancsak kötő-
dik egy képviselői felszólalás. Ud-
vardi Ferenc országg yűlési 
képviselő a körmendi képviselő-tes-
tület ülésén, 1891 nyarán kért szót. 
Megalázónak nevezte azt a helyze-

tet, hogy Körmenden csak olyan 
alsó tagozatos oktatási intézmé-
nyek vannak, mint a falvakban. Eb-
ben az időben a felekezeti iskolák 
mellett csak egy iparostanonc isko-
la működött a településen. Pedig a 
város és lakossága megérdemelne 
egy komolyabb iskolát is. A döntés 
végül megszületett egy polgári fiú- 
és leányiskola megalapításáról. 
Több helyszín is szóba került az 
épület helyeként, végül a Sörház le-
bontása mellett határoztak a dön-
téshozók, hogy annak helyére épít-
sék az intézményt.

Máig meghatározó 
központ

A Rauscher Miksa tervezte iskola-
épület a historizmus jegyeit, stílusát 
viseli magán. Körmenden egyébként 
a tervező által magas szinten képvi-
selt eklektikus stílus több más épüle-
ten is felfedezhető. „A polgári iskola 
építése egyébként rekord gyorsasá-
gú volt” – mesélte Bebes Árpád. Bár 
a kivitelező, Welder Alajos a nyár fo-
lyamán egy hónap halasztást is kért, 
de végül 1898 novemberében meg 
tudták tartani az átadót.

Arra a kérdésre: hogy nézett ki az 
iskola, Bebes Árpád pontos felsoro-
lásba kezdett. Elmondta: a földszin-
ten volt az igazgatói iroda, a fiúisko-
la tanári szobája, négy tanterem, a 
tornaterem, két öltöző, valamint az 
igazgatói és altiszti lakás. Az eme-
leten a leányiskola kapott helyet 
négy tanteremmel, a tanári szobá-
val, a rajzteremmel, a fizikai előadó-
val, továbbá az iparostanonc iskola 
igazgatójának szobájával, a szer-
tárral, könyvtárszobákkal és más 
termekkel. Ezek később cser-
készotthonná is avanzsáltak. Az 
intézményben magas szintű oktatás 
folyt, nagy népszerűségnek örven-
dett a városban, még ha a körmendi-
ek kezdetben elégedetlenek is vol-
tak néhány dologgal és úgy 
gondolták, tovább kell fejleszteni az 
iskolát. Az elmondható, hogy az in-
tézmény a körmendi értelmiségnek 
és a kulturális életnek egyik meg-
határozó központja volt. A polgári 
iskola 1947/48-ban bocsátotta útjára 
az utolsó végzős növendékeit, a 
funkciója azonban máig megma-
radt: a Boldog Batthyany László Ka-
tolikus Általános Iskolának ad he-
lyet, így biztosítva máig a tradíció 
folytonosságát. n PM

FOTÓ: JT

Az értelmiségnek és a kulturális életnek egyik meghatározó központja

A körmendi kulturális élet egyik központja volt az iskola

Jelentkezni önéletrajz küldésével, pozíció megjelölésével a staff@mjusworld.com 
e-mail címen, érdeklődni a 06-94-514-117 telefonszámon lehet.

Munkakör és elérhető nettó fizetés havona:Munkakör és elérhető nettó fizetés havona:
 Pincér 275 000 Ft Pincér 275 000 Ft
 Pultos 275 000 Ft Pultos 275 000 Ft
 Szakács 350 000 Ft Szakács 350 000 Ft
 Cukrász 250 000 Ft Cukrász 250 000 Ft
 Pizzaszakács 350 000 Ft Pizzaszakács 350 000 Ft
 Reggeliztető szakács 250 000 Ft Reggeliztető szakács 250 000 Ft
 Szobalány 200 000 Ft Szobalány 200 000 Ft
 Medenceőr/úszómester 200 000/225 000 Ft Medenceőr/úszómester 200 000/225 000 Ft
 Sportanimátor 225 000 Ft Sportanimátor 225 000 Ft
 Szállodai Recepciós 250 000 Ft Szállodai Recepciós 250 000 Ft
 Karbantartó 225 000 Ft Karbantartó 225 000 Ft

Előnyben részesítjük jelentkezésed, ha az adott munkakörbe Előnyben részesítjük jelentkezésed, ha az adott munkakörbe 
tartozó tapasztalattal, szakképzettséggel rendelkezel.tartozó tapasztalattal, szakképzettséggel rendelkezel.

Versenyképes bérezéssel (új bérpolitikával), Versenyképes bérezéssel (új bérpolitikával), 
barátságos, fiatalos légkörrel várunk!barátságos, fiatalos légkörrel várunk!

A körmendi Mjus World Resort & Thermal Park 
munkatársakat keres

87
67

79
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Amikor megcsörren a telefon, és a hőn áhított munka-
helyről állásinterjúra hívnak bennünket, már szinte a ke-
zünkben érezzük a munkaszerződést. A sikerhez azonban 
egy nagy lépést még meg kell tenni, a legjobb formánkat 
kell hozni az online vagy személyes beszélgetés során.

Rádi Lujza hr- és munkajogi ta-
nácsadó ismertette, egy komoly ál-
lásinterjú legalább egy, másfél órás, 
de akár hosszabb is lehet, ahol az 
interjúzáshoz értő hr-esek a szak-
mai tudásunkat és a viselkedésün-
ket kívánják felmérni. Tehát alapo-
san felkészülve kell belevágni. Már 
a pályázatunk beadásakor érdemes 
mélyrehatóan tanulmányozni a vál-
lalat történetét, méretét, piaci hely-
zetét, hogy pontosan mivel foglalko-
zik. Gondolkodjunk el előzetesen, 
hogy a megpályázott állást a kiírás 
alapján milyennek képzeljük el eb-
ben a szervezetben. Szinte biztos, 
hogy erre irányuló kérdés elhang-
zik az interjú során, ne érjen ben-
nünket meglepetésként. Lehet, hogy 
hetek teltek el azóta, hogy a pályá-
zatot beadtuk, nyomtassuk ki ismét 
az önéletrajzot és a motivációs leve-

let, és tudjuk fejből betűről betűre. 
Ne kelljen az interjú alatt az éveket 
számolgatni, hogy mikor mi történt 
velünk a korábbiakban.

A hr- és munkajogi tanácsadó ki-
emelte, az interjúra pontosan érkez-
zünk! A késés ebben a szituációban 
megbocsáthatatlan. Ez igaz akkor 
is, ha a beszélgetés online zajlik. Ne 
a kezdési időpontban állítgassuk a 
laptop kameráját vagy a hangot, a 
hívás pillanatára legyen ideális min-
den körülmény. Állásinterjúra ápol-
tan, szolidan elegáns öltözékben il-
lik megjelenni, a ruhát, a sminket, a 
parfümöt illetően kerüljük a túlzáso-
kat! Ahhoz, hogy komfortosan érez-
zük magunkat, hogy minden energi-
ánkat a beszélgetésre tudjuk 
fordítani, érkezzünk kipihenten, 
együnk pár falatot és igyunk is az 
interjú előtt. n SZABÓ CSILLA

Hogyan készüljünk az állásinterjúra?

Megjelenés a pályázás során

A Körmend Ultras és a Youth szurkolói csoportok, vala-
mint az Egis Körmend kosárcsapata is segítő kezet nyújtott 
a rászorulóknak az elmúlt év végén. Az összegyűjtött ado-
mányokból nemcsak nehéz sorsú családoknak, hanem a 
szentgotthárdi kutyamenhely lakóinak is jutott.

A Körmend Ultras szurkolói cso-
port az elmúlt évhez hasonlóan az 
idén is megszervezte év végi ado-
mánygyűjtő akcióját, amelyhez 
idén a Youth csapata is csatlako-
zott. A rászoruló családok megse-
gítése mellett az idén kitűzött cél 
volt a Cziráky Zoltán által veze-
tett szentgotthárdi kutyamenhely 
támogatása is. A szurkolók a kör-
mendi piac melletti kávézónál 
gyűjtötték az adományokat, akció-
jukhoz sokan csatlakoztak, több-
ségében magánszemélyek.

A tartós élelmiszereket, vala-
mint a tisztító- és tisztálkodási 
szereket három családhoz szállí-
tották el. Az idén is meglátogatták 
a magyarlaki kisfiút, Horváth Bo-
tondot és családját. Elmentek a 
vasvári Sándor családhoz is, ahol 
a közelmúltban egy halálos kime-
netelű közúti baleset következté-
ben három gyermek maradt félár-
ván. Vasvárról Egyházasrádócra 
vezetett a szurkolók útja, itt a 
Scheffer családnak adtak át cso-
magokat. Az összegyűjtött állat-
eledeleket pedig a szentgotthárdi 
kutyamenhely lakói kapták, a se-
gítő szándéknak köszönhetően jó 
nagy szurkolói csomag került oda 
is.

A Körmend Ultras és Youth mel-
lett nem maradt ki a segítő akció-
ból az Egis Körmend kosárcsapata 
sem. A piros-fekete együttes eb-
ben az évben is nehéz sorsú csalá-
dokat támogatott. Ferencz Csaba 
csapatkapitány és Kozma Gergő 
ügyvezető Horváth Botondnak és 
családjának vitt ajándékcsomagot 
Magyarlakra. A csapat és a klub-
vezetés által összegyűjtött pénz-
adományt pedig egy körmendi 
kisfiú kapta, aki ebben az évben 
veszítette el édesapját és most 
édesanyjával kettesben él. – A kör-
mendi kosárcsapat tagjai, vala-
mint a vezetőség is fontosnak érzi, 
hogy segítsen a nehezebb körül-
mények között élőkön, ezt nem 
csak az év végi ünnepekkor, ha-
nem mindig igyekszünk szem előtt 
tartani – mondta Kozma Gergő, a 
klub ügyvezetője.

 n TJ

A nehéz körülmények között élők segítése az év minden szakában fontos

Adományok a körmendi szurkolóktól és a kosárcsapattól

Ferencz Csaba csapatkapitány és Kozma 
Gergő ügyvezető Horváth Botondnak és 
családjának vitt ajándékcsomagot Ma-
gyarlakra FOTÓ: ARCHÍV A szurkolók a körmendi piac melletti kávézónál gyűjtötték az adományokat

A hagyományoknak 
megfelelően, idén is lá-
togatást tett a körmendi 
városvezetés a település 
óvodáiban, szociális intéz-
ményeiben az év végén.

Karácsony előtt egyebek mel-
lett háztartási készüléket, szó-
rakoztató elektronikai cikke-
ket, könyveket, játékokat vittek 
ajándékba. A Szociális Szolgál-
tató és Információs Központba 
például Bebes István polgár-
mester és a Reménysugár Ala-
pítvány elnöke, Belencsák Ist-
ván mosógépet, projektort és 
laptopot vitt, az ellátottak pedig 
karácsonyi műsorral kedves-
kedtek nekik. Az óvodák játé-
kokkal gazdagodtak, de négy 
rászoruló családnak is ajándék-
csomagot adott át a városvezető, 
szebbé téve számukra az ünnepi 
időszakot. n MP

Ajándékokkal lepték meg a város intézményeit és a rászorulókat

Bebes István polgármester személyesen vitt ajándékot az óvodásoknak FOTÓ: ARCHÍV

(94) 594 077
titkarsag@razso.hu

razso.hu

TECHNIKUM (5 év)

Specializált gép- és járműgyártás ágazat

Gépjármű mechatronikai
technikus (régen autószerelő)

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

Logisztikai technikus

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 év)

Fa- és bútoripar ágazat

Fa- és bútoripar ágazat

Asztalos

Kárpitos

Kereskedelem ágazat
Kereskedelmi értékesítő
(régen eladó)

Mezőgazdaság és erdészet ágazat
Mezőgazdasági gépész

Gépészet ágazat
Ipari gépész

RÁZSÓSNAK LENNI JÓ!

9900 Körmend, Rákóczi u. 2.

Rázsó Imre Technikum

Vas Megyei SZC

87
85

57
87

85
57

I ázsó

2022
FEBRUÁR

VÁLLALKOZÁSI
ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ

FELNŐTTEK

(94) 594 077 @ titkarsag@razso.hu w razso.hu

ingyenes képzés
1,5 év esti tagozaton

érettségivel rendelkezőknek

minőségi oktatás
piacképes szakma

Jelentkezz MOST!

Vas Megyei SZC
Rázsó Imre TechnikumSZAKMAI OKTATÁSA

87
85

60

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

BETANÍTOTT MUNKÁSBETANÍTOTT MUNKÁS
pozícióbapozícióba

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

Connected by nature 87
66

41

Amit kínálunk:Amit kínálunk:
• • Tiszta, rendezett, modern munkakörülményekTiszta, rendezett, modern munkakörülmények
• • Alapbéren felüli juttatások:Alapbéren felüli juttatások:

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

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

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

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



16 KÖRMENDI HÍRADÓ| 2022. január 18. | sport

Nagy menetben vannak az Egis Körmend kosarasai. Decemberben hat mérkőzést játszott 
a csapat, ezek közül mindössze egyet bukott el Sopronban, a többit hibátlan mérleggel 
hozta, így előkelő helyre került a bajnoki tabellán. Az idén is túl van már három fordulón 
a csapat, volt egyértelmű győzelem, szerencsétlen vereség és egy bravúrközeli helyzet, 
utóbbi a szombathelyi Falco otthonában.

Decemberben, a soproni vereség 
után (85-75) zsinórban öt hazai baj-
noki mérkőzést nyert meg az Egis 
Körmend kosárcsapata, a Szeged 

(97-74), a Kecskemét (105-78), a Ka-
posvár (89-70), a Zalaegerszeg (85-
71) és az Oroszlány (77-65) ellen. 
A  hibátlan sorozat után a 2022-es 

esztendő első találkozóját Szegeden 
játszotta a csapat, ahol sikerült foly-
tatni a menetelést (70-82). Aztán 
újra hazai pálya következett, még-

pedig a meglehetősen hektikus és 
kiszámíthatatlan Atomerőmű SE 
együttese ellen. A piros-feketék 
enerváltabb játékot mutattak a kel-
leténél, ráadásul csapnivaló bünte-
tőzést produkáltak, így végül, ha 
szerencsével is, de a paksi gárda 
hagyta el győztesen a pályát. A pak-
siak mindössze egy ponttal tudtak 
nyerni Körmenden (75-76).

Ilyen előzmények után várhatta a 
Vas megyei kosárrangadót a kör-
mendi csapat most szombaton, 
amelynek helyzetét az is nehezítette, 
hogy a vezetőedző, Antonis Cons-
tantinides családi okok miatt kény-
telen volt hazautazni Ciprusra, így 
Kocsis Tamás másodedző ült a 
kispadon a Falco elleni mérkőzésen.

Jól kezdte a találkozót a Kör-
mend, az első negyedben ültek a 
triplái, a házigazda szombathelyiek 
futottak az eredmény után. A máso-
dik negyedben erősen megváltozott 
a játék képe, ezúttal a Falco domi-
nált és sikerült a maga javára bil-
lentenie az eredményt. A harmadik 
etap ismét a piros-feketéké volt, de 
Perl Zoltán menetelésének köszön-
hetően a hajrára ismét a vasi me-
gyeszékhely csapata került előny-
be, amelyet meg is tartott a találkozó 
legvégéig (79-73).

Az Egis Körmend 10 győzelmével 
és 8 vereségével jelenleg negyedik a 
bajnoki tabellán. Január 22-én, 
szombaton a DEAC érkezik a Rába 
partjára – amikor már mindenképp 
a vezetőedzővel a kispadon áll ki a 
gárda –, majd a hónap utolsó szom-
batján ismét hazai pályán szerepel-
nek Ferencz Csabáék, a Nyíregyhá-
za együttese ellen. n TJ

Az Egis Körmend gárdája jelenleg negyedik helyen áll a tabellán

Meccs meccs után követi egymást a körmendi kosarasoknál

Wesley Gordon nagy segítség csapatának

Takács Kristóf akcióban Jalen Henry a négyes és ötös poszton is bevethető FOTÓ: JT


