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Városi lap

Körmendi Híradó
A gimnázium évek óta érzékenyítő programokat tart
A fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítik elő Körmenden

3. oldal

TARTALMUNKBÓL:

Szorosabban működne
együtt mostantól
Körmend és Kőszeg
Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Bebes István, Körmend és Básthy Béla, Kőszeg polgármestere a napokban.

n 2. OLDAL

Jubileumot
ünnepelhetett
a Körmendi Kolping
Család

A Körmendi Kolping Család ünnepség keretében emlékezett
meg alakulásának 30. évfordulójáról a közelmúltban. n 6. OLDAL

Megalakult a Coreth
Mária Terézia
Imaszövetség
Körmenden

Ünnepi szentmisén alapították
meg Körmenden a Coreth Mária
Terézia Imaszövetséget. Az imaszövetség tagjai többek között a
feleségek és édesanyák lelki támogatásáért, a családok, házaspárok egységének erősítéséért
fognak imádkozni. 
n 7. OLDAL

Folyamatosak a
fejlesztések a százéves
Jeli Arborétumban

A Szombathelyi Erdészeti Zrt.
idén április utolsó péntekjén nyitotta meg jelképesen a Jeli Arborétum új szezonját.
n 8. OLDAL

Elegancia és finomság
nem csak az ünnepi
alkalmakra

Az ékszerek az őskortól kezdődően végigkísérték az emberiség
történelmét. 
n 10. OLDAL

CÍMLAPUNKON:
A művészeti iskola tanárai léptek
fel a körmendi színházteremben

5. oldal
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Szorosabban működne együtt mostantól Körmend és Kőszeg

Civilek támogatása
2022-ben is pályázhattak az
önkormányzat elkülönített
pénzalapjára azok a körmen
di civil szervezetek, egyesüle
tek, intézmények és magán
személyek, amelyek kulturális
és sportprogramjaik megva
lósításához szerettek volna
támogatást szerezni. A képvi
selő-testület legutóbbi ülésén
megvitatta a pályázatok elbí
rálását és mintegy 32 millió
forintnyi összeget osztott
szét. Elsősorban azokat támo
gatták, akiknek a programjai
kötődnek a városhoz, annak
rendezvényeihez vagy éppen
Körmend jó hírnevét viszik az
ország más részeibe. A támo
gatottak listája elérhető a vá
ros hivatalos weboldalán is.

Petőfi-szobor lehet

A Nemzeti Kulturális Alap
Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiu
ma pályázatot hirdetett a Pe
tőfi-emlékévhez kapcsolódó
közösségi kulturális tevé
kenységek és események
megvalósítására. A pályázat
keretében a Petőfi Sándorra
vonatkozó új köztéri emlék
táblák elkészíttetése, elhelye
zése, valamint már meglévő,
Petőfire, valamint az 1848–
49-es forradalomra és sza
badságharcra utaló emlékek
felújítása, restaurálása, köz
vetlen környezetük rendezése
támogatható. Körmenden a
képviselő-testület arról dön
tött, hogy szeretne részt venni
a pályázaton, hogy Máté István szobrászművész adomá
nyát, egy Petőfi-bronzszob
rot méltó helyen állíthassa
nak fel a városban. A szobor a
tervek szerint a Templom és a
Mónus Illés utca találkozásá
nál kapna helyet, ahol ezáltal
egy új közpark és zöldövezeti
közösségi tér is létrejöhet. Az
igényelhető támogatás há
rommillió forint, amihez 10
százalékos önerőt biztosítot
tak a város 2022. évi költség
vetésének terhére.
n MP
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Sikeres együttműködés: sporttal, művészeti programokkal az integrációért

Újabb nemzetközi rendezvénynek adott otthont Körmend
Speciális nemzetközi meghívásos kosárlabdatornának
adott otthont múlt hétvégén Körmend, országos
bajnoksággal kiegészítve.
Az eseményen a magyar
küldöttség mellett belga és
olasz csapatok is szerepeltek.

Középen a két polgármester – Bebes István és Básthy Béla – a körmendi kulturális központ vezetőjével, H. Vörös Mártával – és a
FOTÓ: JT
kőszegi művelődési központ és várszínház vezetőjével, Pócza Zoltánnal

Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Bebes
István, Körmend és Básthy
Béla, Kőszeg polgármestere
a napokban.
Ennek előzménye, hogy a két tele
pülés egy sikeres uniós pályázatnak
köszönhetően megismerhette egy
más történelmi, kulturális, gaszt
ronómiai értékeit: múlt hétvégén a
Körmendi Értékes Közösségek mu
tatkoztak be a Rába-parti városban,
néhány héttel ezelőtt pedig az Al
pokalján ők is megismerkedtek a Kő
szegi Értékes Közösségekkel.

– Egymás történelmének, közös
ségeinek, kulturális életének meg
ismeréséből mindkét település csak
profitálhat – foglalta össze a kont
raktus lényegét Bebes István, Kör
mend polgármestere.
Körmendnek több jó kapcsolata is
van nemzetközi szinten, amelyek a
kulturális, a szociális szféra és a
gazdaság területére is kiterjednek.
Hazai partner viszont kevesebb van
– folytatta. – Most olyan partnert ta
láltunk Kőszegben, aki egy picit ha
sonlít hozzánk – fogalmazott a vá
rosvezető, majd arra is rámutatott,
hogy közös bennük az épített örök
ség, a történelmi múlt sokszínűsége
és a városokban működő közösségi

munka, civil szervezetek, kulturális
életben dolgozók aktívitása.
A „Szomszédolások” szerződésé
ről Básthy Béla, Kőszeg polgármes
tere is pozitívan nyilatkozott.
Kiemelte: kihívás mindkét telepü
lés életében, hogy a határ mellett
megállítsák az átutazókat, és meg
mutassák a város szépségeit. Véle
ménye szerint Körmend gazdaság
fejlesztés szempontjából jó példa
előttük. Ötletként felvetette azt is,
hogy a jövőben, az egymáshoz közel
lévő, tízezres városok polgármeste
reinek klubját is megalapíthatnák
és egymás jó gyakorlataiból profi
tálhatnának.
n MP



In memoriam – dr. Németh Attila (1957–2022) emlékére
Nehéz szavakat találni, mikor
búcsúzni kell, pláne, mikor egy
olyan emberről van szó, aki sokat
tett Körmendért, az itt élőkért.
Szomorúan és megtörten vettem
tudomásul, hogy a hír igaz: el
hunyt dr. Németh Attila.
Szinte nincs olyan ember a vá
rosban és a térségben, akinek ne
lett volna hozzá személyesen
vagy hozzátartozói, baráti köré
ben valami köze. Ha felmerül a

neve, mindenki tud mondani egy
történetet. Hálával gondol rá és a
segítségéért a megmentett édes
anya, édesapa, nagypapa, nagy
mama családja és minden jóérzé
sű ember. Műtéteinek végtelen
sora, segítő szándéka, a gyógyí
tás öröme jó példa a mai fiatalság
előtt. Munkáját mindig lelkiisme
retesen, önzetlenül végezte, bete
gei éjjel-nappal, hétvégén és ün
nepnapon is számíthattak rá.

Mindig türelmes, szolgálatkész,
rendkívül szerény és visszafo
gott volt.
Fájó szívvel búcsúzom tőle, tá
vozása leírhatatlan veszteség. Le
gyen neki könnyű a föld, nyugod
jon békében, a családnak pedig
sok erőt kívánok elvesztésének
feldolgozásához!

KÖRMENDI HÍRADÓ • Körmend város önkormányzatának ingyenes lapja

Bebes István
Körmend polgármestere
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Az ünnepélyes megnyitón Bebes
István, Körmend polgármestere
arra az összefogásra világított rá
először, ami a Magyar Kosárlabdá
zók Országos Szövetsége, a Magyar
Speciális Olimpia Szövetség, Kör
mend városa és az Egis Körmend
kosárlabdacsapatának tudható be.
A városvezető felelevenítette a spe
ciális olimpia kosárlabda szakágá
nak korábbi sikereit, majd a Kör
mendi Szociális Szolgáltató és
Információs Központ ellátottjairól
szólt büszkén.

Fontos az elfogadás

A sport mellett rámutatott: fontos
a fogyatékkal élő emberek megis
merése. Éppen ezért a város főterén
különböző művészeti csoportok is
bemutatkoztak az integráció jegyé
ben. Felléptek a helyi fogyatékkal
élők nappali intézményének ellá
tottjai, a Crazy Girls nevű formáció
akrobatikus rock and roll bemuta

A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ ellátottjai különleges elő
adásokat mutattak be
tót tartott, a gersekaráti kötélugrók
látványos elemekkel vonták maguk
ra a közönség figyelmét, Skrapits
Erik pedig igazi bulihangulatot te
remtett és megtáncoltatta a jelenlé
vőket.
Galambos Zsolt, az MSOSZ ko
sárlabda szakágvezetője köszöne
tet mondott azért, hogy a város be
fogadta a rendezvényt és minden

Végeredmények:
Nemzetközi női egyesített
verseny:
1. Belgium II.
2. SO Hungary
3. Belgium I.
Nemzetközi egyesített,
meghívásos kosárlabdatorna:
1. Olaszország II.
2. Magyarország I.
3. Magyarország II.
4. Olaszország I.

A győztes női belga csapattal Bebes Ist
ván polgármester

résztvevőt külön köszöntött, majd
az önkéntes segítők tevékenységét
is külön kiemelte.
Szólt arról is, hogy a hivatalos
rendezvény előzményeként a kör
mendi Kölcsey Ferenc Gimnázium
ban integrált sportversenyt tartot
tak pénteken és egy kiállítás is
nyílt. A közelmúltban kiírtak
ugyanis egy rajzversenyt annak
kapcsán, hogyan sportol egy fogya
tékkal élő és egy ép sportoló. Az eb
ből készült pályamunkákat mutat
ták be a gimnázium galériáján.
A Magyar Speciális Olimpia Szö
vetség elnökségi tagja, Szünstein
Mónika az eseményen elmondta,
nagy izgalommal várta ezt a tornát,
ugyanis a magyar női egyesített ko
sárlabda-válogatott is most először
mérettette meg magát ilyen nemzet
közi tornán, és nagyon ügyesen ját
szottak. Tetszettek a látottak: a
sportszerűség, a küzdeni tudás, a
hajtás – fogalmazott.
A szombati csoportmérkőzések
után vasárnap a helyosztókkal foly
n MP
tatódott a program.

Országos bajnokság
I. Körmend Kupa:
1. divízió:
1. SOFI Életjel Alapítvány
2. Homok Bárczi DSE
3. Ivánc Mocorgó KSZSZSE
2. divízió:
1. Hársfa Egyesület III.
2. Hársfa Egyesület Körmend
3. H
 ársfa Egyesület – Down
csapat
Önfeledt tánc a körmendi főtéren

FOTÓ: JT

A Hársfa Egyesület és a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium
rajzpályázatot hirdetett, aminek
témája az értelmi fogyatékkal
élők és ép társaik közös játéka, a
közös sportolás bemutatása
volt. Az, hogy egyesített sport,
nagyon régen megvan a körmendiek tudatában, ugyanis
már 2006-ban voltak olyan játékosok a városból, akik az ivánci
csapatot segítették és a csapat
magját alkotva kijutottak a
2010-es varsói európai játékra –
idézte fel a kiállítást megnyitó
beszédében Galambos Zsolt, a
Magyar Speciális Olimpia Szövetség kosárlabda szakágvezetője, aki elmondta, hogy a rajzpályázat ötlete egy gondolatébresztő volt. Ebben segítséget
Laczó Tamás, a gimnázium igazgatója és Jámbori Tamás tanár úr
nyújtott.
– Kíváncsiak voltunk, hogy a helyi általános iskolások hogyan
látják, hogyan tudják bemutatni
az értelmi fogyatékkal élő társainkat. Hiszen ezt az embercsoportot nem különbözteti meg
tőlünk látszólag semmi, ugyanúgy közlekednek az utcán és
nincs különleges ismertetőjelük.
A központi idegrendszeri problémák az interakció során mutatkoznak meg, ezért nagyon nehéz ezt szemléltetni. A gyerekek
azonban remek rajzokat készítettek, az alkotásokra szavazni is
lehetett, így közönségdíjat, kupát adományoztak a legjobb alkotás készítőjének. A pályázat
egyik célkitűzése, hogy a gyermekek bátran kérdezhessenek a
témáról, hogy képesek legyenek
természetesen kezelni azokat az
embereket, akik az értelmi fogyatékosságuk miatt segítségre
szorulnak. Mert igenis segíteni,
támogatni kell a városban élő rászorulókat – emelte ki Galambos
Zsolt.
A gimnáziumban már 7–8 éve
különböző programoknak köszönhetően zajlik az érzékenyítés.
Most is a megnyitót egy zenés
produkció zárta, majd a sport és
az önfeledt játék vette át a főszerepet: a gimnázium csapata a
speciális csapattal játszott barátságos mérkőzést.
n SZD
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P Á LYÁ Z AT I F E L H Í VÁ S
A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal (9900 Körmend, Szabadság tér 7.)
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.
7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A rendelet 1. melléklet 30. pontja szerinti közterület-felügyelői feladatkör.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Körmend város közigazgatási területén a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének vizsgálata, ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára
vonatkozó jogszabályok által előírt tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a
természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon
védelmében.
Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
− magyar állampolgárság;
− cselekvőképesség;
− büntetlen előélet;
− középfokú képesítés (érettségi).
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
− közszolgálati szakképesítés, közterület-felügyelői vizsga;
− közterület-felügyelői vagy rendvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat;
− rendészeti végzettség;
− B kategóriás jogosítvány.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Főbb feladatok:
Portaszolgálat ellátása a Körmendi
Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (Körmend, Szabadság tér 7.),
ennek keretében
− az épületbe történő ki- és belépés
koordinálása,
− az épületben működő szervezetekhez érkező ügyfelek fogadása, tájékoztatása, útbaigazítása;
− telefonok fogadása, tájékoztatás
adása az ügyintézés helyéről és idejéről, az ügyintézők elérhetőségéről.
A feladatot teljes munkaidőben (heti
40 órában) hivatali időben kell el-

munkakör betöltésére.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
− önéletrajz;
− végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai;
− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
− nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatban szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. június 3., 12.00 óra

Új oldalukat mutatták meg a körmendi művésztanárok
Ezúttal nem a tanulók, hanem a Körmendi Alapfokú Zeneés Táncművészeti Iskola tanárainak koncertjének adott
otthont a Batthyány Örökségközpont színházterme.
A „Művésztanáraink koncertje”
címet viselő esemény a helyi szinten
ritkán hallott és látott művészeti ér
téket karolta fel – összegzett lapunk
nak Morvay András intézményve
zető, aki hangsúlyozta: különféle
hangszerek és táncok jelentek meg,
izgalmas és virtuóz előadások for
májában vonultatták fel a mai, mo
dern stílusokat is.
Az iskolában dolgozó tanárok az
oktatás mellett aktív művészeti tevé
kenységet is folytatnak különböző

formációkban, országos és nemzet
közi színtereken egyaránt, rendsze
resen fellépnek szimfonikus zeneka
rokba n
va g y
szól ista ként
szerepelnek. Ez a rendezvény jó al
kalom volt arra is, hogy azok a szü
lők, akik érdeklődnek az intézmény
iránt, láthassák, milyen értékekkel
rendelkező oktatók veszik körül a
gyerekeket és adják át tudásukat.
– Kiemelten fontos, hogy értékelje
Körmend az itt dolgozó tanárokat,
akik egy rendkívül színvonalas mű

Különleges dallamok csendültek fel a
színházteremben
sort állítottak össze – fogalmazott,
majd azzal folytatta: természetesen
a tánc sem hiányozhatott, a lehetősé
geinkhez mérten most a néptánc ke
rült fókuszba. Egyelőre ugyanis még
nem sikerült olyan tanárt találni, aki
balettet vagy modern táncot oktat
na, de tervben van, hogy egy-két
éven belül ezeknek a szakoknak is
elkezdjük az oktatását – tette hozzá.
Az intézményvezető visszautalt
arra is, hogy rendkívül gördüléke
nyen ment a felkészülés, már az első
próba alatt tökéletes volt az össz
hang, gyorsan haladtak a munkafo
lyamatokkal. Mint mondta: olyan re
pertoárral készültek, amivel az itt
élők nem találkoznak élőben, hiszen
ezek inkább nagyvárosi közegekben
n SZD
működő darabok.

A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatok formai és tartalmi megvizsgálását követően a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelenné nyilvánítsa.
További információ a 94/592-924 vagy 94/592-929 telefonszámokon vagy
a kormend@kormend.hu e-mail címen kérhető.

látni, azonban a munkáltatói jogkör
gyakorlója eseti jelleggel ettől eltérő
munkavégzést is megállapíthat.

− megbízhatóság, önállóság, jó kommunikációs képesség, határozottság.

Hivatali időn kívüli időpontban tartandó esküvő vagy egyéb rendezvény esetén – az anyakönyvvezetővel vagy a rendezvény szervezőjével
egyeztetett időpontban – a portás
nyitja és zárja az épületet, valamint az
esküvő vagy rendezvény ideje alatt
portaszolgálatot teljesít.

Előnyt jelent:
− hasonló területen szerzett szakmai
tapasztalat;
−
személy- és vagyonőr (biztonsági
őr) vizsga.
Jelentkezés módja:
Jelentkezni fényképes önéletrajz,
valamint a képesítést igazoló okiratok másolatának benyújtásával
lehet 2022. június 3., 12.00 óráig.
Jelentkezés benyújtható személyesen vagy postai úton a hivatal címé-

re (9900 Körmend, Szabadság tér
7.) – borítékon kérjük feltüntetni:
„portás munkakör”, vagy elektronikus úton a kormend@kormend.hu
e-mail címre.
További információk:
A munkakör az elbírálást követően
azonnal betölthető. A foglalkoztatás határozatlan idejű munkajogviszony keretében történik. Bérezés
megegyezés szerint. További információ a 94/592-924 vagy 94/592929 telefonszámokon vagy a kormend@kormend.hu e-mail címen
kérhető.

5

A néptánc mellett más szakokat is szeretnének bevezetni az intézményben

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtható
̶ postai úton a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal címére: 9900 Körmend, Szabadság tér 7. (A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat közterület-felügyelői munkakörre”.);
̶ személyesen a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (9900
Körmend, Szabadság tér 7.);
̶ elektronikus úton a kormend@kormend.hu e-mail címre.

A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal PORTÁS
munkaköri feladatok ellátására kollégát keres.

Álláshoz tartozó elvárások:
− magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
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Érezhető volt az összhang az előadás alatt

Koncertsorozat veszi kezdetét a Batthyány-kastély udvarán
Bár a helyszín felújítása miatt az idei AlteRába Fesztivál elmarad Körmenden,
nem maradnak nyáron
zenés programok nélkül a
város lakói.
A Körmendi Kulturális Központ,
az önkormányzat és az Alterába
Fesztivál közös szervezésben
ugyanis koncertnapokat tartanak

majd a kastélyudvaron. Az előzetes
tervek szerint júliusban négy alka
lommal szerveznek zenést progra
mot a városban – mondta el lapunk
nak Hegedűs László szervező, aki
hangsúlyozta, jövőre megújult for
mában szeretnék megvalósítani az
AlteRába Fesztivált is.
– Egy közös projekt eredménye
ez a négy koncert, valamennyi este
11-ig tart majd, hiszen ezúttal a vá
rosközpont a helyszín – avatott be
a részletekbe, majd azzal folytatta,

rögtön július 2-án egy olyan zene
kar érkezik Körmendre, akik igaz
nagyon rétegzenének számítanak,
de ebben az évben csak két fellé
pést vállaltak országosan: az egyi
ket Egerben, a másik helyszín pe
dig Körmend. A F.O.System
Mátyás Attila és Jerabek Csaba
vezetésével több mint 35 éve a ma
gyar underground vezető zeneka
ra Magyarországon, és örülünk,
hogy ezt a patinás koncertet ná
lunk tartják meg. A vendégzene

kar a River Runners lesz, akik
Szombathelyről érkeznek. Ők is az
alternatív zene meghatározói, bár
inkább feldolgozásokat hallhat
nak majd tőlük a kikapcsolódni
vágyók. Természetesen a közössé
gi élet újraindítása is kiemelt fela
dat és a rendezvényeknek fontos
szegmense, hogy turisztikai érté
ke is legyen, vonzza a környező
településekről és megyékből a ven
dégeket – zárta gondolatait Hege
n SZD
dűs László.
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Az elmúlt harminc évet relikviák, fényképek segítségével foglalták össze

Az ünnepi szentmisén a Batthyány-család tagjai is jelen voltak

Jubileumot ünnepelhetett a Körmendi Kolping Család

Megalakult a Coreth Mária Terézia Imaszövetség Körmenden

A Körmendi Kolping Család ünnepség keretében emlékezett meg alakulásának 30. évfordulójáról a közelmúltban. A jubileumi rendezvény koncelebrált Kolping szentmisével
kezdődött a Szent Erzsébet Plébániatemplomban. Az eseményen köszöntők hangzottak
el, a folytatásban a Kolping mozgalom és a körmendi Kolping Család három évtizedét
bemutató, vetített képes előadásban ismerhették meg a résztvevők, de Kolping élet
Körmenden címmel kiállítás is nyílt a Kolping teremben.

A Kolping család 30 éve

– Kedves kolpingos testvérek,
kedves vendégeink. Mindenkit sze
retettel köszöntök a Kolping család
megalapításának 30. évfordulója al
kalmából szervezett ünnepségen.
Záróakkordként a tárlatot nyitjuk
meg, amelyet mindenki saját tempó
jában járhat be. A képek és tárgyak
feliratozása jól informál mindenkit
a látottakról – mondta a tárlat meg
nyitója, Simonits Ádám köszöntő
jében. Hozzátette: a kiállítás a hit,
az önbizalom, a komolyság, az öröm,
az önmagunk iránti felelősség és
szolidaritás jegyében készült. Ezek
ről hangsúlyozta: fontos alapértékei
a Kolping Mozgalomnak.
Simonits Ádám visszaidézte:
1991. december 1-jén Gyürki László kanonok, pápai prelátus vezeté
sével, 29 alapító taggal alakult meg
a körmendi Kolping Család.
– Nagy öröm nekem, aki ebben nő
hettem fel, hogy most itt ünnepelhe
tünk, jó páran, akik itt vagyunk,
bár sajnos az alapítók közül sokan
már nem lehetnek közöttünk – fo
galmazott a kiállítás megnyitója.

Fényképes és tárgyi
emlékek
Elhangzott: Adolf Kolping élete a
hitre épült. Ez jellemezte és jellemzi
a Kolping család mindennapjait is.
Az elmúlt 30 évnek fényképekkel,
tárgyakkal állít emléket a kiállítás
is, amely ugyancsak a hitről, önbi
zalomról, komolyságról és örömről
szól valamint az önmagunk iránti
felelősségről és a másokkal szem
beni szolidaritásról beszél, emlékek
formájában is. Simonits Ádám ma
gyarázatot is adott arra, miért ép
pen ezeket az alapértékeket emelte
ki a tárlat mondanivalójából. – A ki
állítás a hitről szól, a feltámadott
Krisztus követésével. Az önbizalom
is fellelhető a látottakban, amely
Adolf Kolping örökségének megva
lósításából és továbbviteléből adó
dik. A komolyság is fontos alapérté
ke a Kolping család múltjának és
jövőjének, ami az egyház, a város és

a társadalom szolgálatát jelenti. A
kiállítási emlékek között erre is ta
lálhat példát a látogató. Az öröm is
része a közösség életének, amely a
Kolping bálokban, gyalogos, kerék
páros és autóbuszos zarándokla
tokban tapasztalható meg többek
között. Az önmagunk iránti felelős
ség a körmendi Kolping család kö
zösségének ápolásában nyilvánul

mással Simonits Ádám. Megköszön
te a közösségnek azt a segítséget,
amellyel a jubileum, a kiállítás szer
vezésében részt vettek, bármilyen
szinten és feladatban.

Keresztény közösség

A Körmendi Kolping Család törté
netével a város hivatalos honlapján
is megismerkedhet az, aki az olva

A Körmendi Kolping Család elnöke, Nagy Lajos a jubileumi rendezvényen oklevelet
FOTÓ: ARCHÍV
vett át
meg. A szolidaritás pedig a környe
zettel és a rászorulókkal kapcsola
tos segítségnyújtásban érhető tet
ten – sorolta Simonits Ádám.
Azt is elmondta: a teremben a lá
togatók újságcikkeket, fotókat,
relikviákat, tárgyakat, emlékeket
láthatnak többek közt az imaórák
ról, a keresztutakról, a Kolping bá
lokról, zarándoklatokról, csónak
felvonulásokról. – Büszkeséggel tölt
el, hogy nekem a Kolping család egy
nagyobb családot is jelent. Szüleim
alapító tagok, ezt többen is elmond
hatják a ma megjelent ünneplők kö
zött. Ebben a közösségben nőttem
fel, itt kaptam azokat a fontos alapo
kat, amelyekkel most fel vagyok az
életben vértezve, úgyhogy köszö
nöm a Kolping családnak az erköl
csi és mindennemű támogatást,
amit itt kaptam mindenkitől – zárta
megnyitó szavait személyes vallo

sottak alapján még többet szeretne
megtudni a közösségről. Itt többek
között az olvasható: A Körmendi
Kolping Család elnöke Nagy Lajos.
A közösség célja, hogy tagjaiknak
legyen vallásos szilárd meggyőző
dése, legyenek odaadóak hivatá
sukban, kiválóak szakmájukban,
legyenek jó családapák, család
anyák, illetve családtagok. Legye
nek támaszai, hordozói a társadal
mi életnek. A Kolping Család
cselekvő közösség, a kultúra iránt
is nyitott, ennek megfelelően össze
jövetelein ilyen irányokban tevé
kenykedik a Biblia olvasásával, fel
dolgozásáva l, a keresztény
társadalmi tanítás tanulmányozá
sával, zarándoklatokban, liturgi
kus rendezvényekben való részvé
tellel. Az oldalon azt is írják: Az
egyházközségi karitatív szolgála
tokkal a hivatásra felkészülve,

szakmai továbbképzés folytatásá
val, erkölcsi és etikus tisztaságban
példát mutatva igyekszik szakmai
és hivatásbeli kötelességnek eleget
tenni a Kolping család. Az ifjúság
nak a közösségi rendezvényekkel,
oktatással és példával a jó házas
ságra való felkészítéssel igyeksze
nek segíteni. Szeretnék nyitottá
tenni tagjaikat a helyi és országos
társadalmi felelősség vállalásra.
A Kolping Családok közösségi éle
téhez azonban mindig hozzátarto
zott a vidám társas együttlét is. „Az
ember nem lehet meg vidámság nél
kül” – vallotta maga a névadó Adolf
KoIping is. Ez a szemlélete érvénye
sül a különböző rendezvényeken is.

Háttér

A Körmendi Kolping Család, a
Körmendi Katolikus Legényegylet
jogutódja 1991. december 1-jén 29
alapító taggal alakult. Az egyesület
tagjai vallásukat gyakorló csalá
dok, férfiak, nők, fiatalok. Az alap
szabályt elfogadva a Vas Megyei
Bíróság 1992-ben nyilvántartásba
vette a közösséget mint társadalmi
szervezetet. Ezt követően felvételt
nyertek a Nemzetközi Kolping Szö
vetség közösségébe. A katolikus
egyháztól a templom melletti volt
iskolaépületben kaptak otthont,
ahol rendszeres összejöveteleiket
tartják. Minden hónap első vasár
napján találkoznak, ekkor történik
programjaik megbeszélése is. Első
nagy munkáik közé tartozott a Kol
ping terem kulturált kialakítása:
padozatcsere, gáz-víz bevezetése,
illemhelyek, mosdó létrehozása,
festés, tatarozás, belső berendezé
sek vásárlása. Mindezt rengeteg
társadalmi munkával és pályázati
támogatással sikerült megvalósíta
niuk. Ausztriai, pinkafeldi kapcso
lataik révén többször szerveztek
ruhaakciókat rászorulók részére.
Kétszer szerveztek kiállítást a Vá
rosi Kiállítóteremben: Kambodzsa
négy arca, illetve A Kolping egyesü
let múltja és jelene címmel. Minden
évben zarándokutakat, kirándulá
sokat szerveznek kívülállók bevo
násával is. Gazdag és színes prog
ramjaik közül címszavakban is
írnak a kormend.hu oldalon: író-ol
vasó találkozók, Kolping bálok, né
met nyelvtanfolyamok, adventi ko
szorúkötés, sportnapok rendezése,
oktató és kulturális előadások, tá
boroztatás – csak néhány esemény,
ami gazdagítja a közösség prog
n PM
ramnaptárát.

Dr. Székely János megyéspüspök elmondta, az imaszövetség célja többek között, hogy összefogja Coreth Mária Terézia tisztelőit,
támogassa a feleségek és édesanyák önfeláldozó munkáját lelkileg, megerősítse a családok, házaspárok egységét és segítse a
testi és lelki nehézséggel küzdő családokat

Ünnepi szentmisén alapították meg Körmenden a Coreth
Mária Terézia Imaszövetséget. Az imaszövetség tagjai többek között a feleségek és édesanyák lelki támogatásáért,
a családok, házaspárok egységének erősítéséért fognak
imádkozni.

vonatkozóan, hogy idén tavasszal
egy esti szentmise keretében hiva
talosan is megalakul a Coreth Má
ria Terézia Imaszövetség. Erre ke
rült aztán sor ezen a májusi
szentmisén.

A május eleji esemény főcelebrán
sa dr. Székely János szombathelyi
megyéspüspök volt. Az alapítás
előzményei közé tartozik, hogy a
körmendi katolikus hívek 2021.
március 14-én emlékeztek meg Co
reth Mária Terézia halálának 70.
évfordulójáról. Dr. Gyürki László
ny. plébános, pápai prelátus ekkor
bocsátotta a helyi plébánia honlap
jának rendelkezésére Coreth Mária
Terézia életrajzát, ami 2005-ben je
lent meg először a Testis temporis
– Az idő tanúja – sorozat 13. füzete
ként. Egy héttel később a vasárnapi
hirdetésben jelentette be Kiss László plébános atya az imaszövetség
megalapításának szándékát: – plé
bániánkon megalapítjuk a Coreth
Mária Terézia Imaszövetséget. Vár
juk azokat az édesanyákat, nagy
mamákat, akik szívesen vállalják,
hogy közösségben és egyénileg is
imádkoznak a gyermekekért, csalá
dokért, Szent Mónika, az édesanyák
védőszentjének oltalma alatt és Co
reth Mária Terézia példája szerint.

A szertarás elején Kiss László plé
bános köszöntötte a püspököt, a
Batthyány-család tagjait és a híve
ket, majd dr. Székely János lépett a
mikrofonhoz és ő is üdvözölte a
szentmise résztvevőit, majd az
imádság erejére, fontosságára hívta
fel a figyelmet. A püspök szentbe

A napi egyéni imádság mellett ha
vonta lesz közös imádság, és rend
szeresen lesz szentmise a tagok
szándékaira – volt hallható. Az idei
évben, február 7-én dr. Székely Já
nos megyéspüspök Visitatio Cano
nica látogatást tett a plébánia terü
letén. Itt hangzott el az ígéret arra

Férje hitének alakítója

A szertatáson a Batthyány-család tagjai is részt vettek

FOTÓ: JT

szédében felelevenítette dr. Bat
thyány-Strattmann László 2003-as
boldoggá avatását, amikor egy idős
férfi azt mondta neki, kár, hogy nem
a feleségével együtt avatták boldog
gá. A szegények orvosa vallásossá
gát feleségének köszönhette, az
életszentség útján tulajdonképpen ő
indította el. A püspök ismertette Co
reth Mária Terézia alakját, életútját
pedig férje haláláig elevenítette fel.
Életéből kiemelte, hogy nagyon fon
tosnak tartotta anyai feladatai kö
zött, hogy gyermekeit az élet forrá
sához, Istenhez vezesse, és
tudatában volt annak, hogy amit
egy édesanya nem tud megtenni, azt
Isten megteheti. A családjában volt
egy nagynéni, aki férjét az imádsá
gaival teljesen átformálta, így ő is
időben megbizonyosodhatott arról,
hogy a feleség alakítja a férje hitét.
Coreth Mária Terézia az új családjá
ba hozta a vidám vallásosságot,
rendkívül szorgalmas volt, sokat
dolgozott, és nag yon szerettek
mindannyian együtt lenni, élvezték
az otthonuk békéjét, nyugalmát.

Támogató háttér

Naplóikat kötelező olvasmánnyá
kellene tenni a mai ifjúság számára,
annyira árad soraikból az egymás
iránti olthatatlan szeretet, és meg is
fogalmazzák, hogy napról napra
egyre jobban szeretik egymást. Mi
vel ma is nagyon fontos lenne, hogy
a családok életét a szeretet hassa
át, Coreth Mária Terézia élete köve
tendő példa. A róla elnevezett ima
szövetség több céllal jött létre. Lel
kileg fogják támogatni imáikkal a
feleségeket, édesanyákat önfeláldo
zó munkájuk végzése során. Szeret
nék összefogni Coreth Mária Teré
zia tisztelőit, erősíteni kívánják a
családok, házaspárok egységét.
Imáikkal közbenjárnak a testi vagy
lelki nehézségekkel küzdő családo
kért, terjesztik Coreth Mária Teré
zia tiszteletét. Az imaszövetség tag
jai kötelezettséget vállalnak arra,
hogy mindennap elimádkozzák a
szövetség imáját, valamint legalább
egy Miatyánkot, Üdvözlégyet, Di
csőséget családjukért és más csalá
dokért.
A szentmise végén elimádkozták
az imaszövetség mindennap elmon
dandó imáját. Az imaszövetségbe
várják mindazokat, akik vállalják
imáikat a fenti célokért, a családok
megerősödéséért. Jelentkezési lap
Körmenden, a Szent Erzsébet-plé
n CST
bánián is igényelhető.
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A rhododendron, azaz havasszépe-gyűjtemény csúcsvirágzása pünkösdig tart

Nem mindenkinek való India – Németh Zoltán útibeszámolóval tért vissza Körmendre

Folyamatosak a fejlesztések a százéves Jeli Arborétumban

Különleges látószögből mutatták be a dél-ázsiai országot

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. idén április utolsó péntekjén
nyitotta meg jelképesen a Jeli Arborétum új szezonját.
Megkoszorúzták Ambrózy-Migazzi István sírját, bemutatták az elmúlt évek fejlesztéseit.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Körmendi Csoportja soron következő tavaszi összejövetelén India volt
fókuszban. Az érdeklődők, az India a magyarok szemével
című előadást Németh Zoltán, celldömölki plébános tolmácsolásában hallhatták.

Az ünnepségen beszédet mondott
V. Németh Zsolt országgyűlési kép
viselő, miniszteri biztos és Harangozó Bertalan kormánymegbízott.
„Több mint 50 éve minden évben leg
alább egyszer eljövök ide. Idén is itt
vagyunk, hogy a természetet és
azon is túl az életet ünnepeljük.
Mert itt élet van, és minden évben
újra élet sarjad, emlékeztetve ben
nünket arra, hogy pusztíthat világ
járvány vagy dúlhat háború, a ter
mészet mindig meg találja a
továbblépés, a továbbélés lehetősé
gét. Tanulnunk kellene tőle” –
mondta beszédében V. Németh Zsolt
országgyűlési képviselő, miniszteri
biztos. A politikustól Harangozó
Bertalan kormánymegbízott vette
át a szót, aki kiemelte: Legyen előt
tünk példa az alapító gróf, ugyan
akkor ne feledkezzünk el azokról az
elkötelezett utódokról, erdészekről,
természetet kedvelő emberekről,
akik biztosították az elmúlt 100 év
ben a folytonosságot, fenntartották,
bővítették és fejlesztették a kertet.

Közép-Európában
egyedülálló
Az Ambrózy-sírkertben Ruborits
Tamás arborétumvezető elmondta:
Ambrózy-Migazzi István száz évvel
ezelőtt kezdte meg az arborétum ki
alakítását. Haláláig mindössze 11
évet tölthetett a kert gyarapításá
val, de ezalatt több ezer rhododend

ront ültetett el. A koszorúzás után a
kertben Bugán József, a Szombat
helyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója
köszöntötte a vendégeket. Kiemelte,
hogy a Jeli Arborétum Közép-Euró
pa legnagyobb természetes kertje.
Az erdőgazdaság az elmúlt években
jelentős fejlesztéseket valósított
meg az élő gyűjteményben.
Az áprilisi évadnyitó egyébként
tudatos döntés eredménye volt: sze
retnék az arborétum gazdái, ha a
kertet a májusi havasszépe-virágzás
mellett már áprilistól is nagy szám
ban látogatnák a vendégek és ez az
érdeklődés egész nyáron át, majd
őszig kitartana. Az új növények ülte
tése, a látványos fejlesztési elemek is
mind ezt a célt szolgálják.

Tökéletes kirándulóhely

Ruborits Tamás arborétumveze
tővel a megnyitó után ültünk le be
szélgetni. Azt kértük a szakember
től: beszéljen az idei fejlesztésekről,
célokról, látogatottsági statiszti
kákról. Ruborits Tamás elmondta:
2016-ban adták át a magnóliagyűj
teményüket, amely csaknem hetven
különböző liliomfaféle háromszáz
egyedét mutatja be. 2019-ben, gróf
Ambózy-Migazzi István születésé
nek 150. évfordulója tiszteletére 150
különböző nárciszfajt ültettek, min
den fajtából száz-száz példányt, így
15 ezer nárcisz kezdi meg minden
áprilisban a virágzást a magnólia
fák alatt.

zik, az illatos kaukázusi sárga indí
totta a sort, a húsvörös örökzöld
folytatta, majd lila, hófehér és vörös
színekben pompáznak a cserjék
már.
A kert országosan is nagyon nép
szerű, tavaly 54 ezer látogatója volt.
Egy-egy májusi hétvégén nem ritka
a 8–10 ezer vendég. Sokan látogat
ják a kertet, de az erdészeti szak
ember szerint kell is magunkra időt
szánni, hogy a két-három órás séta
alatt elmerüljünk az erdő szépsé
geiben, a virágok illatában és meg
nyugodjunk a víz csobogásától.

Látványos fejlesztések

A csúcsvirágzás a Jeli Arborétumban
FOTÓ: JT/ ARCHÍV
már javában tart
A százéves jubileumról elmondta:
a gróf 1922-ben kezdte az arboré
tumban a növénytelepítési munká
kat, örökzöld növények ültetésével.
A jubileum alkalmából 140 új nö
vényfajt ültettek a gróf és az arboré
tum, valamint a látogatók tisztele
tére.

Az arborétum fő
nevezetessége
Az idei rhododendronvirágzásról
elhangzott: a hűvös április miatt ké
sőbb indult, eltolódott a csúcsvirág
zás, ami egészen pünkösdig kitart.
Háromszáz fajta havasszépe virág

Az arborétum munkatársai büsz
kék rá, hogy a fenntartó Szombathe
lyi Erdészeti Zrt. nemcsak a műkö
déshez, hanem a fejlesztésekhez is
biztosít anyagiakat. Az idei évben
13 millió forintból új öntözőrendszer
készült, amely a nyári hortenziavi
rágzást is elnyújtja. A látogatóknak
három helyen alakítottak ki pára
kapukat a nagy hőség idejére. A
százéves jubileum alkalmából több
mint 140 különböző növényfaj 600
példányát ültették el az arborétum
ban. Létrehoztak egy 14 fajból álló
hársgyűjteményt is, ami egyedülál
ló Közép-Európában. Ezzel a magas
botanikának is teret adnak még in
kább. Bár az arborétum a szabad
idős tevékenységeket szolgálja ki,
mellette az ismeretterjesztésben is
szerepet vállal például vándortábo
rok szervezésével gyermekeknek,
de van még egy fontos szerepe is:
nemcsak faiskolai növényeket ültet
nek, de egyfajta génbank szerepet
is vállalnak az arborétumok.

A Batthyány Örökségközpont au
lája zsúfolásig megtelt, ami nem vé
letlen, hiszen a térségben Németh
Zoltán nem ismeretlen. Sokáig az
Őrségi Esperesi Kerület esperese
volt, majd egészen 2017-ig Körmen
den látta el plébánosi feladatait.
Szerették és tisztelték az itt lakó
hívek.
A mostani vetítéssel kísért előa
dásban egyik útitársa, a körmendi
Báger Szabolcs is bekapcsolódott. Ő
ugyanis szintén ott volt abban a hat
fős társaságban, akik 2018-ban ke
resték fel Tete Remis atya Indiában
élő családját. A történethez tarto
zik, hogy Remis atya verbita szerze
tesként korábban szintén városunk
ban teljesített lel k ipásztori
szolgálatot.

nem a kereszténységre, hanem em
berségre tanítanak, mert a diákok
között sok a más vallású. A szállá
suk utazásuk során három verbita
rendházban és egy kapucinus ko
lostorban volt. Látták a gazdagság
és a szegénység mély ellentétét.
Hosszú repülőútjuk végén, Delhi
ben, kétszáz méterrel a város fölött
nem láttak semmit a városból a ha
talmas por és szmog miatt. Az időjá
rás nem kedvezett túlzottan a ki
rándulásnak, mivel árnyékban is 48
fokot mértek, ennek ellenére több
helyen jártak. Először India északi
részével ismerkedtek. Rácsodál
koztak a baloldali közlekedésre, és
a szent tehenek miatt gyakran leál
ló forgalomra. Ott ugyanis meg kell
várni, amíg az állat elsétál.

India vallási háttere

Kulturális örökség

Negyvenmillió katolikus él a távo
li országban, ami a lakosságnak
alig több, mint 2%-a, a többi hindu
és muszlim vallású ember. Kéthetes
ott tartózkodásuk során nem ta
pasztaltak keresztényüldözést.
Amikor katolikus iskolákban jár
tak, maximális tisztelettel vették
körül őket. Ezekben az iskolákban

Érdekesség, hogy az indiai katoli
kus templomok többségének Jézus
Szíve a titulusa. A papok ülve mi
séznek, így e kis társaságban lévő
papok is így tartják miséiket. Gand
hi sírját is felkeresték, de a Tádzs
Mahalban is jártak. Voltak a Ló
tuszvirág templomban is, ami a
megbékélés temploma, és valame
Báger Szabolcs és Németh Zoltán öröm
mel számolt be indiai tapasztalatairól

n PM

A legutóbbi kaszinóesten erdészekről, vadászokról, kutyákról esett szó
A Kulturális Műhely legutóbbi kaszinóestjén Kertész Sándor tartott előadást, aki örömmel számolt be arról, hogy
hamarosan megjelenik a Fehér gyász című könyv, ami az
első világháborúban harcolt vagy elesett vadászoknak,
erdészeknek állít emléket.
A lehengerlőnél sokkal több volt
Kertész Sándor előadása, ugyanis
nemcsak tényeket és ismereteket
közölt, hanem érzelmeket is felvil
lantott – és talán át is adott a kö
zönség nek. Olyan érzelmeket,
amelyeket maga is megélt a ku
tyákkal – különösen a mag yar

vizslával – és a vadászattal kap
csolatban.
– Négy éve fogalmazódott meg
bennem, hogy szeretnék emléket ál
lítani méltatlanul elfelejtett erdésze
inknek és vadászainknak. Sokévnyi
kutató- és gyűjtőmunka eredménye
ként össze is állt egy könyvnyi

anyag Gellér Tibor szerkesztésé
ben Fehér gyász címmel. A kötet
108 írást tartalmaz, csaknem ennyi
év telt el azóta, hogy elkezdődött az
első világháború. A kötethez a gaz
dag képanyagot a sárvári Nádasdy
Ferenc Múzeum gyűjteményéből
kaptuk. Ki kell emelnem Takács
Zoltán Bálint igazgató nevét, aki
nagyon sokat segített a könyv elké
szítésében, sőt az egyik előszót is ő
írta – mondta Kertész Sándor, aki az
elmúlt években számos vadászattal,
vadászkutyákkal kapcsolatos köny
vet adott ki, egyebek között Kolossy
Gábor Betyár, a magyar vizsla című

korszakos, hiánypótló és nagyon ke
resett alkotását. Az elmúlt év termé
se is gazdag volt: tavaly jelent meg a
felbecsülhetetlen szellemi értékű
Vizslatanító, amely Felix Endre, a
legnagyobb magyar vadászkinoló
gus életművét tartalmazza. Kertész
Sándor húsz évig versenyzett ma
gyar vizslájával kiemelkedő sike
rekkel, de amikor családja lett, fel
hagyott vele. Ahogy Jókai Mór is
írja Az arany emberben: Volt egy
szer egy ember, aki odahagyta a
világot, amelyben bámulták, és csi
nált magának egy másik világot,
n TJ
ahol szeretik.

Sokan érdeklődtek az előadás iránt

FOTÓ: JT

lyik ablakán mindig besüt a nap.
A második hetet ezer kilométerrel
arrébb, Kelet-Indiában töltötték.
Természetesen Remis atya falujá
ba is eljutottak, és megismerkedtek a
családjával, akik külön a számukra
szervezett programmal várták őket,
és igazi kis nép ünnepélyt tartottak
szeretetük és megbecsülésük jeléül.
Egykori iskoláit, a felszentelésének,
új miséjének helyét és a szolgálati
helyeit is meglátogatták. Utolsó állo
másuk Kalkutta volt, ahol Teréz
Anya sírjánál imádkoztak.
A hazatérés örömteli volt- hiszen
mindenhol jó, de legjobb otthon- és
Németh Zoltán azt a következtetést
vonta le, hogy számára elég volt
egyszer elutazni Indiába, útitársa
Báger Szabolcs azonban még gon
dolkodik azon, hogy évek múlva
esetleg ismét felkeresi az országot,
n CST
hogy láthassa a fejlődést.
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Díszít, kiemeli a szépséget, státuszszimbólumként és gyakorlati hasznuk miatt is viselték az ékszereket

A húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli

Elegancia és finomság nem csak az ünnepi alkalmakra

Megújulás kell, új pünkösdre van szüksége a világnak

Az ékszerek az őskortól kezdődően végigkísérték az
emberiség történelmét. A különféle társadalmi rétegek számára nemcsak különleges alkalomra hordott
díszítőeszközzé váltak, hanem gyakorlati célt is betöltöttek a ruhadarabokon, emellett pedig gyógyító,
bajelhárító vagy rossz szellemeket távol tartó funkció
juk is volt. A gyöngyékszerek, amit a kagylók könnycseppjének is neveznek, a mai napig a nőiesség, az
elegancia, a finomság kifejezőeszközei.
Az ékszer ékesítő, védelmező sze
repe több ezer éves, de régészeti
feltárások bizonyítják, hogy vagyo
ni értékkel is bírt, sőt csereeszköz
ként, fizetőeszközként is használ
ták. Értékjelző szerepe a mai napig
megmaradt, akár tárgyalási alap is
lehet, fedezetként szolgálhat – mu
tat rá Kiss Ágota népi iparművész.
Az ékesítő funkció a szépség kieme
lésére, a díszítésre szól, de az ék
szer viselése a vagyoni helyzet jel
zésére is szolgál. Érdekes az óvó,
védő mitikus szerepe, körülöleli a
test egyes részeit, hogy az ártó szel
lemektől megvédje, de például a ta
lizmán, az amulett emellett szeren
csehozóként is megjelenik.

Anyagok változatossága

Ékszer az őskortól kezdve sokféle
anyagból készült, lehetett állati ere
detű, mint például kagyló, csiga,
vagy vadászatból származó trófeák,
mint a fogak, agancsok, körmök, de
lehetnek növényi származékok, akár
magok vagy például borostyán, és a
természetből fellelhető ásványi
anyagok, korall, láva, vagy drágakö
vek és nemesfémek, mint az arany,
ezüst, platina. Ékszer készülhet nem
földi eredetű ásványi anyagból is,
például a meteoritokból is. A népi
kultúrában különösen elterjedt az
üveg, a kerámia, amiből kis gyön
gyöket készítettek. A szemet formá
zó gyöngyök a hiedelmek szerint
védtek a szemmel veréstől – tette
hozzá Kiss Ágota, aki gyöngyéksze
rek készítésével foglalkozik, a régi
népi ékszerhagyományok és visele
tek megőrzése mellett arra törek
szik, hogy azok a mai korban is hasz
nálhatók, hordhatók legyenek.

Népi gyöngyékszerek

A népi kultúrában nagy hagyo
mánya volt a gyöngyöknek, legyen
szó egysoros, nyakat takaró többso
ros vag y egész vállat takaró
gyöngygallérról. Ezek jelölő szerep
pel bírtak, ahogy a népviseletből,

belefoglal, hogy azok és a
hozzájuk fűződő emlékek
is aztán ékszerként meg
maradhassanak, leg yen
az tengerparti kagyló, csi
ga vagy kirándulásról ho
zott érdekes kövek stb.

Újrahasznosítás,
régiből újat

Az újrahasznosítás a
gyöngyékszerkészítésben
is szerepet kap, régi éksze
úgy a gyöngyékszerekből
reket is felhasznál, például
is megállapítható volt a vi
egy nagynénjétől kapott
selőjük kora, családi státu
sza, az életkorral sötéted Kiss Ágota gyöngyékszereket készít üveggyöngyökből különle kis láncocska szép színű
tek a gyöngyök színei és ges hímzéstechnikával, a népi hagyományokat megtartva és minőségű üveggyöngye
fogyatkoztak a sorok is. A emeli át a gyöngyékszereket a mai korban is hordhatókká, öt it rakta egy hold medálba,
FOTÓ: KISS ERZSÉBET
de a tanítványait is biztat
viselt gyöngyékszerekre vözi a jelent a múlttal
ja, hogy bátran használja
és hordási módjukra az is
hatással volt, hogy milyen esemé viseletekhez. Nagy jelentőséggel nak fel régi darabokat formailag
nyek hatottak a viselőjük életére, bírnak az öröklött vagy ajándékba megújítva. Ha az alapanyagokra
például családi gyász vagy a hábo kapott ékszerek is, esetükben az ér gondolunk az újrahasznosításnál,
rúkat követő nemzeti gyász idején zelmi kötődés lehet nagyon erős, ékszert gyerekekkel tésztából is ké
az ékszer hivalkodónak minősült, generációkon átívelve megtartják szítenek, akár karácsonyfadíszeket
az ékesítő szerep megszűnt, a hábo értéküket, akár valódi értéket néz a régi ékszereket felhasználva, a
természetes anyagok is kedveltek,
rú a gyöngyök beszerzését is befo ve, akár emlékként.
nemezből golyókat, régi pólókból,
lyásolta sok esetben. Régen úgy
egyéb megmaradt textilekből fona
mondták, a gyász idején levették a
Kiss Ágota gyöngyékszereket ké tok alkothatók. Az újrahasznosítás
csipkét és a gyöngyöket a ruháról. A
gyöngyékszer jelölte, hogy viselője szít üveggyöngyökből különleges nál gondolhatunk még egy-egy régi
milyen életszakaszban és milyen hímzéstechnikával, úgy véli, ezek darab újrafonására, újrafűzésére, a
rangban van, a kalotaszegi viselet nek a magyarságtudattal is kapcso régi modernizálására.
nél például a díszítettségből egyér latuk van, a népi hagyományokat
telműen látszott a társadalmi stá megtartva emeli át a gyöngyéksze
Kiss Ágota szerint, az ékszerek
reket a mai korban is hordhatókká,
tusz is.
Nem csak a nőkhöz köthető az ék ötvözi a jelent a múlttal. Saját maga választásánál és a viselésüknél
szer viselése, a férfiak esetében a szereti azokat az ékszereket is, egyaránt legyünk nyitottak és eset
tarsoly, az öv, a kalapdísz vagy val amiknek egyéb jelentőségük is van, leg hallgassuk meg a szakembere
lások tekintetében az egyházi vise egy ajándékba kapott darab nála ket is. Sokan kedvelik a kollekció
leteknél a gyöngyökkel gazdagon nagyon megbecsült, de kedveli a kat, ugyanakkor nem javasolt a
kézzel készített, ötvösmunkával ké túlzott ékszerviselés, hiszen gyűrű,
díszített palástok is beszédesek.
szült egyedi ékszereket is, és termé nyaklánc, karkötő és fülbevaló,
szetesen a gyöngyékszereket. Ké esetleg kitűző már egyszerre túl
Míg régen az ékszer vagyoni érté szítésük közben zenét hallgat, a sok lehet, még akkor is, ha egyazon
ket képviselt, a 18. századtól megje darabokba beleszövi a hallgatott kollekció darabjai. Az ékszernek le
lent a bizsu, első körben üvegből muzsikát éppúgy, mint az őt ért ak gyen funkciója, ízlésesen és szemé
készítettek drágakőutánzatokat, tuális élményeket, ahogy mondja, lyiségünkhöz mérten, vagyis ön
ma már rengetegféle és -fajta ék az elkészült gyöngyékszerről ké azonosan kell hordani, és találjuk
szert vásárolhatunk olcsóbban és sőbb is megmondja, akkor milyen meg a megfelelő darabot a megfelelő
akár szezonálisan is váltogathatjuk zene szólt nála, mit érzett, mi hatott alkalomhoz, és előtte bátran próbál
azokat. Kiss Ágota úgy véli, a sze rá éppen akkor. Ékszerkészítőként juk ki, hogyan érezzük magunkat
mélyiségünkhöz illőt találjuk meg, azt tapasztalja, hogy a megrendelő benne. Az ékszer kényelmes legyen,
szerinte az ékszer megszólítja a vi nek általában van elképzelése, hogy megfelelő méretű, nyaklánc eseté
selőjét, egyfajta kapcsolat kell, mit szeretne és mihez, milyen alka ben fontos, hogy „odafeküdjön” a
hogy legyen kettejük között. Ékszer lomra viselné. Más ékszert kell ké nyakra. Az évszakok is befolyásol
nélkül is lehet élni, de a gyöngyék szíteni egy néptáncosnak a viselet ják az ékszerek hordását, nyáron a
szerkészítő úgy véli, ha azonban hez, mást egy ünnepi alkalomra, robusztus darabok mellőzendők, és
hordjuk, annak valódi ékesítő sze mást egy fiatalnak vagy mást egy melegítenek. A tavasz, a nyár, ami
repe legyen, a forma és a szín a sze idősebbnek, az életkor is befolyáso kor „nyitottabb a nyak”, a vidámabb
mélyiséghez és az alkalomhoz pas� ló tényező. Kiss Ágota kiállításra színeket szívesebben viseljük. A jó
szoljon. Az emberek szeretik az pályamunkákat is készít, amelyek ékszer az egész napot meghatároz
olyan ékszereket, amiket jól tudnak nem kifejezetten hordható példá hatja, ennek függvényében válas�
n SZABÓ CSILLA
kombinálni, hordhatók különböző nyok, azoknál egyéb tárgyakat is szunk belőlük.

Élmények beleszőve

Úgy válunk Isten jeleivé, ha hallgatunk a Lélekre, ha az ő
impulzusait próbáljuk követni – mondta lapunknak a közelgő pünkösd kapcsán Horváth Imre atya, soproni prépost-
városplébános, kerületi esperes, aki szerint az egyháznak, a
világnak és benne az egyénnek is meg kell újulnia.
Pünkösd, a húsvét utáni 50. nap a
Szentlélek kiáradásának ünnepe,
az egyház születésnapja – kezdte az
atya érdeklődésünkre, rögtön jelez
ve is ezzel, hogy miért annyira meg
határozó ez az ünnep a kereszté
nyek számára. Rámutatott, Szent
Lukács az Apostolok cselekedetei
ben beszámol arról, ahogy a Lélek
csodálatos jelek formájában áradt
ki: szélzúgás támadt, de nem dön
tött ki fákat, lángnyelvek jelentek
meg, de nem perzseltek, mégis min
dennek olyan dinamikája volt, ami
az embereket megérintette.
A Szentlélek tulajdonképpen Jé
zus művének folytatója, és egyúttal
beteljesítője az egyházban, a világ
ban. A teremtés hajnalán már ott
lebegett a Lélek az ősvizek felett, és
ugyanez a Lélek tette tüzessé a gyá
va, félénk apostolokat, akik az ér
tünk meghalt, de feltámadt Jézust
hirdették. Péter pünkösdi beszéde
sokakat szíven talált, aznap mint

egy háromezren tértek meg, és ez
zel elindult az egyház történelmi
küldetésére – magyarázta Imre
atya, majd a Római Levél 5. fejezeté
nek 5. versét idézte: „Isten szeretete
kiáradt a szívünkbe a nekünk adott
Szentlélek által”. Isten a Lelke által
mindnyájunkat megérint, és jelzi,
hogy életre hív, megelevenít, és sze
retné megújítani a Föld színét – szö
gezte le.

Le kell csendesíteni
a bennünk háborgó
tengert

Horváth Imre atya szerint a
Szentlélek ma is dolgozik. Nem
szemmel látható módon, de felhasz
nál bennünket, hogy mindegyikünk
be tudja tölteni a maga küldetését a
családjában, a munkatársai között,
a világban és az egyházban. Úgy vá
lunk Isten jeleivé, ha hallgatunk a
Lélekre, az ő impulzusait próbáljuk

kiolvasni és követni. Úgy fogalma
zott, ha csak magunknak élünk, az
állóvíz, abban nincs mozgás, lendü
let, dinamika. A Lélek szeretne ki
mozdítani önmagunkból, a ma
gunknak élésből a másokért élés
felé. A világunk azáltal lesz élhe
tőbb, ha a Lélek szerint élünk, ha
felkaroljuk egymást, ha együtt tu
dunk sírni és örülni – emelte ki.
Arra a kérdésre, hogy ebben a
végletekig felgyorsult tempóban ho
gyan veszi észre az ember a Szent
lélek munkálkodását, az esperes
azt mondta, a bennünk háborgó ten
gert esténként vagy a nap sarok
pontjain le kell csendesíteni, és a
lényegre kell figyelni. Tegyük fel
magunknak a kérdést: „Miért is va
gyok? Mi a feladatom? Mire küldött
az Isten?”, és meg fog érkezni a vá
lasz – mondta. Meg kell találnunk
azt a helyet, ahol képesek vagyunk
csendben lenni, és ahol Istennel a
Lélek által találkozhatunk. Ha vele
együtt formáljuk napjainkat, sok
kal több mindent meg tudunk tenni
– hangsúlyozta, majd rámutatott, ez
mindenkinek egy külön kihívás, de
szép feladat. Soha nem volt könnyű
Jézus tanújának lenni, viszont a Lé
lek kimondhatatlan sóhajtozások
kal jelzi bennünk, mi az Isten aka

rata, és merre induljunk, hogy
javára legyünk a világnak – fogal
mazott.

Küldetést kapnak
a fiatalok
A soproni városplébános arról is
beszélt, hogy pünkösd a bérmálá
sok ideje, amikor a fiatalok imával,
belső elköteleződéssel készülnek a
Szentlélek ajándékának befogadá
sára. A püspök megjelöli a bérmál
kozók homlokát a krizmával (jó illa
tú olaj és balzsam keveréke), és
ezzel küldetést kapnak, hogy legye
nek Krisztus bátor tanúi az egyház
ban és a világban. A bérmálkozók
által évről évre fiatalodik az egy
ház, de pünkösdkor minden keresz
ténynek meg kell újítani magában a
Szentlélek ajándékait – hangsúlyoz
ta.
Az esperes atya végül kiemelte, új
pünkösdre van szüksége a világ
nak, hogy befogadva a Szentlelket,
a Lélek megújítson mindent. Hozzá
tette, azok tudják megújítani a Föld
színét, akiket Isten Lelke vezérel.
Engedjük, hogy a Szentlélek vezes
sen bennünket, és ne mi magunkat
– zárta gondolatait.

Megszólítja viselőjét

A bizsu térhódítása

Pünkösdöt ábrázoló ólomüvegablak a kölni dómban. Pünkösd a húsvét utáni 50. nap, a Szentlélek kiáradásának ünnepe, az egyház születésnapja
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Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe
új munkatársakat keresünk

BETANÍTOTT MUNKÁS
pozícióba

Amit kínálunk:

AUTÓMOSÓ

PÁLINKa ÜNNePe
KÖRMeND, 2022.05.23-25.

945346

Connected by nature

944709

A kemény munka meghozza gyümölcsét

országos Pálinka- és
Törkölypálinka Verseny
938022

¾ Tiszta, rendezett, modern munkakörülmények
¾ Alapbéren felüli juttatások:
¾ 40%-os délutános műszakpótlék (18-22 h)
¾ Béren kívüli juttatások (havi SZÉP kártya Vendéglátás,

negyedéves Jelenléti és éves Karácsonyi bónusz)

¾ Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás

¾ 2 műszakos munkarend (de. 06-14 h, illetve du. 14-22 h)
¾ Ingyenes céges buszjárat biztosítása
¾ Saját állományban való alkalmazás, határozatlan

idejű szerződéssel

¾ Kiváló csapat, családias, támogató légkör

9900 Körmend,
Rákóczi út 101.
Nyitvatartás:
H-V 7:00-21:00

hrjanoshaza@pangeamade.com
www.pangeamade.com

Somogyi Emese letette névjegyét

A közelmúltban Tatabánya adott otthont a lány diák I–II.
korosztályos országos bajnokságnak, ahol Somogyi Emese,
a körmendi birkózó egyesület versenyzője a diák II. korcsoportban – a 2011–2012-ben születettek mezőnyében
– kimagasló eredményt ért el.

Termékpalettánk
lenyűgözően sokszínű.

Emese elsőévesként most mutat
kozott be először a lányok országos
versenyén és nem is akárhogyan: 46
kg-ban otthag yta névjeg yét a
szőnyegen. Kettő tusgyőzelemmel,
egy technikai tussal (10:0) és egy
vereséggel az országos bajnokság
ezüstérmét hozta haza. Egy héttel

Hozz új színt egyéniségeddel a csapatunkba!

dizájnbútorgyártó cég szombathelyi telephelyére
termelésbővítés miatt munkatársakat keres az alábbi pozíciókra:

A munka és a
magánélet egyensúlya

Központunk Kelet-Stájerországban van és ötleteinket öt gyártóüzemben valósítjuk
meg: Ausztria, Magyarország és Románia területén. Termékeinkben rengeteg kreativitás, technikai know-how és kézműves tudás rejlik. Innovatív gondolkodású és motivált
csapatjátékosokat keresünk, hogy velünk együtt alakíthassák az ADA jövőjét.

Azonnali belépéssel keressük munkatársainkat

Targoncavezető raktári területre
Állványszerelő

945229

ADA. THE FURNITURE MAKERS.
Európa egyik vezető kárpitozott bútor-, ágy-, matrac- és ágykeretgyártójaként az ADA
a feladatok és felelősségi szintek széles skáláját és számos karrierlehetőséget kínál.

COME T O T HE AD ASIDE
Jelentkezzen most!

Képzés és
továbbképzés

Csütörtökönként 9-12-ig személyesen:
Körmend Rákóczi u. 154.
E-mailben: cv.kormend@ada.at
Tel.: 94/590-100

beszerzés, értékesítés, fuvarszervezés területre

BETANÍTOTT BETANÍTOTT BETANÍTOTT
VARRÓNŐ KÁRPITOS SZABÁSZ
Amit kínálunk: határozatlan idejű munkaszerződés, hosszú távú munkaviszony,
stabil biztos háttér, 100%-os helyközi bérlet hozzájárulás, havi fix alapbér
+ teljesítmény prémium, cafeteria juttatás, év végi jelenléti prémium
Várjuk jelentkezését a következő e-mailen: jobs.hu@vitra.com,
illetve a +36 20 270 8853-as telefonszámon.
Vitra Factory Kft.

Egészség és jó
közérzet

Kárpitos, Gépkezelő munkakörtől függően 1-2-3 műszak
Raktáros, Komissziós szakképzettséggel vagy anélkül

Irodai munkavégzésre középfokú német nyelvismerettel

később Nagykanizsán a serdülő
szabadfogású válogatón szerepel
tek Bartók Zsolt tanítványai. A ver
seny célja a serdülő szabadfogású
válogatottság megszerzése volt, a
körmendi eg yesületből Domina
Zsolt 41 kg-ban indult, és az ötödik
n TJ
helyen végzett.

TŐK

TE
PALA

BONTÁS NÉLKÜLI

FELÚJÍTÁSA
Színes, mintás, bitumenes lemezzel,

12 ÉV GARANCIA

Juttatások és
rendezvények

lapostető szigetelés, felméréssel,
árajánlattal.
www.facebook.com/palatetok
Bodó Gábor, 06-30/2277-082

www.palatetok.hu

944716

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

945164

végzettség

899215
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Feltételek: Min. általános iskolai
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Egyre nő azoknak a száma, akik tudatosan, maguk termesztik meg a zöldséget, gyümölcsöt

Még most, májusban is érdemes kiskertművelésbe kezdeni

FOTÓ: ARCHÍV

A kiskert csupán elhatározás kérdése, bárki elkezdheti. Most
sincs késő a nulláról elindulni. Nem lehetetlen egy eddig
fűnyírásra ítélt területünket kijelölni, felásni és zöldségekkel
beültetni vagy a balkonon konyhakertet kialakítani.
Czibók Tamás gazdasági agrár
mérnök, hulladékgazdálkodási
technológus mindenesetre fontos
nak tartaná, ha minél többen hatá
roznák el kiskert, konyhakert léte
sítését. Olyanok is, akik eddig nem
tették, mert kevésnek, tapasztalat
lannak vagy netán ügyetlennek
érezték magukat hozzá. Hogy eb
ben kezdőként is sikeresek legyünk,
a szakember sorolt néhány tanácsot
arra vonatkozóan: egy kezdő ker
tész milyen növényekkel is próbál
kozzon, hogy sikerélményhez jus
son. A klímaváltozás okozta
problémák is arra kellene, hogy ser
kentsenek mindannyiunkat, hogy
kertészkedjünk. Ez jó irány nem
csak ökológialiag, hanem hasznos
az egészségünknek. Ugyanis mű
trágya- vagy vegyi anyagoktól men
tes friss terményt tudunk magunk
nak így előállítani.

Komposztálás

A szakember szerint kiskertet lé
tesíteni májusban sem késő, csak

megfelelő növényeket kell választa
nunk az ültetéshez. Fontos, hogy
egy kisebb földterületet válasszunk
először, amelynek jó a vízelvezetése
és szerves anyagokban gazdag. A
szerves anyagot érett komposzttal,
érett szerves trágya beásásával is
pótolhatjuk. Nem kell nagyobb kert
ben gondolkodni kezdetben. Elég a
húsz-harminc négyzetméteres is.
Ebbe paradicsom, borsó, leveles
zöldség kerülhet a kezdőknél, leg
alábbis ezt javasolja a szakember.
Ezeket a növényeket a legkönnyebb
megtermelni, ezek juttatják biztos
sikerélményhez a kezdő kertészt.
Jövőre aztán szélesíthetjük a palet
tát már tapasztalatszerzéseink
gazdagodásával. A leveles zöldsé
gekhez a spenót, a sóska, a saláta, a
káposztafélék tartoznak, ezeknek
viszonylag egyszerű a termesztése.
Az ásni vagy nem ásni kérdést ha
mar eldönti, hogy szüksége van-e a
földnek a szerves trágyára, a kom
posztra. Mindenesetre komposztál
ni kell. Ha mi főzzük az ebédet ott

hon, mindig van szerves hulladék
ebből, hagymahéj, zöldségnyese
dék. Jó, ha ezeket nem kidobjuk, ha
nem a komposztba tesszük. Gyűjtő
helyet a kert végén, lécelkerítéssel
elkerítve alakíthatunk ki. A kom
poszt szerves trágyaként jó hatású
lesz, viszont be kell ásni a földbe.
Szerves utánpótlás a mulcsozás is a
veteményes közt, ami lehet fűnyese
dék, széna, szalma. A szerves anyag
bomlása ellátja tápanyaggal a föl
det. Tavasszal sok nitrogén kell a
talajnak, a talaj javitásához érett
komposzt, érett szerves trágya kell.
Ez nem károsítja a gyökérzónát. Ám
ha éretlen szerves anyagot jutta
tunk a talajba, az kiégeti a gyöke
reket.

Szimbiózisban egymással

Az ágyás szélességéről kérdezve
a szakembert, a gyakorlatiasságot
javasolta. Cél, hogy a gyomlálásnál
el lehessen érni a sorokat, ez 3–4
sort jelent. A rendszeres gyomlálás
pedig alapkövetelmény egy kertnél.
A gyomlálásnál törekedjünk rá,
hogy gyökerestül húzzuk ki a gazo
kat, így nehezebben gyomosodik a
területünk.
Czibók Tamás növénytársítások
ról, egymást segítő növényekről is
szólt röviden. Az biztos, hogy a terü

let kiválasztása után tervezni kell
az ültetést, ebben a növénytársítás
fontos szempont, mert például a
vegyszermentes termesztést is elő
segíti. Ilyen növénytársításra példa
a tökfélék, a karós bab és a kukori
ca kombinációja. A tökfélék közül
például a cukkini a talajt takarja, a
nedvességet tartja. A kukorica tá
masztékként szolgál, a bab pillan
gós növény, gyökérzete a nitrifikáló
baktériumokat megköti, sok táp
anyaggal látja el társnövényeit. Jó
kombináció a hagymafélék és a sár
garépa egymás mellé ültetése, mert
egymás kártevőitől védi meg a növé
nyeket. A kapor illóolaja védi a ré
pát a kártevőktől, segíti a csírázá
sát. Nemcsak zöldséget, hanem
virágot is érdemes a zöldségeskert
be ültetni. A virág vonzza a ragado
zó rovarokat, amelyek más rovarok
tól védenek, illetve a megporzást is
seg íti rovarok odavonzásával.
A körömvirág, a sarkantyúvirág, a
bársonyvirág, más néven büdöske
jó választás lehet. De vajon feltétle
nül kell öntöznünk vagy hagyhatjuk
a természetre ezt? A szakember azt
javasolja, mivel egyre inkább kiszá
míthatatlan az időjárás, minden
képpen gondolkodjunk öntözésben.
Legjobb, ha a csapadékvizet össze
gyűjtjük a háztetőről kettőszáz lite
res hordóba vagy IBC tartályba.
Ezekből kannával öntözhetünk, ami
jó program lehet a gyermekek szá
mára is. Szerszámokról ugyancsak
beszélgettünk. Az öntözőkanna
mellett ásó, gereblye, kapa az alap
készlet. A legjobb, ha mielőtt ezeket
megvásárolnánk, otthon kutatunk
vagy a nagyszülőknél. Nagyon jó
szerszámokra lelhetünk és nem ke
rül pénzbe.
Az ültetésnél célszerű tervezni és
a rövid tenyészidejű növényeket, pa
radicsomot, paprikát választani.
Így már nyár közepétől lehet szedni
a termést. Minél előbb tudunk szü
retelni, annál nagyobb a sikerél
mény.
Vetőmagot szakboltban, megfelelő
minősítéssel érdemes venni, palán
tát pedig kertészetekben. A kezdő
kertészeknek ez a néhány jó tanács
biztos nagy segítség lehet az első
konyhakert létesítéséhez. A szakem
bertől azt is megkérdeztem: ki szá
mít haladó kertésznek. A válasz egy
szerű: ha már nemcsak azt
termesztjük, ami egyszerű, hanem
azt, amit szeretünk és amit szeret
n PM
nénk az asztalunkon látni.
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Hamarosan elkészül az a honlap, ahol böngészni lehet a tételek között

Tartogat még érdekességeket a Körmendi Helyi Értéktár
Sorozatot indítottunk, amelynek segítségével a város
értékeit mutatjuk be. Sorra vesszük a helyi értéktárba
sorolt tételeket, amelyből jelenleg harminc van.
A körmendi értéktárban az épí
tett értékek és a szellemi örökség
részei is helyet kaptak, illetve az
egyesületek által végzett tevékeny
ségek, egyének munkássága is be
került a gyűjteménybe, amely folya
matosan bővíthető. Az újabb értékek
listába kerülésére bárki javaslatot
tehet. Bebes Árpád, a Körmendi Ér
téktár Bizottság szakmai tanács
adója a sorozatban sok érdekessé
get mondott már el a listába került
„tételekről”. Mára 14 értéktári elem
ről beszéltünk a Körmendi Híradó
oldalain. A szakemberrel abban
egyeztünk meg: most, a sorozat fe
léhez érve készítsünk egy rövid
számvetést, hogy miről hallhattak,
olvashattak már a sorozatot ked
velők eddig, és milyen témák, téte
lek vannak még hátra. Dióhéjban
ugyan, de szó volt már a Szabadság
térről, a Körmendi Járásbíróság
épületéről, a volt Városháza épüle

karneválról, a Körmendi
Fúvószenekar Egyesület
tevékenységéről, a Modellés Makettépítő Klub tevé
kenységéről, Tóth László
munkásságáról, a Régió
téről, a Vasútállomásról, a
Íjász Egyesület, majd a
Kölcsey Utcai Általános
Batthyány Lovasbandéri
Iskola épületéről, a Para
um tevékenységéről, An
celsus Gyógyszertár épü
tal László örökségéről, a
letéről, a Korona étterem
néptánchagyományról, a
épületéről, a Hősök teré
Vasparipa Egylet öröksé
ről, a Maria Immaculata
géről és a Belencsák késes
szoborról, a Kossuth-szo
dinasztiáról. Kalauzunk,
borról, az Árpád-házi
ahogy eddig, ezután is te
Szent Erzsébet-templom
matikus csoportokba fog
ról, az evangélikus és a
református templomokról. Korábban kiállításon is bemutatták a helyi értékeket FOTÓ: JT/ARCHÍV lalja majd a bemutatandó
témákat, és érdekes kul
Érdekes történelemidézés
segítségével utazhattunk Körmend amelyekről nyáron és ősszel olvas túrhistóriákról hallhatunk.
A helyi értékek közé egy új tételt
múltjába. Az épülethistóriák mel hatnak majd. Szó lesz a Batthyány-
lett társadalomrajz, érdekes törté Strattmann Kastélyegyüttesről, a javasoltak az elmúlt időszakban:
nelmi anekdoták is fértek az elbe Batthyányak szellemi örökségéről, Auer Miklós kezdeményezte, hogy a
Batthyány-Strattmann László ér Felsőberki Káposzta Fesztivál ke
szélésekbe.
tékteremtő és példamutató életmű rüljön be a települési értéktárba.
véről, a Rába folyó természeti és Bízunk benne, hogy sorozatunk
A sorozat eddig is nagyon infor kulturális értékeiről, a Körmendi újabb körmendi értékek listába ke
mációgazdag volt, a folytatásban is Várkertről, a Dobogó erdőről, a kör rülését generálhatja például úgy,
csak ezt tudjuk ígérni önöknek. Na mendi gólyákról, a körmendi kosár hogy olvasóink tesznek javaslatot
n PM
gyon érdekes témák vannak hátra, labda múltjáról, a Körmendi Vízi erre.

Bővül az értékek köre

Ne tiltsunk, inkább avassuk be a gyereket,
a fokozatosság elvét betartva
A gyerekek kíváncsiak, nincs veszélyérzetük és
ügyetlenek. Már egészen kicsi koruktól próbálnak
segítségünkre lenni az apró kezeikkel, sokszor
szeretnének bekapcsolódni a házimunkába is.
A háztartásban, az otthonunkban azonban számtalan veszélyforrás van, amire meg kell tanítani őket.
A körülöttünk lévő világ számos
veszélyforrást rejt, és a gyerekeket
ezektől a veszélyektől nem félteni
kell, hanem megtanítani nekik, ho
gyan boldoguljanak velük, hogyan
kezeljék azokat. Már egészen kis
korban fel kell hívni a figyelmet a
szülőnek a veszélyfor
r ásokra,
amik a lakásban előfordulhatnak.
„Minden, amit megtanulunk kezel
ni, azzal többek leszünk, és ez ér
vényes a gyermekekre is” – hang
súlyozza Benczéné Timár Irén
tanácsadó szakpszichológus. A
szülőnek azt kell közvetíteni, hogy
a veszélyhelyzet elkerülhető, a tár
gyakkal bánás, legyen az kés, villa,
olló stb. megtanulható, de termé

szetesen mindennek megvan az
ideje. A lépcsőfokokat be kell tarta
ni, hívja fel a figyelmet a szakpszi
chológus, a gyerekeknél megvan
nak azok az időszakok a különböző
életkorokban, amikor képesek
megtanulni ezeket.

Háztartási veszélyek

A szakpszichológus úgy véli, ha
egyszerűen csak tiltjuk a gyerme
ket, az annál izgalmasabb lesz szá
mára, annál inkább ki akarja majd
próbálni. Ha azt mondjuk nekik,
hogy „ez nem neked való”, azzal fel
hívtuk a figyelmét, de nem tanítot
tuk meg a veszélyforrás kezelésére.
A „még nem tudod kezelni, de meg

fogjuk tanulni” mondatban ben
ne van a gyerek számára a le
hetőség, hogy a szülő nyitott
és lépésről lépésre szeret
né beavatni a gyermeket.
Szerencsére ma már a
kés, villa, olló gyerekváltozatban
is kapható, és jónak tartja a szak
ember, hogy ezeken keresztül szin
te veszélytelenül tudja megtanulni
a gyerek a velük való bánásmódot.
A lakásban lévő tárgyak izgal
mas játéklehetőségek lehetnek a
gyermekek számára, ők nem tud
ják felmérni azok veszélyét.
A szakember felhívta a figyelmet,
hogy a nagyszülőknél is legyünk
fokozottan óvatosak. A szülői je
lenlét pedig azért is fontos, mert a
használatra tanítás során az eset
leges hibák korrigálhatók, mielőtt
a gyerek a tárgyakat önállóan
használni kezdené. Akkor enged
jünk csak az önállóságnak, ami
kor látjuk, hogy felelősségteljesen
tudja a dolgokat a gyermek hasz
n SZABÓ CSILLA
nálni.

Új szolgáltatásaink
a meglévők mellett:
Időszakos szervIz
[olaj, olajszűrő,

levegőszűrő csere]

Fékrendszer

teljeskörű javítása

Futómű állítás, mérés
[Hofmann 3D

futóműállító
berenDezéssel]

vezérműszíj szett

csere

alkatrészek
beszerzése

Várunk minden új és
meglévő ügyfelünket.
94/594-435,
20/224-8930,
20/224-8866
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KÖRMENDI HÍRADÓ

Pályaelőnnyel várhatja ismét a szerdai Oroszlány elleni találkozót az Egis Körmend

Egy győzelem, egy vereség eddig a rájátszás mérlege
lett a piros-feketék javára. A
2021/2022-es bajnoki idényben elő
ször verte meg a Körmend a Falcót,
így bebiztosította középszakaszbeli
harmadik helyét a bajnokságban, és
innen futhatott neki a legfontosabb
résznek, a rájátszásnak.

Három győztes meccs kell

Kemény összecsapásokra számíthat a végjátékban Ferencz Csaba is

FOTÓ: JT

Az Egis Körmend kosarasai a harmadik helyről indították a bajnokság legfontosabb
részét, a play-offot. A piros-feketék ellenfele a három nyert mérkőzésig tartó párharcban
az MVM-OSE Lions. Eddig két meccs ment le, a párharc állása 1:1. Hazai pályán elbuktak,
idegenben viszont nyerni tudtak Ferencz Csabáék.
A Körmend nyolc mérkőzést ját
szott a bajnoki középszakaszban.
Elsőként hazai pályán az Alba Fe
hérvárt fogadta, és tíz ponttal nyert
(90-80). Ezután idegenbe szólította
a sorsolás a piros-feketéket, akik
Sopronban egypontos győzelmet
arattak (89-90). A következő hazai
pálya is sikert hozott a körmediek
nek, a felsőházi középszakasz har
madik mérkőzésén a Szolnoki Olaj
bányászt hagyták helyben (75-69).
A nagy szomszédvári rangadón,
Szombathelyen viszont nem sikerült
a bravúr, az Egis Körmend alulma
radt a vasi El Clásicon (84-72). A
vereség után egy nagy zakóba fu
tottak bele a piros-feketék Székes
fehérváron. A korábbi körmendi ve
zetőedző, Matthias Zollner által

irányított Alba Fehérvár 20 pontot
mért a Rába-partiakra (97-77).
A hatodik fordulóban a Sopron
hazai pályán sem okozott gondot,
bár voltak megingásai az Egis Kör
mendnek, végül meglett a győzelem
(86-79). A Tisza-parton a Szolnok
viszont tartalékosan is nyerni tu
dott vasi riválisa ellen (82-70), amely
így vereséggel hangolódhatott a ha
zai, Falco elleni zárófordulóra.

Falco elleni bravúr

A sárga-feketék már korábban
bebiztosították első helyüket a kö
zépszakaszban. A Körmendnek
azonban korántsem volt tét nélküli
az idei szezonbeli negyedik vasi
klasszikus, hiszen Ferencz Csabá
ék a harmadik helyért voltak ver

senyben. A Falco csapatából ezúttal
is hiányzott a kapitány, Váradi Benedek, Benke Szilárd és Kovács
Benedek is, Boric Baracra azon
ban ismét számíthatott Milos Konakov vezetőedző. Hazai oldalon Durázi kivételével minden hadra
fogható volt.
Sólyomvadászatra fel! – buzdítot
ta saját közönsége a Rába-partia
kat egy óriásmolinóval. És lám, si
keres volt a sólyomvadászat, hiszen
a Körmend egy gyengébb első ne
gyed után komolyan megemberelte
magát. Igaz, ebben az is segített,
hogy a Falco légiósa, Marvin Clark
két technikai után kénytelen volt el
hagyni a játékteret, így a szombat
helyiek még tartalékosabban foly
tathatták a 16. perctől. A vége 85-72

A Körmend pályaelőny birtoká
ban kezdte a play-offot, így az első
találkozóra a körmendi Városi
Sportcsarnokban került sor. A pi
ros-feketék várakozáson alul tel
jesítettek, és 16 pontos vereségbe
futottak bele hazai pályán (74-90).
A mérkőzés legeredményesebb já
tékosa az amerikai center, Wesley
Gordon volt, aki 20 pontot ter
melt, Durázi Krisztofer 17 pontot,
a csapatkapitány, Ferencz Csaba
pedig 12 pontot tett a közösbe. A
váratlan vereség után Antonis
Constantinides vezetőedző íg y
nyilatkozott: – Szeretnék elnézést
kérni a szurkolóktól, ők biztosan
nem ezt a teljesítményt érdemel
ték. Most játszottunk a szezonban
talán a legrosszabbul, ez elfogad
hatatlan. Hiába próbáltunk válta
ni a védekezésben, eg yszerűen
néhány alapemberünk belealudt a
meccsbe. Nagyon csalódottak va
gyunk, de ezzel a teljesen lélekte
len játékkal nem lehet nyerni.
Gratulálok az Oroszlánynak a
megérdemelt győzelemhez, remé
lem, hogy a vereség felébresztett
minket. Sok van még vissza a szé
riából. Ahogy az OSE meg tudott
verni minket otthon, úgy mi is le
tudjuk őket g yőzni az ő pályáju
kon, és visszavehetjük a pálya
előnyt.
Ilyen előzményekkel utazott
szombaton Oroszlányba az Egis-
Körmend. Jól kezdtek Sebastjan
Krasovec tanítványai, de a második
negyedtől egyértelműen a vasi pi
ros-feketék uralták a találkozót.
Míg az első meccsen az irányító,
Kamau Stokes nem szerzett pontot,
a rájátszás második meccsén kitett
magáért, 30 ponttal – közte négy
triplával – járult hozzá csapata ide
genbeli győzelméhez (86-91). Húsz
ponttal Maliek White volt a Kör
mend második legponterősebb játé
kosa. A győzelemmel a Rába-parti
együttes visszavette pályaelőnyét,
a párharc 1:1-es állásról folytatódik
május 24-én, kedden Körmenden,
majd pénteken Oroszlányban.
n TJ


