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1,2 milliárd forintos kormányzati támogatás
Tovább bővül az Egis Gyógyszergyár Zrt. körmendi telephelye  2. oldal
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Körmendi iparos 
emlékeket mutat be 
az új állandó tárlat
Új állandó kiállítás nyílt a Dr. Bat-
thyány-Strattmann László Múze-
umban Műhelyélmények – Kör-
mendi iparos emlékek címmel.
 n 3. OLDAL

A közös éneklés ereje 
– jótékony célja volt 
az eseménynek
Megtartotta hagyományos Vár-
koncertjét az 52 éves városi ve-
gyes kar.  n 4. OLDAL

Segítség, nyári 
táborban a gyerek, 
hogy engedjem el?
Egy időre vége a rohanós regge-
leknek, az otthon hagyott torna-
zsákoknak, az elfelejtett házi fel-
adatoknak. n 6. OLDAL

A katolikus iskolának 
közösek a céljai az új 
fenntartóval
A Boldog Batthyány László Katoli-
kus Általános Iskola 2021. szep-
tember 1-jén kezdte meg műkö-
dését a Körmendi Kölcsey Utcai 
Általános Iskola jogutódjaként, a 
Szombathelyi Egyházmegye 
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Így klímázzunk 
okosan,  
az egészségünk  
múlik rajta!
A rendszeres karbantartás és a 
hőmérséklet folyamatos szinten 
tartása az okos és nem utolsósor-
ban egészséges klímázás titka a 
szakember szerint.  n 12. OLDAL
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Elbúcsúztak az alma matertől a 
nyolcadik osztályos tanulók Kör-
menden 5. oldal
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RÖVID HÍREK

Újabb 7,6 milliárd forintos beruházást hajt végre Körmenden az Egis Gyógyszergyár Zrt., 
ami a már jelenleg is komoly kapacitásokkal rendelkező magyarországi gyógyszeripar 
további erősödését fogja eredményezni – ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter nemrég Budapesten.

A minisztérium közleménye sze-
rint a tárcavezető a francia vállalat 
új beruházásának bejelentésén arról 
számolt be, hogy az állam által 1,2 
milliárd forinttal támogatott projekt 
keretében növelik a gyártási és cso-
magolási kapacitásokat, illetve ana-
litikai vizsgálólabort és mikrobioló-
giai laboratóriumot hoznak létre.

Beszédében kiemelte, hogy bár 
napjainkban az ukrajnai háborúra 
irányul szinte minden figyelem, 
nem szabad elfelejteni, hogy az el-
múlt két évben a világnak „elemen-
táris erejű” egészségügyi válsággal 
kellett szembenéznie.

Ezzel kapcsolatban üdvözölte, 
hogy Magyarországon már 6,4 mil-
lióan vannak beoltva a koronavírus 
ellen, kis híján 300 ezren már a ne-
gyedik vakcinaadagot is megkap-
ták, valamint csökken a kórházban 
ápoltak és a fertőzöttek száma is. 
Szijjártó Péter hangsúlyozta: a ma-
gyar egészségügy a krízis idején 
mindvégig működőképes maradt, a 
gyógyszerellátásban nem alakult ki 
zavar, a magyar gazdaság megerő-
södve került ki a világjárványból és 
a politikai stabilitást is sikerült 
megőrizni.

Fontos a gyógyszeripar
„A sikeres védekezés egyik fő 

mozgatórugója az volt, hogy Ma-

gyarország olyan gyógyszeripari 
kapacitásokkal rendelkezik, ame-
lyek a stabil, nyugodt, kiszámítható 
védekezésnek egészen kiváló alapját 
tudták biztosítani” – fogalmazott.

Aláhúzta: jól mutatja a szektor 
versenyképességét, hogy a hazánk-
ban előállított gyógyszeripari ter-
mékek 85 százalékát a külpiacokon 
értékesítik, s noha Magyarország a 
lakosságszámát tekintve 95. a vilá-
gon, a gyógyszeripari export terén 
a 21.

Továbbá arról is beszámolt, hogy a 
magyar gyógyszeripar termelési ér-
téke tavaly először haladta meg az 
1000 milliárd forintot, s ez az idei év 
első négy hónapjában 5,5 százalék-
kal nőtt, így elérte a négyhavi csúcs-
nak számító 380 milliárd forintot. Az 
iparágban foglalkoztatottak száma 
eközben egy év alatt 7 százalékkal 
nőtt és meghaladta a 36 ezret.

A miniszter végezetül rámutatott: 
az utóbbi húsz évben 220 milliárd fo-
rint értékben Magyarországon beru-
házó Servier-csoport világszerte ti-
zenhat gyártóbázissal rendelkezik, 
így hatalmas elismerés, hogy mégis 
hazánkba hozta az új beruházását.

Kitért arra is, hogy a francia vál-
lalatok alkotják az ötödik legna-
gyobb beruházói közösséget Ma-
gyarországon, és Franciaország 
mára hazánk tizedik legfontosabb 

kereskedelmi partnere. Hozzátette, 
hogy tavaly 8,7 milliárd euróval 
megdőlt a kétoldalú kereskedelem 
rekordja, és az idei év első három 
hónapjában újabb 16 százalékos nö-
vekedést regisztráltak.

Elkötelezettség
A mostanival együtt összesen több 

mint 17 milliárd forint értékű beru-
házás valósul meg az Egis körmendi 
telephelyén 2019 óta. Ebből is látszik, 
hogy a cég elkötelezett a körmendi 
termelése mellett – erre Poroszlai 
Csaba, az Egis Gyógyszergyár Zrt. 
vezérigazgatója mutatott rá. Aláhúz-
ta: a kapacitásbővítés a csomagoló-, 
a tablettaüzem és a galenikus részt 
is egyaránt érinti majd.

Arról már Bebes István, Körmend 
polgármestere szólt, hogy a kör-
mendi önkormányzat mindig straté-
giai partnerként tekintett az Egis 
Gyógyszergyár Zrt.-re. Tette ezt 
nemcsak azért, mert mintegy ezer 
körmendinek nyújt megélhetést – 
amivel a város legnagyobb foglal-
koztatója –, hanem azért is, mert 
elkötelezett támogatója a körmendi 
kulturális és sportéletnek. Arra is 
emlékeztetett, hogy a város mindig 
próbálta olyan infrastrukturális fej-
lesztésekkel segíteni a cég tevé-
kenységét, amik illeszkedtek a ve-
zetőség elképzeléseibe. n MP

Újabb nagyberuházással erősít az Egis Körmenden

Új állandó kiállítás nyílt a Dr. Batthyány-Strattmann László 
Múzeumban Műhelyélmények – Körmendi iparos emlékek 
címmel. A tárlatnak az egykori parádés istálló ad helyet.

Az új kiállítás megnyitása is-
mét különleges alkalmat jelen-
tett, ami nem ritka az intézmény 
történetében. Az elmúlt évtizedet 
tekintve több jelentős tárlatot is 
összeállítottak a múzeum munka-
társai. 2014-ben nyílt meg a Kör-
mend és a Batthyányak évszáza-
dai, 2017-ben a Cipőtörténeti 
Gyűjtemény és a Vadászlak a Vár-
kertben, 2021-ben pedig a Szalon 
és ebédlő a Batthyány- kastélyban 
című állandó kiállítás.

Folyamatos fejlődés
Amikor a helyi önkormányzat 

2013-ban átvette a múzeum fenntar-
tását, egyetlen állandó kiállítás 
volt, három teremben. A fejlődés fo-
lyamatos és jól látható, hiszen most 
már négy állandó kiállítása van az 
intézménynek, összesen tizenegy 
teremben. Ehhez jön még hozzá a 
Várkertben található Vadászlak öt 
kiállítótere.

A mostani tárlat létrehozásában 
nagy szerepe volt Bebes Árpád nép-
rajzkutatónak, aki a kiállítás kurá-
tora is volt egyben.

A megnyitón Bebes István, Kör-
mend város polgármestere köszön-
tötte a megjelenteket. A városvezető 
kitért arra, hogy a Batthyány-kas-

tély számos lehetőséget nyújt állan-
dó vagy időszaki kiállítások rende-
zésére. Ezeket a tereket a múzeum 
munkatársai mindig igényes tarta-
lommal töltik meg, amihez pályáza-
ti támogatást is kapnak. A mostani 
kiállítás olyan értékeket mutat be, 
amelyek már nincsenek jelen a tér-
ségben, vagy csak nyomokban. A 
kiállított berendezési tárgyak, mű-
helytartozékok rávilágítanak, hogy 
milyen volt elődeink – mestereink, 
iparosaink – élete.

–A szándékunk az, hogy a kas-
télyban lévő tereket megtöltsük tar-
talommal, a környezetet szebbé te-
gyük és minél több lehetőséget 
biztosítsunk az itt élőknek és az ide 
érkezőknek, hogy a Batthyányak-
hoz kötődő emlékeket és a városhoz 
kötődő hagyományokat, mestersé-
geket megismerjék – mondta zár-
szóként a polgármester.

Sikeres munka
Dr. Vitályos Eszter, a Kulturális 

és Innovációs Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti államtit-
kár, országgyűlési képviselő kö-
szöntőjében hangsúlyozta, hogy a 
Dr. Batthyány–Strattmann László 
Múzeum a körmendi önkormány-
zattal együttműködve fantasztikus 

munkát végez, hiszen rendre sike-
resen szerepel a Kubinyi Ágoston 
Program pályázat programjain. 
2017-ben tízmillió forint, 2018-ban 
tizenkétmillió forint, 2019-ben pe-
dig újabb tízmillió forint támogatást 
nyert el a helyi múzeum állandó ki-
állításainak létrehozására, bővíté-
sére. Most pedig éppen a legutóbbi, 
húszmillió forintos támogatásból 
felépített Műhelyélmények című ál-
landó kiállítás nyitotta meg kapuit. 
– A kastély egyik melléképületében, 

a parádés istállóban látható kiállí-
tás fontos területet elevenít meg: az 
egykori körmendi mezőváros kéz-
művesiparát mutatja be, helyben 
működött műhelyek rekonstruálá-
sával és az egyes munkafolyamatok 
ábrázolásával.

Hagyomány és érték
Dr. Horváth Sándor néprajzku-

tató megnyitó beszédében a kiállí-
tás két szélső pólusát említette, a 
vasművességet, illetve a mézeska-
lácsos és gyertyaöntő mesterséget, 
ezek közül különösen a kovácsmes-
terségnek van nagy múltja Vas me-
gyében. – Volt szó hagyományról, 
értékről, nagyon helyesen. Én arra 
szeretném kérni a látogatókat, hogy 
úgy nézzék meg ezt a kiállítást, 
hogy maguk is kedvet kapjanak a 
kézműveskedéshez – fogalmazott.

Bebes Árpád, a kiállítás kurátora 
részleteiben ismertette az új tárlat 
anyagát. Elhangzott, hogy a kiállí-
tás létrejöttét az is motiválta, hogy a 
múzeumi raktárban összegyűjtött 
anyagot szerették volna a nagykö-
zönség elé tárni. – Nem az installá-
ció mennyisége, hanem a tárgyak 
mennyisége volt számunkra a meg-
határozó, amelyek arra emlékeztet-
nek, hogy mi is a legfontosabb a mú-
zeumban. Nem szabad, hogy az 
installációban elvesszen a tárgy – 
fogalmazott a kurátor, majd azt is 
kiemelte, hogy a kiállításban van 
egyfajta organizált káosz, amely a 
mesterembereknél igencsak jellem-
ző. n TJ

Szijjártó Péter: a kormány kiemelten támogatja a gyógyszeripari fejlesztéseket FOTÓ: MTI/ARCHÍV

Jól látható változást lehet megfigyelni a helyi múzeumban

Körmendi iparos emlékeket mutat be az új állandó tárlat

Bebes Árpád, dr. Vitályos Eszter és Bebes István a megnyitón

A kiállításban a mézeskalácsos, a kovács, az esztergályos, a takács, a kádár és a kötélgyártó mesterség ismerhető meg, helyi vo-
natkozásokkal és néhány borászati elemmel kiegészítve FOTÓ: JT

Folytatják 
a temetőbővítést

A körmendi önkormány-
zat elvégeztette a központi 
temető bővítményének kele-
ti oldalán a 86-os útról nyíló 
kapu és a legyező közötti 
terület földfeltöltését, durva 
tereprendezését a további 
koporsós és urnasírhelyek 
kialakítása miatt. A bővítés-
sel az idei évi temetkezési 
közszolgáltatás is biztosí-
tott lesz. A temető bővítését 
azonban tovább folytatják 
az igények és a területi 
adottságok figyelembevéte-
lével. A kiviteli tervek elké-
szítése már folyamatban 
van.

Új közúti  
mérnökség lesz

Új mérnökségi telep épül 
Körmenden, az M80-as au-
tóút Körmend–Rábafüzes 
országhatár közötti 2×1 sá-
vos szakaszhoz kapcsolódó-
an. A telepen összesen 12 
ezer négyzetméternyi alap-
területen kétszintes iroda 
és szociális épület, valamint 
műhely, garázs, raktárak és 
sótároló épül. Ezen túlme-
nően a mérnökség belterüle-
tén utakat építenek hídmér-
leggel, valamint bekötőutat 
és külső parkolót hoznak 
létre a telephelyhez. El-
készül a telepen kívüli és 
belüli szenny vízcsatorna- 
hálózat valamint a mérnök-
séghez szükséges közművek 
is. A projektben felújítják a 
már meglévő benzinkút be-
kötőútját is.

Teljes útzár
Az M80 autóúton a Kör-

mend Kelet és a  Körmend 
Nyugat csomópontok között 
teljes útzár lesz érvényben 
június 28-án, 29-én, 30-án és 
július elsején 7.30 és 17.30 
között. A  terelőútvonalat a 
városon belül biztosítják.

 n MP
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Megtartotta hagyományos 
Várkoncertjét az 52 éves 
városi vegyes kar. A rendez-
vényen a népdalfeldolgo-
zások mellett más népek 
zenéi, sőt még ismert 
könnyűzenei slágerek is 
felcsendültek.

Két év kihagyás után újra gyönyö-
rűen szólt a nyáresti kórusmuzsika 
Körmenden. A Várkoncertet a Bat-
thyány Örökségközpont színházter-
mében tartották. A szervező városi 
vegyes kar tagjai szívügyüknek te-
kintik a közös éneklést, ezért is hív-
ják meg mindig az ifjabb generáció 
képviselőit a programra. Elsőként 
az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Is-
kola és a Somogyi Béla Tagiskola 
gyermekkórusa lépett színpadra 
Pestiné Bánhidi Szilvia vezetésé-
vel. A Boldog Batthyány László Ka-
tolikus Általános Iskola énekkarát 
Németh Zsuzsanna vezényelte, ösz-
szeállításukban az ABBA együttes 
Money, money, money című slágerét 
is hallhatta a közönség. Zárásként 
a házigazda vegyes kar adott szín-
vonalas műsort, szólót énekelt Nagy 
Georgina és Porpácziné Tóth Ce-
cília, vezényelt Sabáli Lászlóné, 
zongorán kísért Sabáli László. Az 
utolsó dal éneklésébe bekapcsolód-
tak az iskolás kórusok is. A koncer-
ten összegyűjtött adományokat a 
tízéves Hendawy Angel járássegítő 
gyógykezelésére ajánlotta fel a vá-
rosi vegyes kar. n TJ

Színvonalas gálakoncert keretében Budapesten, a Ze-
neakadémián adták át a Kocsis–Hauser Alapítvány által 
2022-ben alapított Kocsis Zoltán-díjakat nemrég.

Az eseménynek körmendi érde-
keltsége is volt, ugyanis a Kocsis 
Zoltán-díj Fiatal Tehetség egyik 
ösztöndíjasa Csata Katalin lett. A 
fuvolista Körmenden járt általá-
nos iskolába és a helyi zeneiskolá-
ban kezdte bontogatni szárnyait.

A Kocsis–Hauser Művészeti Ala-
pítványt Kocsis Zoltán és Hauser 
Adrienne zongoraművészek hoz-
ták létre 1989-ben Mátészalkán, 

kifejezetten a tehetséges fiatalok 
támogatására. Az alapítók min-
den évben jótékonysági koncertet 
adtak az alapítvány javára és ösz-
tönözték művésztársaikat is erre. 
2022-ben először adták át a Kocsis 
Zoltán-díjakat és emlékfesztivál-
lal és egyéb rendezvényekkel sze-
retnének emlékeztetni a művész 
hatalmas és egyetemes zenei élet-
művére. n MP

Kocsis–Hauser Fiatal Tehetség ösztöndíjas lett Csata Katalin

Csata Katalin a Zeneakadémia Solti-termében lépett színpadra
 FOTÓ: KOCSIS HAUSER ALAPÍTVÁNY – LÁNG PÉTER/ARCHÍV

Két év kihagyás után ismét várkoncertet tarthattak Körmenden

A közös éneklés ereje – jótékony célja volt az eseménynek

Sabáli Anna fuvolajátéka A repertoárban különböző nemzetek kórusművei szerepeltek

A körmendi városi vegye kar mellett két általános iskola kórusa is fellépett

Simon István tagiskolavezető búcsúztat-
ta a somogyis diákokat

A naplóírást sohasem késő elkezdeni, és semmi sem lényegtelen vagy felesleges, ami be-
lekerül. A gyermekeket is érdemes ösztönözni arra, hogy érzéseiket, gondolataikat, a velük 
történt jó vagy kevésbé jó dolgokat vezessék egy saját naplóban.

A kisgyermekek akár a szülők-
kel együtt is vezethetnek naplót, 
rajzokkal, kis bejegyzésekkel ér-
tékes perceket tölthetnek együtt, 
és időről időre vissza is nézhetik a 
benne lévő dolgokat. Ebben az 
esetben az együttlét lehetőséget 
kínál a bensőséges kapcsolódásra 
és segíthet beindítani szülő és 
gyermek közötti beszélgetéseket 
– mutat rá Benczéné Timár Irén 
tanácsadó szakpszichológus. A 
nagyobb gyerekek között vannak, 
akik könnyen és szívesen írnak, 
vannak, akik nehezen fognak hoz-
zá, de ha esetleg a gyermek nem 
szeret olvasni és írni, a napló írása 
segít leküzdeni az ellenállást, és 
nem mellesleg a gyerekek mindig 
nagyra értékelik, ha valami csak 
róluk szól.

Összegzés, visszatekintés
Naplót írhat a gyermek a nap le-

zárásaként, mérleget vonhat, mi 

volt jó és mi volt kevésbé 
örömteli, tudatosítja a 
folyamatokat, újra át-
gondolja azokat, és 
adott estben össze-
függéseket lát meg 
a történések között. A 
napló nem tartozik a 
szülőre, abban a gyermek 
titkai vannak, és ezt mindig tiszte-
letben kell tartani. Szülőként ne 
kutassunk utána, soha ne idézzünk 
belőle, a szülői bizalom elvesztése 
következhet abból, ha belenézünk 
gyermekünk naplójába. A napló 
azon túl, hogy az „idő múlását” és 
az átélt élményeket is mutatja, az 
érzelmek változására is rámutat. 
Visszanézve az eseményeket, le-
jegyzett gondolatokat, egyfajta ka-
paszkodót is nyújthat, segít rálátni 
arra is, hogy ami történt, az milyen 
érzelmeket vált ki, és ezek az érzel-
mek hogyan változnak idővel. Al-
sós vagy felsős gyerekeknek a nyá-

ri szünetre egy izgalmas feladat és 
lehetőség is a naplóírás, rajzok, 

kis fogalmazványok mutatják 
meg a nyár végére, mi minden 
is történt a szünetben, ami 

olyan gyorsan elröppent, 
de az élmények sorra fel-
jegyezve várnak a visz-

szalapozás során.

Stresszoldás és emlék
A szakpszichológus elmondta, 

ha a gyermek le tudja írni vagy 
rajzolni az érzelmeit, az segít a 
feldolgozásban, sok esetben eny-
híti a fájdalom érzését. A napló-
írás tükrözi azt is, minek tud örül-
ni a gyermek, de segít a nehezebb 
napok elviselésében is. Nem szük-
séges mindennap naplót írni, a 
rendszeresség azért fontos, akár 
az is belekerülhet, hogy egy héten 
belül mi volt emlékezetes.

A naplóírás valójában rendsze-
rességre nevel, gondolkodásra ta-

nít, motivál, egyfajta „énidő”, ami-
kor a saját világával, a saját 
dolgaival foglalkozik a gyermek. A 
naplóírás segít a mindennapi 
stressz és szorongás oldásában is, 
kapaszkodó számára a nehéz kö-
rülmények között. A gyermek ön-
ismeretének hatékony eszköze, 
ami élesíti az emlékezetet és fej-
leszti az önkifejezési és kommuni-
kációs készséget. Visszaolvasva 
nagyon jó emlék lesz, érdekes bi-
zonyítéka a személyes fejlődés-
nek, hiszen az idő távlatából átér-
tékelődnek az események. 
A  gyermek saját maga nyomon 
követheti belőle azt is, hogyan vál-
toznak a gondolatai és érzései 
egy-egy történés kapcsán, és amíg 
naplót ír a gyermek, addig is ki-
szakad az okoskütyük bűvköré-
ből. A hálanapló pedig összegzi a 
napok örömét, hiszen semmi sem 
túl kicsi és minden említésre mél-
tó, ha a gyermek örült neki, hiszen 
még a legnehezebb napokban is 
van miért hálásnak lenni, ha má-
sért nem, annak, hogy vége van a 
napnak.

 n SZABÓ CSILLA

Gyermekeink védelmében

Naplóírás: örömök, bánatok, élmények és gondolatok – Sosem késő elkezdeni!

Tanévzárók az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában és a Somogyiban

Kicsengettek: elballagtak a nyolcadik osztályos diákok

A nyolcadikos tanulókat a hagyományoknak megfelelően a hetedik évfolyam diákjai 
búcsúztatták

Fazekasné Mittli Piroska az Olcsai-Kiss 
Zoltán Általános Iskola évzáróján fel-
idézte a diákok által elért számos tanul-
mányi és sporteredményt

Az elköszönő diákok szüleiknek egy szál virággal köszönték meg eddigi gondoskodá-
sukat FOTÓK: JT
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Egy időre vége a rohanós reggeleknek, az otthon hagyott tornazsákoknak, az elfelejtett 
házi feladatoknak. Beköszöntött a nyári szünet! Most más dolgok foglalkoztatnak minket, 
szülőket. Például, hogy mi legyen a gyerekkel, amíg mi dolgozunk. Szuper megoldás 
lehet egy-egy tábor, akár napközis, akár „igazi”, ottalvós kivitelben. Íme a tippjeim, hogy 
készüljünk fel ezekre az alkalmakra.

Sokat hallhatunk arról, milyen 
ruhával, alapvető felszerelésekkel 
készítsük fel gyermekünket a nagy 
kalandokra. Ideális esetben a tábor 
szervezői listát is küldenek a csalá-
doknak, érdemes eszerint összeké-
szíteni a napi vagy heti csomagot. 
Így én elsősorban nem is ebből az 
irányból, hanem a lelki oldalról kö-
zelíteném meg a témát.

Tervezzünk előre
A legfontosabb, hogy a gyerekkel 

együtt döntsünk a nyári menetrend-
ről! Beszéljük meg, hány hetet lesz a 
nagyszülőknél, mennyi táborba 
megy, milyen más programokra 
számíthat. Hallgassuk meg a véle-
ményét és tartsuk szem előtt az ér-
deklődési körét a választás során! 
Ezzel máris tettünk egy lépést abba 
az irányba, hogy jól érezze magát a 
szünetben.

Amikor arról döntünk, hogy bejá-
rós vagy ottalvós tábort választunk, 
vegyük figyelembe, jelenleg mennyi-
re önálló a gyermekünk. Ha úgy lát-

juk, még nem elég érett arra, hogy 
több napot és éjszakát nélkülünk 
töltsön, vagy visszahúzódó, esetleg 
szorongó alkat, maradjunk inkább a 
napközis változatnál. Köztes megol-
dás lehet, ha a barátaival vagy na-

gyobb testvéreivel közösen indulnak 
útnak. Ellenkező esetben nemcsak a 
gyermekünk fogja magát rosszul 
érezni, de arra is van esély, hogy 
haza kell őt hoznunk és más módon 
megoldani a felügyeletét.

Felkészítés
Sok gyermek között mindig előfor-

dulnak konfliktusok, még akkor is, 
ha jól ismerik egymást. Beszéljünk a 
csemeténkkel arról, mit tegyen ilyen 
helyzetekben. Abban is egyezzünk 
meg, hol van a határ, amikor már fel-
nőtt segítségét kell kérnie. Tudato-
sítsuk benne, hogy ott vagyunk a 
háttérben akkor is, ha a fizikai távol-
ság nagy közöttünk. Mondjuk el, 
hogy ha nem érzi jól magát, bántják 
vagy bajba keveredett, mi nem hagy-
juk magára. Amikor gyermekünk 
úgy érzi, hogy a mi segítségünkre 
van szüksége, általában elég egy te-
lefonbeszélgetés. Hallgassuk meg, 
kérdezzünk sokat és igyekezzünk a 
jó dolgokra irányítani a figyelmét.

A határok kijelölése és a biztonsá-
gi óvintézkedések nagyon fontosak. 
Ám emellett nem szabad elfelejte-
nünk azt, hogy egy tábor a gyerkő-
cök számára elsősorban élmény. Me-
séljünk arról, milyen csodálatos 
dolgok várnak rá, beszélgessünk a 
saját emlékeinkről is. Ezzel nemcsak 
neki segítünk jó hangulatban neki-
vágni a nagy kalandnak, de nekünk 
is feltöltődés lehet egy kis nosztal-
gia. Csodálatos és kalandokkal teli 
táborokat kívánok!

Valentin-Gyurics Nikoletta
coach és mediátor

Ha felkészülünk, nem lesznek váratlan helyzetek a szünetben

Segítség, nyári táborban a gyerek, hogy engedjem el?

Valentin-Gyurics Nikoletta coach és mediátor

Ideális esetben a tábor szervezői listát is küldenek a családoknak, hogy milyen ruhával, alapvető felszerelésekkel készítsük fel gyermekünket a nagy kalandokra

A Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola 2021. 
szeptember 1-jén kezdte meg működését a Körmendi 
Kölcsey Utcai Általános Iskola jogutódjaként, a Szombat-
helyi Egyházmegye fenntartásában. Fontos céljuk a leg-
magasabb szintű nevelés-oktatás.

Augusztus 15-től az intézményve-
zetői teendőket Kiskós Kitti látja el, 
aki az elmúlt tanévvel kapcsolatban 
osztotta meg élményeit, tapasztala-
tait. Komolyan veszi feladatát és el-
hivatottan dolgozik a gyerekekért. 
Vezetőként a legnagyobb kihívást a 
fenntartóváltás jelentette, de pozití-
van értékeli ezt az együttműködést.

– Lezárult a 2021/22-es tanév, 
hogyan értékeli ezt új vezetőként, 
milyen tapasztalatokkal gazda-
godott?

– Egy fenntartóváltás rengeteg 
újdonságot hoz minden iskolának 
az életébe, így a mi életünkbe is. Iz-
gatottan vágtunk neki ennek a tan-
évnek, a nevelők, a szülők és a gye-
rekek is. Nem igazán tudtuk, hogy 
mire számítsunk, hogy milyen mér-
tékű lesz ez a változás, annak elle-
nére, hogy a nevelőtestület száz 
százalékban együtt maradt.

Én úgy érzem, gyorsan elrepült 
ez az év, főleg most, itt az év végi 
teendők kapcsán visszatekintve is 
úgy gondolom, hogy sok pozitívu-
mot hozott, ezt mindannyian ta-
pasztaltuk. Az átvétel szeptember-
ben kezdődött, de a nyáron néhány 
újítás volt már, biztosítva ezzel az 
iskolakezdésre a megfelelő környe-
zetet a gyerekeknek. Az év közben 
is történtek fejlesztések, amik mind 
a tanulók javát szolgálják. Ez pedig 
meghatározta az egész évünket.

A nevelőtestület is pozitívan te-
kint vissza és nagyon jól alakult a 
közös munka. Új vezetőként is úgy 
gondolom, hogy mindannyian re-
mek pedagógusok és értékes embe-
rek. Mindenki azt a területet emelte 
ki a saját munkájából, amiben na-
gyon jó és így alkotunk egy jó csa-
patok. Nélkülük, mi vezetők vagy 
akár az egyházmegye sem tudna 
így működni. Még ha sokakban volt 
is egy kis félsz az új tanévvel kap-
csolatban, szerintem rendben volt 
minden.

– Az oktatás kiegészül a hitélet-
tel kapcsolatos területekkel. Pon-
tosan miben nyilvánul ez meg?

– Jelenleg majdnem mind a 8 évfo-
lyamon működik az etika tantárgy a 

hittan mellett, az átállásnál az a 
megállapodás született, hogy azok 
a tanulók, akik eddig etikát tanul-
tak, természetesen folytathatják 
azt, így kimenő rendszerben megy 
ki az etika. A következő tanév-
től az elsősök már mind részt 
vesznek a hittanórákon. Annyi 
még a változás, hogy a jelenle-
gi diákjainknak heti egy hitta-
nórájuk van, a most érkező el-
sősöknek pedig heti kettő lesz 
már. Tehát ők lesznek az elsők, 
akik igazi katolikus iskolában 
kezdhetik a tanévet. Fokozato-
san szeretnénk bevezetni az 
egyházi és hit élettel kapcsola-
tos dolgokat is, megvolt az első 
lelkigyakorlat és az év végén 
László atya szervezésében ér-
keztek vendégelőadók az in-
tézménybe, a gyerekek előadá-
sokat hallhattak, ez jó 
tapasztalat volt. Húsvét előtt 
pedig egy iskolai szentmisén is 
részt vettek a diákok. Termé-
szetesen ez nem volt kötelező, 
viszont az évnyitó és az évzáró 
szentmise az.

Egyébként azoknak a diákoknak 
az esetében, akik pont belecsöppen-
tek a fenntartóváltásba, azoknál 
életkortól is függ, hogy mennyire 
befogadóak, de a kicsiknél egysze-
rűbb ez a befogadás, megszokás, a 
kamaszoknál pedig változó a ta-
pasztalat.

Hitélet és oktatás
– A mindennapokban hogyan 

integrálódott az egyházi szemlé-
let az oktatásban?

– Minden reggel egy rövid imával 
kezdjük a napot, tehát minden osz-
tálynak az életébe valahogyan be-
épült ez. Felsőben inkább az osz-
tályfőnök, alsósoknál a tanító 
mondja el a pár soros imát, konkré-
tan valamennyi osztályban kiala-
kult ennek a szokása, illetve a nap 
végén egy záró ima van. Ebéd előtt 
és után is imádkoznak a gyerekek, 
a kisebbek közösen, a nagyok pedig 
már maguk mondják el. De ez szé-
pen kialakult és azt gondolom, hogy 
tartják is.

Különbség még az állami iskolá-
hoz képest, hogy az intézményben 
minden helyiségben van kereszt a 
falon. Összességében a mindenna-
pokban ezek az apróságok vannak 
jelen, de ezek mellett év közben – 
mint ahogy azt már említettem – az 
ünnepek, megemlékezések, a szent-
mise, a lelkigyakorlat segítik ezt, 
illetve az iskola névadójával is job-
ban megismerkedhettek a diákok 
egy projekthét keretein belül, amit 
azzal indítottunk, hogy minden osz-

tály elment a Batthyány-kastélyba. 
Ezt szeretnénk kibővíteni majd a 
jövőben, esetleg egy rajzpályázat 
vagy verseny formájában.

– Milyen az együttműködés a 
fenntartóval?

– Azt gondolom, hogy az elejétől 
fogva jó a kapcsolat a fenntartóval. 
Szerencsésnek mondhatom magam, 
mert a Szombathelyi Egyházmegye 
alatt működő iskolák nagyon össze-
tartóak és a vezetők felé bátran for-
dulhattam kérdéssel. A vezetők jó 
csapatot alkotnak.

Aki segítséget nyújt, Kiss László 
atya, iskolalelkész, akiről egyéb-
ként csak jót tudok mondani, hiszen 
mindenben számíthattunk rá, tü-
relmes és segítőkész volt, hálásak 
vagyunk neki ezért. A gyerekek na-
gyon szeretik és igazán gye rek köz-
pontúvá tette az ünnepeket, a meg-
emlékezéseket, rendkívül sokat 
foglalkozik a gyerekekkel. Ez a hoz-
záállás kulcsfontosságú volt az át-
állás során. De a hitoktatók is sok 
segítséget adtak.

Az együttműködés elengedhetet-
len, hiszen közös a cél, hogy jól mű-

ködjön ez az iskola, fokozatosan és 
szépen lassan igazodunk egymás-
hoz és idomulnak a közös elképzelé-
sek. Azt gondolom, hogy ebben ő 
nagyon jó partner.

Célok, tervek
– Melyek azok a területek, ame-

lyeket kiemelten kezelnek?
– Emelt szintű matematika-, ma-

gyar nyelv- és irodalomoktatás fo-
lyik a felső tagozatosoknál. Első 

osztálytól tudnak tanulni a 
hozzánk járó gyerekek idegen 
nyelvet, angolt és németet, he-
tedik-nyolcadik osztályban 
szakkör jelleggel második ide-
gen nyelvként tanulhatják ezt 
a két nyelvet. Az informatika-
oktatás esetében lehetőség 
van a felsősöknek ECDL vizs-
gát tenni.

Nívócsoportos oktatás is mű-
ködik a felső tagozaton, mate-
matikából és magyarból oszt-
juk a tanulókat képességeik 
szerint.

Két sportágból bázisiskola 
vagyunk. Kézilabda és labda-
rúgás területén az országos 
szövetséggel van kapcsola-
tunk, de nagyon jó a kapcsolat 
a városban működő többi 
sportszervezettel is, így edzé-

seket vagy akár bemutató edzése-
ket is tartanak nálunk.

– Mi a legfontosabb célkitűzés a 
jövőre nézve rövid, illetve hosszú 
távon?

– Mindenképpen szeretnénk azt, 
hogy egy magas színvonalú oktatás 
mellett egy olyan hitéleti légkört biz-
tosítsunk a tanulóknak, amiben jól 
érzik magukat. Valamint szeretnénk 
a tanulói létszámunkat növelni, hogy 
a jövőben minden évfolyamon két 
osztály legyen. Ennek az első lépését 
most meg is tettük, hiszen az idei 
beiskolázásnál 44 tanulót vettünk fel 
és őket két osztályba soroltuk.

– Milyen fejlesztések valósultak 
meg az intézményben?

– A Szombathelyi Egyházmegye 
segítsévégel sok felújítás történt az 
iskolában, elsők között a mosdók, 
mellékhelyiségek, majd több osz-
tályterem, tanterem is megújult. Ta-
vasszal átadtuk az új játszóteret. 
Valamint folyamatosan vannak 
tervben a nyári karbatartáson felül 
is újítások, reméljük, hogy ezek is 
meg fognak valósulni. n SZD

Sikeres évet zárt a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola

A katolikus iskolának közösek a céljai az új fenntartóval

Kiskós Kitti pozitívan értékelte az elmúlt tanévet
 FOTÓ: JT/ARCHÍV



8 KÖRMENDI HÍRADÓ KÖRMENDI HÍRADÓ 9|  2022. június 27. | könyv kitekintő |  2022. június 27. |

A Faludi Ferenc Könyvtár, a Csaba József Honismereti Egyesület és a Szülőföld Kiadó a biblio-
téka olvasótermében író-olvasó találkozót szervezett a közelmúltban, ahol a Vas megye védett 
növényei című kötetet mutatták be. A tudományos enciklopédia öt botanikus közös munkája: 
Kulcsár László, Mesterházy Attila, Keszei Balázs, Király Gergely és Balogh Lajos jegyzik.

A körmendi bemutatón a vendége-
ket Mecsériné Doktor Rozália nyu-
galmazott könyvtárvezető, majd 
Nagy Gábor, a Vas Megyei Közgyű-
lés tagja köszöntötte. A könyvet dr. 
Szinetár Csaba főiskola tanár mél-
tatta. A szerzők részéről dr. Kulcsár 
László PhD természetvédelmi szak-
mérnök és Keszei Balázs botanikus 
voltak jelen. A beltartalom mellett a 
kötet borítója, kivitele is igényes, 
ami Geosits Zsolt tervezői munká-
jának köszönhető. A könyv pillanat-
felvétel a 21. század elejének virá-
gos Vas megyéjéről. A rendezvény 
után dr. Kulcsár Lászlót kértük, 
beszéljen részletesen az igényes ki-
advány megírásának körülményei-
ről, céljairól, jelentőségéről.

Természetvédelmi háttér
Elhangzott: Balogh Lajos és 

Keszei Balázs 2016 áprilisában kez-
deményezték a könyv létrehozását. 
Az 570 oldalas tudományos enciklo-
pédia kéziratának 2020-as lezárá-
sát mintegy ötéves munka előzte 
meg. Ám benne van ebben az öt 
szerző több évtizedes terepi botani-
kai munkája is. Összegyűjtötték, 
rendszerezték és értékelték a Vas 
megye védett növényeiről az elmúlt 
150 évben megjelent összes botani-
kai előfordulási adatot, és összeve-
tették saját terepi tapasztalataik-
kal. Elhatározták, hogy számba 
veszik a védett fajokat veszélyezte-
tő tényezőket és javaslatokat fogal-
maznak meg a fajok és élőhelyeik 
megőrzése érdekében a természet-
védelmi intézkedésekre. Dr. Kul-
csár László azt is elmondta: a kötet 
első felében bemutatják Vas megye 
természetföldrajzi viszonyait, a klí-
maváltozás okozta hatásokat és az 
élőhelyek természetvédelmi helyze-
tét.

Különleges, ritka fajok
Az általános rész ad helyet a nö-

vényvilág megyei kutatástörténeté-
nek is. A könyv nagyobbik fele az 
egyes növényfajok részletes bemu-
tatását tartalmazza. A munka so-
rán 272 Vas megyében élő védett faj 
egységes szerkezetű, részletes le-
írását készítették el. Az alaktani 
jellemzést minden fajról a termőhe-

lyén készült fotó segíti. Értékes 
részei a fajokat bemutató fejezetek-
nek az egyes növények elterjedését 
bemutató ponttérképek. A könyv-
ben bemutatott védett fajok közül 16 
fokozottan védett, 24 pedig már ki-
pusztult, további 47 faj kipusztulás-

sal veszélyeztetett, 11 faj pedig csak 
Vas megyében fordul elő.

– Hiánypótló kiadvány a vasi vé-
dett növényekről szóló kötet. Ilyen 
jellegű, mélységű feldolgozás nem 
készült sem megyei, sem országos 
szinten a védett növényekről – hang-
súlyozta dr. Kulcsár László. Azt is 
elmesélte a szakember, az öt szerző 
régóta ismeri egymást, vasi terüle-
ten tevékenykedtek mindannyian, 
ismerték a térség természetvédelmi 
problémáit is. Megfogalmazták: jó 
lenne összefoglalni a védett növé-
nyekről megszerzett ismereteket. 
Hat évvel ezelőtt állapodtak meg a 
kötet kiadásáról, de ők sem gondol-
ták, hogy ilyen hosszan elhúzódik a 
munka. Bíztak abban, hogy rövidebb 
idő alatt is megszületik a kiadvány. 
De ahogy elindult a szerkesztés, a 
már meglévő hatalmas anyag sok új 
információval egészült ki, amelyeket 
szintén be kellett építeni a kötetbe. 
Ráadásul a kétéves covidos időszak 
is akadályozta a közös munkát. Vé-

gül elkészült az enciklopédia, amely-
ben 272 védett növényfajról számol-
tak be. Sziszifuszi munka volt, de 
társult hozzá kellő motiváció is. Cél 
volt, hogy megismertessék az olvasó-
kat Vas megye gazdag flórájával, vé-
dett növényeivel.

Vas megye kiemelkedő

– Mi is meglepődtünk, mikor vé-
gül 272 védett fajt azonosítottunk be 
– jegyezte meg a szakember.

A jelenlegi állapot megismerésé-
hez statisztikai adatokat is sorolt 
dr. Kulcsár László: a 272 Vas megyé-
ben található védett növény a Ma-
gyarországon található védett nö-
vények 41 százaléka. Ez különösen 
akkor tűnik rendkívül magas szám-
nak, ha hozzátesszük, hogy a vasi 
terület mindössze 3,6 százalékát 
teszi ki Magyarországénak.

A szakember azzal folytatta: a 
rendszeres botanikai kutatások kez-
dete, azaz az 1880-as évek óta Vas 
megye területéről 24 védett faj pusz-
tult ki. Köztük például két orchidea, 
a boldogasszony papucsa és a légy-
bangó. Ezek valószínűleg az élőhely-
vesztés következtében tűntek el. De 
az utóbbi tíz évben előkerültek olyan 
fajok is, amelyekről korábban nem 
volt előfordulási adat.

A klímaváltozás hatása
A környezetszennyezés, illetve 

az élőhelyek csökkenése mellett a 
klímaváltozás is nehezíti a védett 
növények megőrzését, megtartá-
sát. A klímaváltozás nagy veszély-
forrás: a csapadék csökkentése a 
legnagyobb probléma. A nedves 
élőhelyek kiszáradása okoz problé-
mát. De hogy tudjuk megóvni a fo-
kozottan védett fajokat? Dr. Kul-
csár László szerint a növényfajokat 
leginkább a szakemberek ismerik, 
a hétköznapi ember nincs tisz-
tában azzal, mely fajok védettek. 
Példaként hozta fel az adriai sal-
langvirágot, amely a Kőszegi- 
hegységben található meg, magán-
tulajdonban, eg y kertben. A 
tulajdonossal felvette a természet-
védelmi hatóság a kapcsolatot és 
kérték, hogy figyeljen oda a növény 
védelmére. Olyan növények is ke-
rülnek elő, amelyek korábban Vas-
ban nem fordultak elő. Például a 
méhbangó, amely egy orchideafaj. 
A mediterrán elterjedésű növény 
Zala megyében honos, a klímavál-
tozás miatt a zalai állományok 
északra terjednek, így már Vasban 
is találhatóak példányok.

A kérdésre, hogy a vasi növények 
védelmében mi, laikusok mit tehe-
tünk, a környezetvédelmi szakmér-
nök összetett választ adott. Azt 
hangsúlyozta: a védett növények 
fennmaradása az emberi tevékeny-
ségnek van kitéve. Mindenki tehet a 
védelem ügyében. Például, hogy 
ezeket a növényeket nem szedjük le, 
kötjük virágcsokorba, ha kirándu-
lunk. A rét-, a legelő- és erdőgazdál-
kodók pedig természetszerű keze-
lést folytatnak területeiken. Hiszen 
nem csak védett területen fordulnak 
elő a védett növények. Fel kell to-
vábbra is hívni az adott terület ter-
mészetkímélő kezelésére a gazdák 
figyelmét. A nemzeti parkok eseté-
ben ez rendben is van. De olyan tér-
ségben, ahol nem védett a terület, 
ott probléma lehet a növények fajta-
védelme.

Azzal zárta az ismertetőt: a kötet 
megjelenése fontos mérföldkő volt a 
vasi védett növények megmentése 
érdekében. A visszajelzések alap-
ján a munkát folytatni kell és nem is 
nagyon lehet befejezni ezt a tevé-
kenységet. Ugyanis újabb és újabb 
információk keletkeznek a változó 
világban, amely feldolgozásra vár 
és könyvbe kívánkozik.

 n PM

Térségünkben van a Magyarországon található védett növények 41 százaléka

Enciklopédia foglalkozik a vasi védett növényekkel

A kötet bemutatóján Nagy Gábor, a megyei közgyűlés tagja is szólt annak jelentősé-
géről FOTÓ: JT

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) körmendi 
csoportja által szervezett előadás-sorozat Elek Antal sop-
roni görögkatolikus szerzetes előadásával folytatódott 
június elején a Batthyány Örökségközpont aulájában. Az 
előadó az éppen akkor elmúlt pünkösdhöz kapcsolódó-
an a Szentlélek működéséről beszélt, ahogy azt a keleti 
atyák tanították.

A Szentlélek működése a keleti 
atyák szerint című előadásra Elek 
Antal görögkatolikus pap, Győr-Mo-
son-Sopron, Vas és Zala megye szer-
vező lelkésze Sopronból érkezett. A 
Mennyei Király című ének közös el-
éneklése után elmondta, hogy a 
Szentlélek megismerésének „nulla-
dik” feltétele a névadó szentünkkel 
való szoros kapcsolat kialakítása és 
ápolása, ugyanis a szentekkel való 
kapcsolat megnyit bennünket Isten 
felé. Ha valaki a keleti atyák útján 
kíván elindulni, akkor az első igazi 
feltétel az, hogy az imádság és a fizi-
kai munka váltsa egymást, és termé-
szetesen munkavégzés közben is le-
het imádkozni, mert így a kettő 

összekapcsolódik. Így aztán az is 
megvalósítható, hogy valaki 24 
órán keresztül kapcsolatban le-
gyen Istennel, és ne kövessen el 
több bűnt. Természetesen renge-
teg akadály nehezítheti meg ennek 
a szoros kapcsolatnak a létrejöt-
tét.

Az ima átsegít 
a gondokon

Hészükhaszta József egy sza-
bályszerűségre hívja fel a figyel-
met: a kegyelem mindig megelőzi a 
kísértést, és nem fordítva van ez. 
Azt írta, hogy ha megjelenik Isten 
kegyelme az életünkben, akkor 

„övezzük fel derekunkat, mert érke-
zik a kísértés”, és ez napokon, hete-
ken belül megtörténik. Az is nagyon 
fontos, hogy a türelemben tanúsít-
sunk kitartást. Életünk fő feladata a 
Szentlélek megszerzése és megőr-
zése kellene, hogy legyen. Ezen az 
úton elkerülhetetlenek az elbuká-
sok, de mindig újra talpra kell állni. 

Előbb-utóbb meg fogjuk érezni a 
lelki békét és örömöt. Ha valaki-
nek gondja van vagy aggódik, biz-
tosan nem imádkozik eleget.  
Áthoszi Porfiriosz atya szerint a 
lustaság és elkedvetlenedés dé-
monán át jön be az összes többi 
démon az életünkbe. Aki elsajátít-
ja a Jézus-imát, annak legalább 
napi egy órát célszerű ily módon 
imádkoznia. Jézus meg tudja gyó-
gyítani lelkünk sebeit, és minden 
zegzugát ki tudja utána tölteni. 
Minden jó cselekedet királynője 
az imádság. További fontos felté-
tel az alázat és az engedelmes-
ség. Lépcsős vagy Létrás Szent 
János szerint az alázat tüzét az 
engedelmességgel kell táplálni. 
Az is fontos feltétele a Szentlélek 

megszerzésének és megőrzésének, 
hogy kötelességeinknek eleget te-
gyünk és feladatainkat pontosan 
végezzük el. A végsőkig ki kell tar-
tani ezen az úton, és ehhez állhata-
tosságra van szükség.

Lelki életünk ezen útján segítsé-
günkre lehetnek az ikonok és a 
megszentelt tárgyak is. n CST

A Szentlélek működése – folytatódott a KÉSZ előadás-sorozata

Életünk fő feladatairól szóltak a keleti atyák tanításai

A Körmendi Kulturális Műhely idei harmadik programján 
Nagy Erika zongoraművész, jógaoktató volt a vendég. 
Az előadó hangtálakat szólaltatott meg, megmutatva a 
tárgyak rezgésének gyógyító és tisztító erejét. A helyszín a 
Batthyány-kastély kápolnája volt.

A házigazda Szabó Ferenc a 
hanghullámok terjedéséről, a rezo-
nancia hatásairól faggatta az 
előadót. Nagy Erika elmondta, hogy 

elsőként az emberi szervezet gátolt 
ingereit, majd az egyén betegségeit 
tárja fel, egyúttal gyógyítást is vé-
gez, amelyet kiegészít jógával. Úgy 

véli, hogy az első és legfontosabb a 
helyes légzés, ezt légzőgyakorla-
tokkal, úgynevezett pránájámával 
tanulni is lehet. Erika az előadáson 
a legnagyobb hangtálat megszólal-
tatva adott jelet a kezdésre. Török 
József, a Tibetet is megjárt régi kul-
turális műhelytag táltos dobon han-
golt rá a rezgések estjére.

Nagy Erika szakmai pályafutásá-
ról a jelenlévők megtudhatták, hogy 
már gyermekkorában nyilvánvaló-
vá vált, hogy abszolút hallása van, 
ez meghatározta egész életét. – A 
hangtálak rezgése azon alapszik, 
hogy az emberi test nyolcvan száza-
léka víz, ezt a folyadékot hozzák 
mozgásba a hanghullámok. A rez-
gések információval szolgálnak a 
terapeuta számára – mondta az 
előadó, aki közvetítőként van jelen 
egy-egy terápia során. Szó esett ar-
ról is, hogy új világ, új emberi faj 
születésének korát éljük. A változás 
kulcsa a harmóniára törekvés, eh-
hez le kell tisztulnia a hangoknak. 
Ez nem megy magától, ezért lépése-
ket kell tenni. – Fontos, hogy mer-
jünk szeretni, mert a szeretet a leg-
fontosabb. Rengeteg gátlás, 
úgynevezett stop tábla vesz körül 

bennünket, ezek félelmet szülnek, 
így cél az is, hogy törekedjünk a fé-
lelem nélküli létezésre. Hihetetlen 
teremtő erő van a szívünkben, ezzel 
újra közelebb kerülhetünk a négy 
őselemhez – mondta zárásként az 
előadó, aki arról is beszélt, hogy a 
gyógyító hangtálak hétféle fémből 
vannak, ezek a hét bolygót képvise-
lik, azok pedig az ember hét ener-
giaszintjét (csakráját) jelentik. n TJ

A hangtálak gyógyító erejéről tudhattak meg érdekességeket

Elek Antal görögkatolikus pap volt a vendég 
Körmenden FOTÓ: JT

A Batthyány-kastély kápolnája megfelelő akusztikus teret biztosított  FOTÓ: JT

Nagy Erika szerint fontos a félelem nélkü-
li létezés
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Egyelőre kérdés, hogy a ké-
sőn jött csapadék segített-e 
a meggynek abban, hogy a 
szemek elérjék a feldolgo-
zók által elvárt méretet. A 
termelők az elmúlt két-há-
rom év átlagához képest 
40–50 százalékos költség-
emelkedéssel számolnak – 
írja az agrokep.hu.

Az idei meggytermést már a tava-
lyi aszályos nyár is befolyásolja, rá-
adásul az ősz és a tél sem volt csa-
padékban gazdag. A meggyfák 
ugyan elég mélyen gyökereznek, és 
akár többméteres mélységből is 
tudnak vizet felvenni, de most a mé-
lyebb talajrétegek is ki vannak szá-
radva, mert egyéves viszonylatban 
elég nagy a csapadékdeficit. Az áp-
rilis elején hullott csapadék segítet-
te a terméskötődést, és a nagy tava-
szi fagyokat is megúsztuk, de 
április elejétől kezdve gyakorlatilag 
június elejéig érdemi csapadék se-
hol sem érkezett. A gyümölcsméret 
emiatt most sokkal apróbb a szoká-
sosnál – így írta le a VG-nek az idei 
meggyszezont meghatározó körül-
ményeket Apáti Ferenc, a FruitVeB 
– Magyar Zöldség-Gyümölcs Szak-
maközi Szervezet elnöke.

Nemrégiben nagyobb mennyi-
ségű csapadék esett, de főleg a Du-
nántúlon, míg a hazai meggytermő 
terület 60–70 százaléka Észak- és 
Északkelet-Magyarországon, vala-
mint Bács-Kiskunban található. Ide 
viszont alig jutott a csapadékból, 
legfeljebb lokálisan, kisebb foltok-
ban eshetett elegendő mennyiség. 
Így most az a kérdés, hogy a betaka-
rítás előtt egy-három héttel esett 
csapadék tesz-e hozzá valamit a 
gyümölcsmérethez. A FruitVeB 
szakértői szerint a fán megkötődött 
gyümölcsök darabszáma alapján 
akár 30 százalékkal is nagyobb ter-
més lehetne, mint a tavalyi 60 ezer 
tonna körüli, vagyis meglehetne a 
75–78 ezer tonnás meggytermés is. 
Viszont, ha a gyümölcsméreteken 
nem segített az eső, akkor rosszabb 
esetben ismét megrekedhet a 60 
ezer tonnás szinten a hazai meggy-
termés – mondta Apáti Ferenc.

Kérdés a méret
Ha a 60 ezer tonnához lesz köze-

lebb a termés, mert apró marad a 

gyümölcs, akkor a nagy kérdés nem 
is az lesz, hogy 60 vagy 66 ezer tonna 
a termés mennyisége, hanem az, 
hogy mennyi lesz a 18 milliméter fö-
lötti átmérőjű, konzerv- és hűtőipari 
feldolgozásra alkalmas gyümölcs. 
Az ennél kisebb méretű meggy 
ugyanis nem kell a feldolgozóknak.

Ugyan a léiparnak jó a 18 millimé-
ter alatti méretű meggy is, de legfel-
jebb csak 8–8,5 ezer tonnát tud fel-
venni ez a piac, ugyanis ekkora a 
kapacitása. A konzerv- és a hű-
tőiparnak viszont a 18 milliméter 
alatti meggy apró, nem jó, ott a 18 
vagy még inkább a 20 milliméteres-
nél nagyobb méret a megfelelő. 
Vagyis, ha bőséges lesz a termés, de 
apró méretű meggyből, akkor az, 
akinek nagyméretű a termése, na-
gyon jó árat érhet el a piacon – jelez-
te az elnök.

Változó ár lehet
A termelői árelvárások egyébként 

a kilónként 90 eurócentnek megfele-
lő forint körül mozognak, minimum-

ként pedig az elmúlt két-három év 
mintegy 200 forintos átlagárát – ami 
a belföldi feldolgozóknak beszállított 
első osztályú meggyre volt jellemző 
– plusz a 40–50 százalékos költség-
emelkedés megfizetését remélik, 
vagyis legalább 280–300 forintos ki-
lónkénti árban bíznak. A feldolgozói 
induló árakról egyelőre annyit lehet 
tudni, hogy valamivel ez alatt van-
nak, de azért nincsenek messze a két 
fél elképzelései. Hogy az induló 
áraktól a szezonban felfelé vagy lefe-
lé lesz elmozdulás, az annak függvé-
nye, hogy sok vagy kevés terem a 18 
milliméteresnél nagyobb meggyből, 
és mennyire torlódnak össze a leszü-
retelt mennyiségek.

Csökkent az export
Korábban – 2017-ig – az export 

20–24 ezer tonnát tett ki, ebből 10–12 
ezer tonna ment Németországba. A 
magyar meggykivitel azóta felező-
dött, és már Németországba is csak 
körülbelül hétezer tonnát szállíta-
nak.

Apáti Ferenc szerint az export-
piacunkból azért vesztettünk el tíz-
ezer tonnát, mert 2018–2020 között 
a sok júniusi csapadék miatt minő-
ségi problémák voltak a meggyel, 
laza volt a húsa, felrepedt, rossz volt 
a feldolgozhatósága. Ilyenkor az ex-
portőr sem mer szállítani, mert fél, 
hogy az áru „kifolyik a ládából”, 
mire Németországba ér, és a német 
konzervgyárak sem nagyon mernek 
venni.

A német piac egyébként a Fruit-
VeB elnöke szerint visszaszerezhe-
tő, mert – ahogyan azt egy korábbi 
egyeztetésen az egyik német kon-
zervgyár vezetője el is mondta – 
ugyan próbálkoznak a lengyel 
meggyel, de semmi nem alkalma-
sabb konzervipari célra, mint a ma-
gyar gyümölcs, ugyanis az – ha nin-
csenek időjárás okozta minőségi 
gondok – az állaga miatt sokkal 
jobban feldolgozható, mint az alap-
esetben puhább lengyel.

n MEDIAWORKS/ 

AGROKEP.HU

Sok minden befolyásolja az idei meggytermést, a tavalyi aszály is

A meggy mérete dönti el, milyen lesz a mostani szezon

Az idei meggytermést már a tavalyi aszályos nyár is befolyásolja.  FOTÓFORRÁS: MEDIAWORKS/AGROKEP.HU

Hatvan éve tett érettségi vizsgát az a reál osztály a Kölcsey 
Ferenc Gimnáziumban, amelynek tagjai a közelmúltban 
találkoztak. Az osztálytalálkozót Csillag Józsefné és Lászlóné 
Szájer Margit szervezték.

– Az osztályunk annak idején 38 
fős volt, mára csak tizenheten ma-
radtunk. Az ötvenedik érettségi 
talál kozó után már minden évben 
összejön a csapat, most már mind-
annyian 78–79 évesek vagyunk – 
mondta Csillag Józsefné Irénke, az 
egyik főszervező.

Az osztály 1958-ban kezdte meg 
tanulmányait a körmendi gimnázi-
umban, első osztályfőnökük a szom-
bathelyi Heigl István volt, de csak 
egyetlen tanév erejéig, helyét az-
után Fancsali András vette át.

– Pőcze Karola, Hadnagy Géza, 
Németh János, Lénárt Jánosné, Lé-
nárt János, Mosonyi Antal, Pál An-
tal, Lányi Tibor és Sándor Gyula 

voltak a tanáraink, az iskola igaz-
gatója pedig Erdélyi Antal volt ak-
koriban. Máig jó szívvel emléke-
zünk mindegyikükre – tette hozzá 
Csillag Józsefné, aki azt is elárulta, 
nagyon jó osztály volt az övék. Szá-
mos sikeres ember került ki közü-
lük, többek között pilóta, orvos, jo-
gász, tanár és hivatalnok is lett az 
egykori kölcseys tanítványokból.

A hatvanadik érettségi találkozó-
ra összegyűlt osztály tagjait Laczó 
Tamás, a Körmendi Kölcsey Ferenc 
Gimnázium igazgatója köszöntötte 
az iskola egyik osztálytermében, 
ahol szó esett az intézmény múltjá-
ról, jelenéről és jövőjéről is.

 n TJ

Századik születésnapja 
alkalmából köszöntötte a 
családja Körmendi Gézáné 
Erzsi nénit.

Körmendi Gézáné Kozits Erzsé-
bet 1922. június 22-én született Kör-
menden, szülei mindketten cipész-
mesterek voltak. Erzsi néni is ezt a 
szakmát vitte tovább, az otthoni 
műhelyben gyakran besegített 
édesanyjának és édesapjának, mel-
lette sokáig a helyi cipőgyárban dol-
gozott. Erzsi néninek három gyer-
meke született, Géza, Katalin és 
Gyula. 1996-ban lett özvegy, tavaly 
ősszel pedig egyik fiát, Gézát is el-
veszítette. Négy unoka van a csa-
ládban, mind fiú, Géza, Péter, Zol-
tán és Tibor. Erzsi néni hét 
dédunokával is büszkélkedhet, a 
legidősebb középiskolás, a legki-
sebb tíz hónapos. A százéves asz-
szony korábban a Rábán aluli vá-
rosrészben, a Hegyaljai utcában 
lakott, és nagyon szeretett kertész-
kedni. Bő tíz éve azonban már a lá-
nyánál lakik. Erzsi nénit családja 
köszöntötte a jeles ünnepen sok-sok 
virággal és egy közös vacsorával. A 
születésnap jó alkalom volt a múlt-
idézésre, hiszen több évtizedes tör-
ténetek is előkerültek, amelyeken 
Erzsi néni jókat derült szerető csa-
ládja körében. n TJ

Százéves születésnapján köszöntötték Körmendi Gézáné, Erzsi nénit

Lelkesen idézték fel emlékeiket a körmendi gimnáziumban töltött régi szép időkről

Hatvanéves jubileumi érettségi találkozójukat ünnepelték

Máig jó szívvel emlékeznek tanáraikra, diáktársaikra FOTÓ: KFG/ARCHÍV

Körmendi Gézáné népes családja körében FOTÓ: ARCHÍV
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9700 SZOMBATHELY, AKACS M. U. 8-10.
Telefon: 06 30 166 0778 (H-Cs: 8-16 óráig, P: 8-12 óráig)
E-mail: ugyfelszolgalat@vmszc.hu• Web: http://www.vmszc.hu

SZAKMAI OKTATÁS, SZAKMAI KÉPZÉS 
érettségizett fiatalok számára

Ingyenes első vagy második szakmaszerzési lehetőség felnőttek számára

Érettségi vizsgára felkészítő képzés felnőttek számára esti szervezéssel 
(belépési feltétel: iskolarendszerben szerzett szakmai bizonyítvány) – 2 éves képzés

Jelentkezés: A szakképző iskolák e-mail címén, vagy a honlapjukon található jelentkezési lapon.
Bővebb információ kérhető az iskolák elérhetőségein!

SZOMBATHELYEN:
VMSZC Oladi Technikum 

(9700 Szombathely, 
Simon István utca 2-6.)

Iskolai kapcsolattartó: Sipos László 
Tel.: 06-94/314-351 

E-mail: titkarsag.oladi@gmail.com 
Web: www.oladi.edu.hu

VIDÉKEN:
VMSZC Barabás György Műszaki 

Szakképző Iskola 
(9600 Sárvár, Kisfaludy Sándor utca 2/A)

Tel.: 06-95/320-414 
E-mail: titkarsag@barabas-sarvar.hu 

Web: www.barabas-sarvar.hu/

VMSZC III. Béla Technikum (9970 
Szentgotthárd, Honvéd utca 10.)

Iskolai kapcsolattartó: Korpics Ferenc 
Tel.: 06-20/267-3072 

E-mail: ibszi@bela-szgotth.edu.hu 
Web: http://www.belasztg.sulinet.hu 

www.facebook.com/belasztg

VMSZC Rázsó Imre Technikum 
(9900 Körmend, Rákóczi Ferenc utca 2.)
Iskolai kapcsolattartó: Varga Zoltánné 
Tel.: 06-94/594-077; 06-20/265-6946 

E-mail: titkarsag@razso.hu 
vargazne@razso.hu Web: http://razso.hu

SZOMBATHELYEN:
VMSZC Gépipari és Informatikai 
Technikum 
(9700 Szombathely, Rohonci út 1.)
Iskolai kapcsolattartó: Tóth Gábor 
Tel.: 06-94/505-300 
E-mail: gepipari@gepipari.edu.hu
Web: www.gepipari.hu/
• Gépész technikus – 2 éves képzés
• Ipari informatikai technikus – 2 éves képzés
• CNC programozó – 1 éves képzés (Gépi forgácsoló 

vagy Gépgyártástechnológiai technikus végzettség 
szükséges)

• Gépgyártás-technológiai technikus – 2 éves képzés
• Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető 

technikus – 2 éves képzés

VMSZC Hefele Menyhért Szakképző 
Iskola (9700 Szombathely, 
Szent Márton utca 77.)
Iskolai kapcsolattartó: Brezovich Andrea 
Tel.: 06-30/518-0090
E-mail: hefele@hefele.edu.hu 
Web: www.hefele.edu.hu
• Asztalos – 2 éves képzés
• Ács – 1 vagy 2 éves képzés
• Kárpitos – 2 éves képzés
• Szárazépítő – 1 éves képzés
• Tetőfedő – 1 éves képzés
• Bádogos – 1 éves képzés
• Magasépítő technikus – 2 éves képzés

VMSZC Horváth Boldizsár Közgazdasági 
és Informatikai Technikum (9700 
Szombathely, 
Zrínyi Ilona utca 12.)
Iskolai kapcsolattartó: Unger Józsefné 
Tel.: 06-94/512-938; 06-30/332-9206 
E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu; 
ungerne.margit@gmail.com 
Web: www.hbsz-szhely.hu/
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző – 2 éves képzés
• Szoftverfejlesztő és –tesztelő – 2 éves képzés
• Vállalkozási mérlegképes könyvelő – 1 éves képzés 

(szakképesítés – Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
végzettség szükséges)

VMSZC Kereskedelmi és Vendéglátó 
Technikum és Kollégium (9700 
Szombathely, Nagykar utca 1-3.)
Iskolai kapcsolattartó: Dr. Molnárné Módra Nelli 
Tel.: 06-94/887-711 E-mail: iskola@keri-szhely.
edu.hu Web: www.keri-szhely.sulinet.hu/
• Cukrász szaktechnikus – 1,5 éves képzés
• Vendégtéri szaktechnikus – 1,5 éves képzés
• Cukrász – 1,5 éves képzés
• Szakács – 1,5 éves képzés
• Pincér – vendégtéri szakember – 1,5 éves képzés
• Kereskedő és webáruházi szaktechnikus – 1,5 éves 

képzés
• Kulturális rendezvény szervezője – 5 hónapos 

képzés (szakképesítés)
• Üzletvezető – 4,5 hónapos képzés (szakképesítés – 

előképzettség + gyakorlat szükséges)
• Élelmezésvezető – 4 hónapos képzés (szakképesítés 

– előképzettség szükséges)
• Élelmiszer eladó – 4 hónapos képzés 

(szakképesítés)
• Szállodai recepciós – 7,5 hónapos képzés 

(szakképesítés)

VMSZC Oladi Technikum (9700 
Szombathely, Simon István utca 2-6.)
Iskolai kapcsolattartó: Sipos László 
Tel.: 06-94/314-351 
E-mail: titkarsag.oladi@gmail.com 
Web: www.oladi.edu.hu
• Divatszabó – 1,5 éves képzés
• Fitness-wellness instruktor – 2 éves képzés
• Fodrász – 2 éves képzés
• Fogtechnikus – 3 éves képzés
• Kéz- és lábápoló technikus – 2 éves képzés
• Kozmetikus technikus – 2 éves képzés
• Divat-, jelmez- és díszlettervező – 2 éves képzés
• Fülilleszték készítő – 4 hónapos képzés 

(szakképesítés)
• Pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai 

asszisztens – 1 éves képzés (szakképesítés)

VMSZC Puskás Tivadar Szakképző 
Iskola és Kollégium (9700 
Szombathely, Petőfi Sándor utca 1.)
Iskolai kapcsolattartó: 
Vöcsei Imre, Hegedüs Sándor 
Tel.: 06-94/501-816, 06-20/415-6218 
E-mail: puskas677@ptszki.edu.hu 
Web: www.ptszki.hu
• Hegesztő – 1,5 éves képzés

VMSZC Savaria Technikum és Kollégium 
(9700 Szombathely, Hadnagy utca 1.)
Iskolai kapcsolattartó: Szeidel Julianna 
Tel.: 06-94/500-260; 06-20/993-9111 
E-mail: savaria@savaria-szki.hu; 
szeidelj@savaria-szki.hu 
Web: www.savaria-szki.hu
• Logisztikai technikus – 8 hónapos képzés
• Közszolgálati technikus – 8 hónapos képzés
• Személy- és vagyonőr – 4 hónapos képzés 

(szakképesítés)

CELLDÖMÖLKÖN:

VMSZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola 
(9500 Celldömölk, Sági u. 65.)
Iskolai kapcsolattartó: Benkő Alexandra 
Tel.: 06-95/420-550; 06-20/234-4265 
E-mail: info@eotvoscell.hu 
Web: www.eotvoscell.hu
• Vendégtéri szaktechnikus – 2 éves képzés
• Asztalos – 2 éves képzés
• Ipari gépész – 2 éves képzés

CSEPREGEN:

VMSZC Nádasdy Tamás Technikum és 
Kollégium Büki Szakképző Iskola (9737 
Bük, Eötvös utca 1-3.)
Iskolai kapcsolattartó: Rodler Gábor 
Tel.: 06-30/166-0889 
E-mail: rodler.gabor@gmail.com 
Web: http://www.ntszki.hu
• Pincér – vendégtéri szakember – 1,5 éves képzés

KÖRMENDEN:
VMSZC Rázsó Imre Technikum (9900 
Körmend, Rákóczi Ferenc utca 2.)
Iskolai kapcsolattartó: Varga Zoltánné 
Tel.: 06-94/594-077; 06-20/265-6946 
E-mail: titkarsag@razso.hu; vargazne@razso.hu 
Web: http://razso.hu
• Szoftverfejlesztő és -tesztelő – 1,5 éves képzés
• Vegyész technikus – 2 éves képzés

SÁRVÁRON:
VMSZC Barabás György Műszaki 
Szakképző Iskola (9600 Sárvár, 
Kisfaludy Sándor utca 2/A)
Iskolai kapcsolattartó: Mészáros Péter 
Tel.: 06-95/326-021 
E-mail: titkarsag@barabas-sarvar.hu; 
meszarosp@barabas-sarvar.hu 
Web: www.barabas-sarvar.hu/
• Kereskedelmi értékesítő – 2 éves képzés
• Villanyszerelő – 2 éves képzés

VMSZC Sárvári Turisztikai Technikum 
(9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 2.)
Iskolai kapcsolattartó: Róka Zsolt 
Tel.: 30/981-0555; 06-95/320-115 
E-mail: technikum@sarvaritinodi.hu; 
roka.zsolt@sarvaritinodi.hu 
Web: https://technikum.sarvaritinodi.hu/
• Panziós-fogadós – 1 éves képzés
• Pincér-vendégtéri szakember – 1 éves képzés
• Szakács – 1 éves képzés
• Falusi turizmus szolgáltató – 5 hónapos képzés 

(szakképesítés)
• Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető – 

Housekeeping –Stewarding – 5 hónapos képzés 
(szakképesítés)

SZENTGOTTHÁRDON:

VMSZC III. Béla Technikum (9970 
Szentgotthárd, Honvéd utca 10.)
Iskolai kapcsolattartó: Korpics Ferenc 
Tel.: 06-20/267-3072 
E-mail: ibszi@bela-szgotth.edu.hu 
Web: http://www.belasztg.sulinet.hu 
www.facebook.com/belasztg
• Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető 

technikus – 2 éves képzés
• Ipari informatikai technikus – 2 éves képzés
• Ipari szerviztechnikus – 2 éves képzés
• Kereskedő és webáruházi technikus – 2 éves képzés
• Vendégtéri szaktechnikus – 2 éves képzés
• Cukrász – 2 éves képzés
• Gépi és CNC forgácsoló – 2 éves képzés
• Szakács – 2 éves képzés
• Villanyszerelő – 2 éves képzés
• CNC programozó – 1 éves képzés (Gépi forgácsoló 

vagy Gépgyártástechnológiai technikus végzettség 
szükséges)

• Pincér – vendégtéri szakember – 2 éves képzés
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A rendszeres karbantartás és a hőmérséklet folyamatos szin-
ten tartása az okos és nem utolsósorban egészséges klímá-
zás titka a szakember szerint. Napjainkban, amikor a forró 
nyári hetekben csúcsot dönt a klímaberendezések vásárlása, 
nem árt tisztában lenni néhány alapszabállyal.

Kopácsi Zoltán klímaszerelő ér-
deklődésünkre elmondta, az ilyen 
készülékek hosszú távon hatékony 
működtetésének legfontosabb titka 

a minimum évente történő karban-
tartás. Hozzátette, ha csak hűtésre 
használjuk a berendezést, akkor 
mielőtt a nyári szezon megkezdő-
dik, és bekapcsolnánk a készüléket, 
ajánlott azt leellenőriztetni, kifer-
tőtleníttetni és átmosatni egy szak-
emberrel, hogy teljes mértékben fel 
legyen készítve a szezonra. Rámu-
tatott, ezt a laikusok nem tudják el-
végezni, hiszen ők nincsenek tisztá-
ban vele, hogy hol moshatnak be a 
berendezésbe anélkül, hogy gondot 
okoznának például az elektromos 
kötéseknél. Kiemelte, a nyári sze-
zonban, amikor hűtünk a klímával, 
bepárásodik a beltéri egység legbel-
ső része, hiszen ott kondenzáció 
történik. A modern készülékekben 
van egy csepptálca, amibe lefolyik 

ez a kis víz, és a kondenzcsövön ki-
folyik a szabadba. Amikor haszná-
lat után kikapcsoljuk az eszközt, az 
nedves marad, akár reggelig is, és 
megtapad benne a por, a penész-
gomba és a különféle baktériumok, 
amelyek légúti megbetegedéseket 
okoznak. A keringető kerékre is rá-
ragad a por, illetve bepenészedhet, 
azt pedig csak klórmentes gom-
baölővel lehet tisztítani – jegyezte 
meg, majd úgy fogalmazott, a bolt-
ban kapható, citromos illatú dena-
turált szeszek csak dizájnertermé-
kek, azoktól nem lesz tiszta a 
klímánk, pedig az egészségünk mú-
lik ezen.

Tartsuk szinten 
a hőmérsékletet

Kopácsi Zoltán kitért arra is, ha a 
klímát a hűtés mellett fűtésre is 
használjuk, akkor évi két takarítás 
ajánlott: egy a hűtési szezon után, a 
fűtési mód megkezdése előtt, azaz 
valamikor szeptember-október kör-
nyékén, egy pedig tavasszal, miután 

leálltunk a fűtéssel. Utóbbira legin-
kább azért van szükség, mert a por 
télen is száll, és a szűrőt ki kell tisz-
títani, illetve, hogy a kültéri egység 
hatékonyan tudjon működni, ne le-
gyen például szöszös, faleveles. Ha 
nincs megfelelően kitakarítva, elő-
fordul, hogy csak fele hatékonyság-
gal képes működni a klíma, kétszer 
annyi áramot fogyaszt, és ötször 
annyi időt megy, hogy megcsinálja 
azt a hőmérsékletet, mint amit egy 
új vagy karbantartott készülék – je-
gyezte meg.

A klímaszerelő beszélt egy má-
sik, az egészségre ártalmas problé-
máról is, ez pedig a hőmérséklet 
nem megfelelő beállítása. Kiemelte, 
alapszabály, hogy a kinti és a benti 
hőmérséklet-különbség ne legyen 
5–6 foknál több. Ez azt jelenti, hogy 
ha kint 30 fok van, akkor bent ne ál-
lítsuk 25 foknál hidegebbre a klímát 
– sem a lakásban, sem az autóban. 
Úgy fogalmazott, sokan beállítják 
18 fokra, amikor hazaérnek, nyo-
matják a 33 fokos kinti hőségben 
felhevült testükre a hideget, aztán 
amikor a lakásban 23 fok lesz, ki-
kapcsolják a készüléket. Ehelyett 
célszerűbb egy konkrét hőmérsék-
letet, mondjuk a már említett 25 fo-
kot beállítani, és rábízni a berende-
zésre, hogy tegye a dolgát, esetleg 
akkor is, ha nem vagyunk otthon – 
tanácsolta. Hozzátette, a kulcs a 
szinten tartás, sokkal kevesebb 
energiába kerül megtartani a 25 fo-
kot, mint délutánonként újra és újra 
lehűteni a felmelegedett lakást. A 
szakember végezetül megjegyezte 
azt is, a hőérzet szempontjából 
rendkívül fontos a levegő páratar-
talma. Ha a klíma kivonja belőle a 
nedvességet, akkor a 26–27 fokos 
száraz benti levegő komfortos hőér-
zetet biztosít.

� n WURMBRANDT ANDRÁS

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

96
23

94

A hirtelen hideg levegő megterhelő, sokként érheti a szervezetet

Így klímázzunk okosan, az egészségünk múlik rajta!

A kinti és a benti hőmérséklet-különbség ne legyen 5–6 foknál több

Minimum évente ajánlott 
kitisztíttatni 

a klímaberendezést
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Jelentkezzen 
most!
Csütörtökönként 
9-12-ig 
személyesen: 
Körmend, 
Rákóczi u. 154.

E-mailben: 
cv.kormend@ada.at

tel: 94/590-100

Juttatások és 
rendezvények

Termékpalettánk 
lenyűgözően sokszínű.

Hozz új színt egyéniségeddel a csapatunkba!Hozz új színt egyéniségeddel a csapatunkba!

A munka és 
a magánélet 
egyensúlya

Képzés és 
továbbképzés

Egészség és jó 
közérzet

COME TO THE ADASIDE

 A D A .  T H E  F U R N I T U R E  M A K E R S .

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

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

Mechanikus 
karbantartó 
szakképesítéssel
Előny: 
emelőgépkezelői jogosítvány
hegesztő szakképesítés

Csoportvezető 
termelési területre

ÁIlványszerelö

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

AUTÓMOSÓAUTÓMOSÓ 96
20

33

Jelentkezni önéletrajz küldésével, pozíció megjelölésével a staff@mjusworld.com
e-mail címen, érdeklődni a 0630-483-4289 telefonszámon lehet.

Nyitott pozícióinkat megtaláljátok a www.mjusworld.com/hu/career/ oldalon is.

Munkakör és elérhető nettó fizetés havona:Munkakör és elérhető nettó fizetés havona:
 Szállodai Recepciós 250 000 Ft Szállodai Recepciós 250 000 Ft
 Értékesítési munkatárs 250 000 Ft Értékesítési munkatárs 250 000 Ft
 Pincér és Pultos 200 000 – 275 000 Ft Pincér és Pultos 200 000 – 275 000 Ft
 Szakács 350 000 Ft Szakács 350 000 Ft
 Wellness Recepciós 200 000 Ft Wellness Recepciós 200 000 Ft
 Karbantartó 225 000 Ft Karbantartó 225 000 Ft
 Vezető kertész 225 000 Ft Vezető kertész 225 000 Ft
Nyári Londiner, Pincér/pultos, Nyári Londiner, Pincér/pultos, 
szobalány, kertész és konyhai kisegítő szobalány, kertész és konyhai kisegítő 
  200 000 Ft  200 000 Ft

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

Barátságos, fiatalos légkörrel várunk!Barátságos, fiatalos légkörrel várunk!

A körmendi Mjus World Resort & Thermal Park 
munkatársakat keres
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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 95
43
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Amit kínálunk:Amit kínálunk:
 ¾Tiszta, rendezett, modern munkakörülményekTiszta, rendezett, modern munkakörülmények
 ¾Alapbéren felüli juttatások:Alapbéren felüli juttatások:

 ¾40%-os délutános műszakpótlék (18-22 h)40%-os délutános műszakpótlék (18-22 h)
 ¾Béren 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)
 ¾ SikeresSikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás munkatárs ajánlás esetén extra juttatás

 ¾2 2 műszakos munkarend (de. 06-14 h, illetve du. 14-22 h)műszakos munkarend (de. 06-14 h, illetve du. 14-22 h)
 ¾ Ingyenes céges buszjárat biztosításaIngyenes céges buszjárat biztosítása
 ¾ Saját állományban való alkalmazás, határozatlan Saját állományban való alkalmazás, határozatlan 
idejű szerződésselidejű szerződéssel
 ¾Kiváló csapat, családias, támogató légkörKiváló csapat, családias, támogató légkör

Feltételek:Feltételek:    Min. általános iskolai Min. általános iskolai 
végzettségvégzettség 2022. január 1-től 

2022. január 1-től 

megemelt alapbérek!

megemelt alapbérek!

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

Várjuk jelentkezését a következő e-mailen: jobs.hu@vitra.com, 
illetve a +36 20 270 8853-as telefonszámon.

Vitra Factory Kft.

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

RAKTÁROSBETANÍTOTT 
VARRÓNŐ 96

17
87

www.facebook.com/palatetok
Bodó Gábor, 06-30/2277-082

BONTÁS NÉLKÜLI
FELÚJÍTÁSAPALATETŐK

Színes, mintás, bitumenes lemezzel,

12 ÉV GARANCIA
lapostető szigetelés, felméréssel,

árajánlattal.

www.palatetok.hu

89
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I ázsó

2022/2023.

Részletekről érdeklődj iskolánkban!

- SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS -TESZTELŐ (1,5 ÉV)

Érettségi vizsgára felkészítő
(nappali és esti munkarendben) - 2 év

Szakmajegyzék szerinti képzések
(felnőttképzési jogviszonyban érettségivel rendelkezőknek)

- VEGYÉSZ TECHNIKUS (2 ÉV)

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

96
17
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A körmendi fekvenyomók nemrég 
Ausztriában mérettették meg magu-
kat a WUAP Európa-bajnokságon.

Király Patrik első junior szezon-
ja most indult és egyből 3/3 jó fogás-
sal indított (120–130–140 kg), amivel 
második helyezést ért el –90 kg-os 
súlycsoportjában. Célja elsősorban 
a 140 kg-os nyomott súly volt. Móricz 
Benjamin Open –90 kg-os súlycso-

portban Európa-bajnok lett 195 kg, 
205 kg és 215 kilogrammos fogással. 
Lehetősége volt egy 4. fogásra is, 
ami világrekordnak számít ebben a 
súlycsoportban, de a 230,5 kg-os 
gyakorlat végül nem sikerült, Open 
abszolút kategóriában azonban így 
is 3. helyen zárt. A sportolóknak 
most hosszabb szünet következik.

 n SZD

Ismét jól szerepeltek a körmendi fekvenyomók
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Kurucz Ádám, a megyei I. 
osztályú labdarúgó-bajnok-
ságban szereplő Körmendi 
FC vezetőedzője és csapata 
megterhelő szezonon van 
túl. A trénert arra kértük, hogy 
értékelje az elmúlt időszakot.

– A tavaly elért kiváló helyezés 
fényében bizakodva vágtunk neki 
az idei szezonnak – kezdte gondola-
tait. – Nehézséget jelentett a renge-
teg, szám szerint 11 távozó játékos, 
de a vezetőséggel közösen mindent 
megtettünk annak érdekében, hogy 
versenyképes csapatot tudjunk ki-
alakítani. Kezdetben a rengeteg 
döntetlennel végződő mérkőzés még 
nem mutatta előre azt, hogy a sze-
zon második felében kiesési gon-
dokkal küzdhetünk. Sajnos így lett. 
Tavasszal több évtizedes mélypont-
ra került a csapat, és volt, hogy az 
utolsó helyen állt. Koncentráltan, 
közösen, együtt sikerült a kármen-
tés és végül a 10. helyen végzett a 
csapat. Rengeteg tanulsága volt en-

nek a szezonnak, amiket meg kell 
érteni és tanulni kell belőle. Meg 
kell, hogy említsem, Molnár Károly 
visszatértével nagyon sokat segített 
a munkám során, amiért hálával 
tartozom neki. Rendkívül élveztem 
a közös munkát a korábbi edzőm-
mel, és rengeteget tanultam tőle. 
Egyértelmű tanulsága a szezonnak, 
hogy változik nemcsak a profi, de az 
amatőr foci is. Mind a koronavírus, 
mind pedig a komoly strukturális 

centralizáció miatt egyre jobban 
háttérbe szorulnak az úgymond vi-
déki kis csapatok. Függetlenül a né-
pességszámtól és a tradíciótól. Elég 
csak felidézni azt a tavaszi mérkő-
zést, amikor elvileg Vas megyei 
rangadót játszottunk Szentgotthár-
don. Akkor mi az utolsó, a Szent-
gotthárd pedig az utolsó előtti he-
lyen állt. Világosan látszik, hogy az 
a csapat tud a jövőben stabilan bol-
dogulni és akár fejlődni, ahol kifeje-

zetten az utánpótlás-nevelésre fek-
tetik a hangsúlyt. Véleményem 
szerint mi jó irányban haladunk, és 
ha nem is azonnal jönnek a sikerek, 
de a közeljövőben egy stabilan mű-
ködő és szép eredményeket elérő 
csapat alakulhat Körmenden. Azt 
azért tisztán kell látni, hogy a fent 
említett centralizáció miatt óriási 
előnybe kerültek a szombathelyi és 
vonzáskörzetében lévő csapatok. A 
Körmendi FC-nél viszont mindenki 
azért dolgozik, hogy ezt a kinyílt ol-
lót egyre jobban be tudjuk zárni, és 
közelebb kerüljünk hozzájuk – fo-
galmazta meg Kurucz Ádám.

A felkészülést a csapat június 28-
án kezdi. Ez a szezon megmutatta 
számukra, hogy új impulzusra és új 
játékosokra van szükség, ezért 5–6 
új játékos igazolásával terveznek, 
előnyben részesítve a helyi fiatal te-
hetségek csapatba építését. – Az én 
krédómon nem szeretnék változtat-
ni, továbbra is egy nagyon agilis, ag-
resszív támadó focit játszó csapatot 
szeretnék kialakítani, nyilván az el-
múlt szezonnál lényegesen jobb he-
lyezéssel zárva – vetítette előre és 
zárta szavait a vezetőedző. n MP

Évértékelő: tizedik helyen zárta az idei szezont a körmendi futballcsapat

A Körmendi FC vezetősége, a játékosok a szezont egy bankettel zárták le FOTÓ: JT

A szezon elején elvártat jóval túlszárnyalta az Egis Körmend

A piros-feketék meglepetést okoztak a Falcónak a döntőben
Lapzártánkkor még nem ért véget az NB I-es férfi kosár-
labda bajnokság döntője. Az Egis Körmend kosárcsapa-
tának játékosai helyt álltak a tavalyi bajnok Falco ellen, és 
kikényszerítették az ötödik meccset a nagy riválisból.

Az Egis Körmend a Kecskemét 
együttesét legyőzve jutott a 
2021/2022-es férfi kosárlabda baj-
nokság fináléjába. A döntőben a 

Falco várt a piros-feketékre, miután 
a szombathelyiek az elődöntőben 
túljutottak a Matthias Zollner irá-
nyította Alba Fehérvár alakulatán.

A döntő első mérkőzésén 
megtartotta pályaelőnyét a 
Szombathely (86-76), a máso-
dik mérkőzésen azonban Fe-
rencz Csaba csapatkapitány 
utolsó másodpercben szerzett 
bomba triplájával egyenlített a 
Körmend (69-68). A piros-feke-
ték nem voltak könnyű helyzet-
ben, hiszen a találkozó előtt 
két nappal veszítették el a csa-
pat egyik oszlopos munkatár-
sát, Csák Tamást, aki tragikus 
hirtelenséggel hunyt el.

A harmadik mérkőzésen, 
bár meggyőzőbb volt a Falco, 
elképesztően leleményes vég-
játékkal nyerni tudott a Kör-
mend idegenben (78-81), ezzel 
odelett Milos Konakov csapa-
tának pályaelőnye. Győzelmi 
kényszerben érkezett Kör-
mendre a Falco a negyedik ta-
lálkozóra, de Ferencz Csabáék 
vállát is nyomta a teher. Végül 
is meggyőző játékkal egálra 
hozta a párharcot a Rába-parti kis-
város teltházas sportcsarnokában 
a Falco (62-77). A mindent eldöntő 
ötödik mérkőzést vasárnap este 
rendezték a vasi megyeszékhelyen, 

amely lapzárták után ért véget. Az 
viszont már eldőlt, hogy a bajnok-
ság bronzérmese az Alba Fehérvár 
lett, negyedik helyen pedig a Kecs-
kemét végzett. n TJ

A döntő második mérkőzésén Ferencz Csaba 
utolsó pillanatban dobott triplájával nyert az 
Egis Körmend

Fantasztikus hangulat fogadta a csapatot hazai pályán


