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Körmendi tanulók értek el sikereket a Nagy Diák Agrárteszten
Nagy Johanna és Dobos Patrik is bekerült a legjobb tíz versenyző közé 
  7 oldal

 TARTALMUNKBÓL:

CÍMLAPUNKON:

Micimackó-napot 
szerveztek az iskolában 
Micimackó világnapját tartották 
meg az Olcsai-Kiss Zoltán Általá-
nos Iskola Somogyi Béla Tagisko-
lájában. Az alsó tagozatosok mel-
lett óvodásokat szintén vártak a 
programra, amelyen a világhírű 
mesehős kitalálójára, Alan Ale-
xander Milne, angol humoristára, 
íróra is emlékeztek. n 6. OLDAL

Adóügyekről okosan
Idén is lehet rendelkezni a szemé-
lyi jövedelemadó 1+1%-áról leg-
később 2023. május 22-éig, az 
szja-bevallástól függetlenül is.  
 n 7. OLDAL

Évértékelőt tartott 
a Körmendi Polgárőr 
Egyesület
Mozgalmas éven van túl az 1996-
ban Molnár Sándor által alapított 
Körmendi Polgárőr Egyesület. A 
tagok számos városi és környék-
beli rendezvény biztosításában 
vettek részt az elmúlt esztendő-
ben. n 4. OLDAL

Már olvasható a 
Körmendi Figyelő 
legújabb száma
December elején mutatta be Sza-
bó Ferenc, a Magyar Kultúra Lo-
vagja a Körmendi Figyelő Köny-
vek 23. kiadványát. A Körmendi 
Kulturális Műhely által megjelen-
tetett kötet a Batthyány kastély 
felújított szalonjában és éttermé-
ben ismerhették meg az érdeklő-
dök. A kötet több szerzője vett 
részt a rendezvényen. n 5. OLDAL

Pályaorientációs nap középiskolá-
soknak

(Bővebben a 6. oldalon)
 FOTÓ: JT FOTÓ: JT
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visszatekintő

Két év kényszerű kihagyás után ismét telt ház előtt koncer-
tezett a Körmendi Városi Fúvószenekar. A művészek vado-
natúj műsorral léptek közönség elé.

Már bő fél órával a kezdés előtt 
vadászni kellett a helyekre, nagy 
volt az érdeklődés. Nemcsak helybe-
liek érkeztek az év első nagy kultu-
rális eseményére, hanem Vas vár-
megye minden területéről.

Hadnagyné Vörös Márta, a Kör-
mendi Kulturális Központ, Múzeum 
igazgatója, az est háziasszonya kö-
szöntötte a közönséget, majd fel-
csendült az első zenemű, Prokofjev 
balettzenéje, a Rómeó és Júliából. 
Ezután a Sárkányok hegyére te- 
hetett utazást a nagyérdemű Ste- 
ven Reineke zeneszerző jóvoltá- 
ból.

„Türelemmel alakítsuk 
sorsunkat”

A magával ragadó zenei felütés 
után Bebes István, Körmend polgár-
mestere mondott újévi köszöntőt. 

-A karácsony csendje, békéje még 
itt van a szívünkben, halljuk a csen-
gettyűk hangját. Az ünnepek ha-
mar elszálltak, de ne felejtsük el az 
átélt, boldog pillanatokat – hangsú-
lyozta a városvezető, majd arról is 
beszélt, hogy 2022-ben ugyan vihar-
ból is kijutott, de napsütésnek szin-
tén örülhettünk. -Vívódással, ne-
hézségekkel teli év van mögöttünk, 
az új esztendő azonban még érintet-

len, és rajtunk is múlik, hogy milyen 
lesz. A lényeg, hogy türelemmel ala-
kítsuk sorsunkat. Körmend tiszteli 
és becsüli hagyományait, nagy 
öröm, hogy rövid kihagyás után 
újra összegyűlhettünk az újévi kon-
certre és együtt hangolódhatunk az 
előttünk álló, valószínűleg mozgal-
mas esztendőre – zárta szavait  
a városvezető, aki külön köszöntöt-
te Franz Jostot, Fürstenfeld és 
Damjan Anzeljt, Muraszombat pol-
gármesterét.

A folytatásban a Backdraft – 
vagyis a Lánglovagok – című 1991-
es amerikai akciófilm zenéje szólt, 
majd klezmer zene következett,  
a zsidó zenei kultúrát idézve, ebben 
a műsorszámban közreműködött 
Karvalics Loretta klarinéton és 
Schüttönhelm Tibor harmoni- 
kán.

Kulturális csemege
Az újévi hangverseny első része 

az Így neveld a sárkányodat című 
számítógépes animációs film zené-
jével ért véget.

A szünetben Bebes István koccin-
tásra várta a jelenlévőket.

A második részt az Óz, a nagy va-
rázsló ismert dala, az Over the rain-
bow nyitotta. Ezután A legnagyobb 
showman című, 2017-ben bemuta-

tott amerikai életrajzi ihletésű film 
drámai és izgalmas zenei válogatá-
sa szólt, amely Golden Globe-díjat 
nyert, sőt Oscar-díjra is jelölték.

Sólyom Frida, a Városi Fúvósze-
nekar Egyesület elnöke az együt- 
tes elmúlt évét összegezte rövi- 
den, majd köszöntötte azokat, akik  
az újévi koncert sikerén fáradoztak.

A latin hangulatot idéző Santa-
na-válogatásban Tóth Dániel 
előadóművésszel egészült ki a Mor-
vay András karnagy vezette Kör-
mendi Városi Fúvószenekar, majd 

Queen és ABBA örökzöldek követ-
keztek, előbbi műsorszámban Fülöp 
Szabolcs szólógitározott. A Money, 
money, money című ABBA-sláger 
lett volna a zárás, ha a közönség 
könnyen elengedi a fúvószenekart, 
de nem így történt. Hosszan tartó 
vastapssal jutalmazta a nagyérde-
mű a közel kétórás produkciót, így 
jöhetett a ráadás: a Radetzy-induló, 
a Grease című musical ismert zenéi, 
zárásként pedig egy kitűnő El-
vis-válogatás.

 n JT

Vastaps és ráadás a fúvósok újévi koncertjén

A második részt az Óz, a nagy varázsló ismert dala, az Over the rainbow nyitotta
 FOTÓK: JT

Bebes István, Körmend polgármestere mondott újévi köszöntőtKlasszikus és könnyűzenei dallamok is felcsendültek
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Körmend Város Önkormányzata, a Körmendi Kulturális  
Központ, Múzeum és Könyvtár január 12-én a Doni áttörés  
80. évfordulója alkalmából városi megemlékezést tartott  
a Hősök terén.

Mezei Mária - Mondd, hol van  
a sok virág című dalával kezdődött  
a megemlékezés, mely elcsendesí-
tette a megjelenteket. Ezt követően 
Móricz Péter, a Dr. Batthyány-Stratt-
mann László Múzeum intézmény-
egység vezetője állt az emlékmű  
árnyékába, hogy elmondja be- 
szédét. A történész felelevenítette  
a 80 évvel ezelőtt történt eseménye-
ket és azok előzményeit. 

1943. január 12-én a II. világhábo-
rú keleti frontján, a Don kanyar tá-
jain harcolt és semmisült meg törté-
nelmünk sokat idézett hadserege,  
a magyar királyi 2. honvéd hadse-
reg. 

Előzmény
Magyarország II. világháborús 

szereplésének vizsgálatát az I. vi-
lágháború lezárásánál kell keresni 
– kezdte az intézményegység veze-
tője. A Trianoni békediktátum a tör-
ténelmi Magyarországot területé-
nek kétharmadától, mag yar 
nemzetiségű lakosságának egyhar-
madától fosztotta meg. Ezenkívül 
katonai, gazdasági és politikai kö-
töttségek korlátozták az ország 
szuverenitását, mozgásterét. A ma-
gyar cél a békediktátum revíziója 
volt, amelyet az egész társadalom 
szinte egyöntetűleg támogatott. A 
revizióról azonban a környező or-
szágok és a békecsináló nyugatiak 
nem akartak hallani, így az 1930-as 

évek közepére úgy látták, hogy Ma-
gyarország céljai eléréséhez csak  
a hitleri Németországtól és a fasisz-
ta Olaszországtól remélhet támoga-
tást. Ennek köszönhetően több terü-
letet sikerült visszaszerezni.

Magyar szerepvállalás
1941. június 22-én Németország 

megtámadta a Szovjetuniót és a tá-
madáshoz csatlakoztak a Németor-
szággal baráti kapcsolatot ápoló 
országok. A magyar politikai elit 
szívesen kívül maradt volna a hábo-
rún, míg a katonai vezetés jelentős 
része a támadáshoz történő csatla-
kozást szorgalmazta. Magyaror-
szág végül június 27-én üzent hadat 
a Szovjetuniónak. A döntést a Kas-
sai bombatámadás befolyásolta.

Az emberek tudták, hogy a Szov-
jetunió elleni háborúhoz közvetlen 
magyar érdek nem fűződik – emelte 
ki a történész, majd azzal folytatta, 
hogy a német támadás elakadt 1941. 
végén Moszkvánál és ekkor nyújtot-
ta be a számlát Németország a terü-
leti visszacsatolásokért hazánk-
nak.

Doni áttörés
A német nyomás hatására 1942. 

tavaszán a magyar vezetés kényte-
len volt felállítani és a keleti frontra 
küldeni a 2. magyar hadsereget, 
amelynek felszereltsége gyenge 

volt. Nagy veszteségeket szenved-
tek ez időtájt a Don partján. A ma-
gyar vezetés 1942. decemberében 
nem vonhatta vissza csapatait. Így  
a számottevő páncélelhárító fegy-
verzettel és harckocsival nem ren-
delkező, vontató eszköz hiányában 
mozgásképtelen tüzérségű magyar 
hadsereg nem tudott sokáig ellen-
állni az 1943. január 12-én megindí-
tott, a támadás súlypontjában tú-
lerőben levő Szovjet csapatok 
offenzívájának – hangzott el. Te- 
hát egy nagy erejű támadás érte  
a Don-kanyarban védelmi állásokat 
elfoglalt, közel 200 ezer fős egysé-
get.

Körmendi zászlóalj
1942. elején a 2. magyar hadsereg 

felállításakor a Körmenden állomá-
sozó katonaság a III., úgynevezett 
szombathelyi hadtesten belül  
a 7. könnyű hadosztály 35. gya- 
logezredének 2. zászlóaljaként 
nyert besorolást – részletezte a tör-
ténész. A körmendi zászlóalj  
30 tisztből és 964 főnyi legénység- 
ből állt, akik 1942. április 28-án  
indultak ki a hadműveleti terület- 
re. Az 1943. január 12-ei -35 fokos 
hidegben megindított orosz táma-
dás éppen a körmendi zászlóaljat 
söpörte el elsőként. A zászlóalj ma-
radéka 1943. májusában érkezett 
Magyarországra és Szombathelyen 
került vesztegzár alá.

Rengeteg áldozat
A hadsereg tragikus sorsa is fel-

gyorsította a háborúból történő ki-
válás érdekében tett magyar lépé-

seket. Ekkor vált egyértelművé, 
hogy a háborút Németország nem 
nyerheti meg, ekkor kellett tudo- 
másul venni, hogy Magyarország  
részvétele csak az áldozatok szá-
mát növelheti, anélkül, hogy bár- 
mit is változtatna a végkifejleten.

Hozzávetőlegesen a Don kanyar-
nál 120 ezer főre tehető azoknak  
a honvédeknek és munkaszolgála-
tosoknak a száma, akik hősi halált 
haltak, fogságba estek, illetve meg-
sebesültek. Rájuk emlékezünk – 
zárta gondolatait Móricz Péter, 
majd felhívta a figyelmet arra, hogy 
a doni áttörésről meglepően kevés 
körmendi megemlékezés maradt 
fenn, így aki tud ilyenről az juttassa 
el a körmendi múzeumba. Ugyan-
csak várják a körmendről a Donhoz 
vonult 2. magyar hadseregben szol-
gált személyek adatait is.

A megemlékezést a Körmendi 
Kastélyszínház Társulat elnöke, 
Vörös Attila szavalata zárta, aki  
a Milley Tóth Ferenc Don-kanyar 
című versét adta elő. n SZD

közélet

A doni hősökre emlékeztek Körmenden

Móricz Péter történész idézte fel a Don kanyarnál történt tragédiát és előzményeit

A hősök előtt tisztelegtek a megjelentek FOTÓK: JT

„Hol vannak a férfiak,
kiket háborúba hurcoltak?
Mondjátok, mért van így,
mondjátok mért van így?

Hol vannak a katonák,
kik harcoltak sok éven át?
Hol vannak a katonák?
Elhulltak régen.
Hol vannak a katonák?
Sírjuk felett száz virág.”

(Mezei Mária: 
Mondd, hol van a sok virág?)
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Mozgalmas éven van túl az 1996-ban Molnár Sándor által 
alapított Körmendi Polgárőr Egyesület. A tagok számos vá-
rosi és környékbeli rendezvény biztosításában vettek részt 
az elmúlt esztendőben.

Biczó Péter, a Körmendi Polgárőr 
Egyesület elnöke tájékoztatójában 
kifejtette, hogy szervezetük taglét-
száma 38 fő, közülük a 16 esztendős 
Kovács Márk a legfiatalabb.

- Egyesületünk eredményes évet 
zárt, a kulturális és sportesemé-
nyek biztosítása mellett ott voltunk 
akkor is, amikor ukrán menekültek 
érkeztek Körmendre tavaly márci-
usban. Személyes tárgyaikra, cso-
magjaikra vigyáztunk, és az önkor-
mányzat kérésére visszatérő 
ellenőrzést is végeztünk – mondta 
az elnök, aki arról is beszélt, hogy 
az egyesület alapfeladata a helyi 
közrend és közbiztonság, valamint 
a közlekedésbiztonság védelme. 
Emellett a bűnmegelőzés érdekében 
közterületi járőrszolgálat teljesíte-
nek önállóan, illetve a rendőrséggel 
közösen.

Elismerés a tagoknak
Több emlékezetes esemény is volt 

az elmúlt évben. Ezek közül kiemel-
kedett, amikor Biczó Péter egyesü-
leti elnök együttműködési megálla-
podást írt alá Horváth Tibor 
polgárvédelmi felügyelővel, a Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség tűzoltó ezredesével. Fontos 
megemlíteni, hogy két darab szol-
gálati kerékpárt is kapott a körmen-
di szervezet, ezeket Bedi Ákostól,  
a Vas Megyei Polgárőr Szövetség  
elnökétől vették át a tagok. Az el-
múlt évben Körmenden, a Rendvé-
delmi Technikum területén ren- 
dezték meg a Vas Megyei Polgárőr  
Napot, amelynek 1998 és 2011 után  
ezúttal ugyancsak nagy sikere  
volt.

-Tavaly június 4-én, a Nemzeti ösz-
szetartozás Napján, az ünnepi meg-
emlékezés után elérte Körmendet 
egy nagy vihar, amely komoly pusz-
títást végzett az épületekben és  
a kertekben. Szolgálatunkkal segí-
tettük a helyieket, csatlakozott hoz-
zánk Belencsák István, Körmend 
alpolgármestere, aki egyben Bűn-
megelőzési és Közbiztonsági Bizott-
ság elnöke is – tette hozzá Biczó 
Péter.

Az elnök arról is tájékoztatott, 
hogy az Országos Polgárőr Szövet-
ség elnöki dicséretben és jutalom-
ban részesítette Németh Tamás, 
Kovács Dávid és Molnár Benedek 
polgárőröket.

Összefogással a sikerért
A körmendi szervezet kiváló kap-

csolatot ápol a helyi rendőrkapi-
tánysággal, az önkormányzattal,  
a Vas Vármegyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnmegelőzési Alosztályá-
val, a Rendvédelmi Technikummal, 
a mentőállomással, a katasztrófa-
védelmi kirendeltséggel és a kultu-
rális központtal.

A polgárőrök számos alkalommal 
vettek részt elsősegélynyújtási, új-
raélesztési, valamint közleke-
dés-biztonsági képzéseken az el-
múlt években.

Az egyesület február 3-án tartja 
évértékelő, alapszabályt módosító, 
tisztújító közgyűlését a Körmendi 
Rendvédelmi Technikumban.

-Az egyik fontos feladatunk, hogy 
megoldjuk az utánpótlás toborzá-
sát. Várunk mindenkit, aki tenni 
akar a város közrendjéért és köz-
biztonságáért – zárta szavait Biczó 
Péter. n TJ

Vigyáznak a rendre

Évértékelőt tartott a Körmendi Polgárőr Egyesület

A városi rendezvények biztosítása mellett vigyáznak a rendre és együttműködnek  
a hatóságokkal FOTÓK: TJ
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Megjelent a Körmendi Figyelő legújabb száma
December 8-án mutatta be Szabó Ferenc, a Magyar Kul-
túra Lovagja a Körmendi Figyelő Könyvek 23. kiadványát. 
A Körmendi Kulturális Műhely által megjelentetett kötet 
a Batthyány kastély felújított szalonjában és éttermében 
ismerhették meg az érdeklődök. A kötet több szerzője vett 
részt a rendezvényen.

A Körmendi Figyelő 2022-es szá-
ma Szabó Ferenc egy 1996-os kelte-
zésű cikkével kezdődik, melyben 
Szolzsenyicint idézi: „Tudjátok, mi 
a legfontosabb az életben? Elárulom 
nektek: ne hajszoljatok délibábokat, 
vagyont, rangot: a gyűjtés évtizedes 
idegeskedésbe kerül, ám a vagyon 
egyetlen éjszaka elkobozható. Élje-
tek úgy, hogy higgadt fölénnyel néz-
zétek az életet, ne féljetek a bajtól, 
ne áhítozzátok a boldogságot, hi-
szen mindegy, a keserűség sem vé-
geérhetetlen, a gyönyörűség sem 
feneketlen.” Ahogy Szabó Ferenc  
a kötet főszerkesztőjeként írja, félő, 
hogy a Gulágot megjárt Szolzsenyi-
cin „filozofikus gondolata ismét ak-
tuálissá válik, s csupán létünknek 
örülhetünk, a szellemi és anyagi 
gyarapodás: a polgárosodás lehető-
sége helyett.” Sajnos a 27 éve íródott 
cikk több gondolata ma is érvényes.

Mindenki számára érde-
kes témák

Golenya Ágnes: Kristályvilág 
című színművéből vett részletekkel 
indul a bevezető utáni rész. A darab 
ősbemutatójának tavaly tavasszal  
a Körmendi Kulturális Központ 
színházépülete adott otthont. Varga 
Zoltán, a Móricz János Kulturális 
Egyesület elnöke egy tanulmányt 
fordított le és egészített ki kommen-
tárjaival, amely azzal foglalkozik,  
a bolíviai tiahuanacói emlékművek 
1400 évvel ezelőtt geopolimer műkö-
vekből készültek. Bakay Kornél írá-
sában Zalavár-Vársziget és Mosa-
burg kérdését boncolgatja. 

Móricz Péter történész, városunk 
múzeumának igazgatója teljesen 
más témakörű tanulmányt közöl: 
„Az égettbor, a pálinka, Körmend és 
a Batthyányak”. Nagyon érdekes ol-
vasnivaló minden lokálpatrióta szá-
mára. A múzeumigazgatói széké-
ben dr. Nagy Zoltán volt az elődje, ő 
is hosszú évek óta aktív tagja  
a szerzőgárdának. Jelen írásában  
a magyarszombatfai fazekasok ál-
tal használt négyszirmú felülnézeti 
rózsáról értekezik. Izgalmas mind-

az, amit Pintér György „A szovjet 
hadsereg katonáinak pusztításai 
Körmenden 1945-1957” című kiállí-
tás születése kapcsán ír.  Finom iró-
niával emlékezik meg a „dicsőséges 
szovjet hadsereg” Körmenden törté-
nő ideiglenes állomásozásával járó 
barbarizmusról. Auer Miklós mind-
ezt kiegészíti a kastély erkélyének 
lerombolását bemutató 1:35 méret-
arányú dioráma elkészítésének ne-
hézségeinek részletezésével. 

Történelem, lélektan és 
fikció

Ugyancsak törzsgárdatag a szer-
zők között dr. Gyürki László, Kör-

mend nyugalmazott plébánosa, aki 
most a keresztesháborúk történe- 
tét foglalja össsze. Gaál Attila cik- 
ke egyebek mellett a halálközeli  
élményekkel, a reinkarnáció kérdé-
sével, valamint a regressziós hipnó-
zissal foglalkozik. Szabó Ferenc  
a napvallás népeit veszi sorra, míg 
ifj. Szabó Ferenc a nem azonosu- 
lás pszichológiáját fejti ki. A már 
említett Varga Géza arra kérdés- 
re keresi a választ, hogy „Miért 
mondja Katona Lajos, hogy a szar-
vasi molnár csatján van a világ kö-
zepe?” 

Szabó Ágnes ausztráliai nyelvku-
tatásainak eredményeit osztja meg 
olvasóival. Kiss Balázs azt állítja, 
hogy „ha tudjuk, hogy egy nyelv 
van, és a mai nyelvek mindegyike 
egy-egy tájnyelvi elem, és magyarul 
érthető szó, akkor egy vájtfülűnek 
könnyű dolga van.” Horváth Zoltán 
írásában igazolja, hogy a termőföl-
det az állam és a nép fennmaradá-
sának záloga. Molnár Tünde textil-
történeti cikkében korunkhoz érve 
megemlíti, hogy évente 39.000 tonna 

használt vagy nem értékesített ruha 
kerül például Chilében a sivatagba, 
és vázol néhány megoldási lehetősé-
get a problémára. Kékesi István Gá-
bor eszmefuttatása az „utolsó béke-
év utáni első idők” aktuális 
történései között tárja fel az össze-
függéseket. Gaál Attila fikciós no-
vellája után Kertész Sándor ismer-
teti Fehér gyász című művét, amely 
füzetnek indulva lett könyvvé, és  
az első világháborúban harcolt 
vagy elesett vadászoknak, erdé-
szeknek állít emléket. Horváth Ró-
bert „Kőbe zárt álmaim című” köte-
te foglalja össze eddigi munkás- 
ságát.  A kiadvány két ufókkal fog-
lalkozó írással zárul.

A Körmendi Figyelőt Kanizsa  
József, Veres Ildikó, Szabó Ágnes, 
Szabó Ferencné, Ulicska Tamás és 
N. Sebestyén Kata versei illetve 
festményei teszik még változato- 
sabbá, de Jámbori Tamás fotói is  
megtekinthetőek.  A lapszámot Őri  
Tóth István fotóművész illusztrál- 
ta. 

 n CST

December elején mutatták be a Körmendi Figyelő Könyvek 23. kiadványát, a mű minden cikke, novellája, írása más-más területre 
kalauzolja az olvasót FOTÓ: JT
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Micimackó világnapját tartották meg az Olcsai-Kiss Zoltán 
Általános Iskola Somogyi Béla Tagiskolájában. Az alsó ta-
gozatosok mellett óvodásokat szintén vártak a programra, 
amelyen a világhírű mesehős kitalálójára, Alan Alexander 
Milne, angol humoristára, íróra is emlékeztek.

A naptárban Micimackónak is 
van világnapja, amit ugyan hivata-
losan nem jegyeztek be, de sokan 
megemlékeznek róla. A dátum azért 
január 18-a, mert Micimackó kitalá-
lója, Alan Alexander Milne 1882-
ben ezen a napon született. A szer-
zőfia kitömött mackójáról mintázta 
a főhőst, a történetben Róbert Gida 
karakterében pedig a fia öltött sze-
repet.

A Somogyi Béla Tagiskolában  
Micimackó, Malacka és Tigris plüs-
sök díszítették az aulát és az osz-
tálytermeket, a mesehősökkel fo-
tózkodni is lehetett. A falakon pe- 
dig idézeteket olvashattak a diá- 
kok Milne regényéből. A szervezők  
kézműves foglalkozással és tréfás  

feladatokkal várták a gyerekeket, 
volt halászat, célba dobó verseny,  
de lehetőség volt kirakózásra, illet-
ve a tornaszobában mozgásos játék-
kal készültek a testnevelők. Cse-
megével is kínálták a program 
résztvevőit: mézes mackó süti volt  
a tányérokon, amit teával öblíthet- 
tek le.

A rendezvény zárásaként felcsen-
dült a Micimackó-dal, amelyet csak-
nem napra pontosan ötvenegy évvel 
ezelőtt énekelt el először Halász Ju-
dit a Téli rizi bizi című műsorban. 
Ezúttal Kónya Zsuzsanna, az iskola 
pedagógusa adta elő a dalt, ez meg-
hozta a gyerekeket kedvét, így tánc-
ra is perdültek.

 n MW

Micimackó-napot szerveztek az iskolában

Az idén is sikeresen zárult a Körmendi Kölcsey Ferenc 
Gimnázium pályaorientációs napja, amely tizenöt kiállító 
vendég, köztük kilenc egyetem részvételével zajlott.

Az országos Educatio-kiállítás 
közeli időpontja ellenére is több 
egyetem, köztük két budapesti is 
fontosnak tartotta, hogy jelen le-
gyen Körmenden a gimnazisták 
pályaorientációján. Az ELTE  
Informatikai Kar Savaria Műsza-
ki Intézet a néhány éve tartó 
együttműködésnek köszönhetően 
a tanévben másodszor jött el a kö-
zépiskolába. A Nemzeti Közszol-
gálati Eg yetem partnerintéz-
ményként harmadszor vett részt 
az eseményen, a szakemberek 
első alkalommal online tájékoz- 
tatót tartottak, most személye- 
sen voltak jelen a pályaorientáci-
ón. A Károli Gáspár Református 
Egyetem munkatársa angol nyel-
vű foglalkozása után lelkesen  
dicsérte a körmendi diákok an- 
gol tudását és intelligenciáját. - 
Mintha egyetemi órát tartottam 
volna – fogalmazott dr. Péti  
Miklós. 

A Pannon Egyetem több karral, 
előadással vett részt a fórumon.  
A kilencedikes tanulókat a Fenn-
tarthatóság - Fókuszban az élel-
miszer című előadás után méltat-
ta az egyetem munkatársa. Fiatal 

testnevelő tanárok, köztük három 
gimnáziumi öregdiák - Kalamár 
Krisztina, Buti Nikoletta és Ba-
logh Bence -, valamint László Dá-

niel az ELTE PPK Sporttudomá-
nyi Intézet három fős delegá- 
ciójával a sporthoz kapcsolódó 
pályaválasztási lehetőségekről 
beszélgettek az érdeklődő köl-
csey-s tanulókkal. 

A Maribori Egyetem Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszéke visz-
szatérő vendég, prof. dr. Kolláth 
Anna osztályvezető-helyettes, és 
munkatársa, Gaál Péter, köl-
csey-s öregdiák adott információt 
a szlovéniai magyar képzési lehe-
tőségekről. Pethő Judit az Oktatá-
si Hivatal Felsőoktatási Felvé- 
teli Főosztály főosztályvezetője  
a megváltozott felvételi rendszer-
ről online előadáson tájékoztatta 
a 11-12. évfolyamosokat. Márkus 
Attila felsőoktatási szakértő,  
a Diákhitel Központ munkatár- 
sa praktikus pénzügyi tanácsok-
kal látta el tanulókat. 

Sok szemléltető eszközzel és 
hasznos információval tartott  
tájékoztatást a Magyar Honvéd-
ség Toborzó Irodája, a Körmendi 
R end v é de l m i  Te c h n i k u m ,  
a Katasztrófavédelem, valamint  
a Markusovszky kórház. A pá- 
lyaorientációs nap szervezésé- 
ben nagy szerepet vállalt Dolgos-
né Mórocz Katalin, az osztályfő- 
nöki munkaközösség vezető- 
je.

 n TJ

Pályaorientációs napon ismerkedtek a lehetőségekkel
A szervezők kézműves foglalkozással és tréfás feladatokkal várták a gyerekeket
 FOTÓ: MW

Sok szemléltető eszközzel és hasznos információval tartott tájékoztatást a  Magyar 
Honvédség Toborzó Irodája FOTÓ: JT
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A közelmúltban zárult le a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem (MATE) és a DUE Médiahálózat által közösen szer-
vezett Nagy Diák Agrárteszt vetélkedősorozat. A versenyen 
a Vas Megyei SZC Rázsó Imre Technikum tíz diákja is  
a döntőbe került. Németh Johanna az ötödik, Dobos Patrik 
a hatodik helyen zárt. 

A verseny népszerűségét jól mu-
tatja, hogy idén több mint 17 ezer 
tanuló jelentkezett a megmérette-
tésre, a csábító nyeremények - két-
személyes görögországi nyaralás, 
nagy értékű kerékpár, okostelefon - 
reményében. A körmendi Rázsó 
Imre Technikum diákjai is aktívak 
voltak, hiszen több, mint 150-en re-
gisztráltak a versenyre. Az első for-
dulót követően a legjobb 1000 tanu-
lót hívták meg a szervezők a kö- 
zépdöntőbe, ahová 42 rázsós is be-
került. A téli szünetben szervezett 
második forduló tétje a döntőbe ke-
rülés volt, ide már csak 100 tanuló 
kerülhetett. Itt különösen nehéz fel-
tételek mellett, rendkívül rövid időn 
belül kellett minél több jó választ 
adni a kérdésekre. És, hogy milyen 
kérdések voltak? Melyik szőlőfajtát 
nemesítette ki Bakonyi Károly? Mi-
lyen alakú a pappardelle tészta? Hol 
épült 26 emeletes sertésfeldolgozó? 

Milyen eszközök tartoznak a pre-
cíziós sertéstenyésztés körébe? 
Egy-egy kérdés megválaszolására 
mindössze 30 másodperc állt ren-
delkezésre. 

A Rázsó Imre Technikumból ötö-
dik helyen végzett a Nagy Diák Ag-
rárteszten Németh Johanna, míg 
Dobos Patrik hatodik lett. Szép 
eredményt ér el Kollárits Ádám, 
Száraz Alex és Németh Henrietta is. 
Az eredményhirdetést Budapesten, 
az Educatio Kiállításon tartották,  
a díjakat dr. Gyuricza Csaba, Ma-
gyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem rektora és dr. Szayly Jó-
zsef, a DUE elnöke adták át. Az is-
kolák közötti versenyben - amely-
nek fődíja 150 ezer forint volt - 
országos 4. helyen végzett a Rázsó 
Imre Technikum.  A körmendi tanu-
lók felkészülését és versenyzését 
Lőrincz László tanár segítette.

  n TJ

Körmendi sikerek a Nagy Diák Agrárteszten

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-
áról legkésőbb 2023. május 22-éig, az szja-bevallástól 
függetlenül is

Bárki dönthet úgy idén is, hogy 
az összevont adóalap után befize-
tett személyi jövedelemadójának 
1 százalékát felajánlja egy re-

gisztrált civilszervezetnek, to-
vábbi 1 százalékát pedig egy 
technikai számos vallási közös-
ségnek vagy a kiemelt költségve-

tési előirányzatnak, ami idén  
a Nemzeti Tehetség Program. 

Az szja 1+1%-áról – függetlenül 
az szja-bevallás módjától – a be-
vallással együtt vagy külön is le-
het rendelkezni.

A nyilatkozat legegyszerűbben 
elektronikusan nyújtható be

- az e-SZJA webes felületen, on-
line kitöltve vagy

- az ÁNYK-ban a bevallással 
együtt, annak EGYSZA lapját is 
kitöltve vagy

- külön, a 22EGYSZA nyomtat-
vány kitöltésével.

Papíralapon benyújtható pos-
tán keresztül, vagy személyesen, 
illetve meghatalmazott által, le-
zárt borítékban a NAV ügyfélszol-
gálatain

- a személyijövedelemadó-be-
vallással együtt, annak EGYSZA 
lapját is kitöltve,

- az e-SZJA felület kitöltőprog-
ramjával készített és kinyomta-
tott nyilatkozaton,

- a 22EGYSZA jelű nyomtatvá-
nyon vagy azonos adatokkal a 
nyilatkozaton, továbbá 2023. má-
jus 10-ig lezárt borítékban leadva 

a munkáltatónak, ha az vállalja  
a nyilatkozatok összegyűjtését.  
A borítékon a leragasztás helyén 
szerepelnie kell a felajánló aláí-
rásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meg-
hatalmazott nyújtja be, csatolni 
kell a meghatalmazást is.

A 2023. május 22-ei határidő 
jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha 
valaki május 22. után rendelkezik 
befizetett személyi jövedelemadó-
ja 1+1%-áról, a rendelkezése ér-
vénytelen, és a késedelem igazo-
lási kérelemmel sem menthető ki.

2022. január 1-jétől már nem 
csak a vallási közösségek, hanem 
a kiemelt költségvetési előirány-
zat (jelenleg a Nemzeti Tehetség 
Programnak) tett felajánlások is 
érvényben maradnak. Ez azt je-
lenti, hogy a 2021-ben és azt köve-
tő évben technikai számra tett, 
formailag megfelelő nyilatkozato-
kat a NAV 2023-ban és utána is 
fig yelembe veszi, mindaddig, 
amíg a rendelkező nem ad be 
újabb nyilatkozatot vagy korábbi 
nyilatkozatát nem vonja vissza.

 n MW

1+1 százalékos rendelkezés 2023-ban
Németh Johanna az ötödik, Dobos Patrik a hatodik helyen zárt FOTÓ: MW

 FOTÓ: BURST.SHOPIFY.COM
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Elkezdődött január 9-én a Várostörténeti Akadémia máso-
dik félévének előadássorozata a Faludi Ferenc Városi Könyv-
tár hírlapolvasó termében. Az évadnyitó rendezvényen 
dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész „Szabadság, szerelem!” 
–  avagy a legtöbb nyelvre lefordított magyar vers” címmel 
tartott előadást Petőfi Sándor egyik legnépszerűbb költe-
ményéről. Az est szervezői kis meglepetéssel is készültek. 

A Várostörténeti Akadémia janu-
ári első előadásának apropóját Pe-
tőfi Sándor születésének 200. évfor-
dulója adta. A rendezvény elején 
Mecsériné Doktor Rozália, a Csaba 
József Honismereti Egyesület titká-
ra köszöntötte a megjelenteket, 
majd bejelentette, hogy egy kis meg-
lepetéssel szeretnék megörvendez-
tetni dr. Vörös Ottó nyugalmazott 
főiskolai tanárt, a Csaba József Ho-
nismereti Egyesület elnökét. Az 
ELTE Savaria Egyetemi Központ 
tanárai közül hárman köszöntötték 
egykori kollégájukat. 

Elsőként a körmendi származású 
dr. Szinetár Csaba főiskolai tanár, a 
biológiai tudományok kandidátusa 
szólt az ünnepelthez. Elmondta, 
hogy dr. Vörös Ottó a körmendi kul-
turális élet egyik legmeghatáro-
zóbb alakja, és a jelentős elődökhöz 
köthető folytonosság képviselője is 
egyben. Dr. Tóth Gábor nyelvész, 
egyetemi docens röviden szólt arról 
a könyvről, amit dr. Vörös Ottó tisz-
teletére szerkesztettek az írásaiból.  
A Szülőföld, nyelv, tudomány című 
kötetet dr. Hajba Renáta és dr. Tóth 
Péter szerkesztették. (Bemutatásá-

ra január 23-án, 17 órától Körmen-
den került sor ugyancsak a Faludi 
Ferenc Könyvtár olvasótermében.) 

Végül maga az előadó, dr. Fűzfa 
Balázs irodalomtörténész, egyete-
mi docens emelkedett szólása, és 
felidézte azt az emlékét, hogy ami-
kor a szombathelyi Berzsenyi Dáni-
el Tanárképző Főiskolára került, 
hallotta, ahogy legendaként beszél-
nek egy tanárról, aki soha nincs  
a magyar tanszéken jelen, mert épp 
valahol külföldön tanít. Természe-
tesen dr. Vörös Ottó volt a legendás 
tanár. Dr. Fűzfa Balázs egyébként 
az igazgatója a Savaria University 
Press kiadónak, mely a dr. Tóth Gá-
bor által említett könyvet megjelen-
tette. 

„Szabadság, szerelem”
Dr. Vörös Ottó megköszönte  

a kedves szavakat, és elszavalta 
szlovénül a „Szabadság, szerelem” 

című verset. Érdekesség, hogy  
a verset dr. Lator László Kossuth- 
díjas költő fordította szlovénre,  
aki egykor a körmendi Kölcsey Fe-
renc gimnázium tanára volt.

Ezután az est előadója, dr. Fűzfa 
Balázs többek között arról beszélt, 
hogy a „Szabadság, szerelem” című 
vers a világ legtöbb nyelvére lefordí-
tott vers a maga 48 fordításával,  
a második helyezett Dragomán 
György „A fehér király” című regé-
nye. Madách Imre a harmadik  
„Az ember tragédiája” 28 fordításá-
val, míg Ottlik Géza „Iskola a hatá-
ron” regénye a 24. fordításnál tart. 
A „Szabadság, szerelem” című vers 
kapcsán kijelentette, hogy a költő 
sorrendjében első a szabadság,  
második a szerelem, de megjele- 
nik harmadikként a személyiség,  
az individuum is. Személyes sorsa 
oly módon teszi egyedivé a világ- 
irodalomban, hogy sorsa nagyon 
szorosan kapcsolódik nemzete tör-
ténelméhez és a világtörténelem- 
hez is. 

Versekről gyereknyelven
Előadásban dr. Fűzfa Balázs 

megemlékezett arról is, hogy  
a Jordán Tamás színházigazgató 
kezdeményezésére létrejött Nagy 
versmondás mennyire sikeresen 
vitte közel a gyerekekhez a legna-
gyobb magyar költők legismertebb 
verseit a közös szavalás során.  
A Máramaros megyében található 
Koltón szavalták el diákok a „Szep-
tember végén” című verset, mely- 
ben megtalálható a Kosztolányi 
Dezső szerinti legszebb magyar 
verssor: „Elhull a virág, eliramlik 
az élet”. A nyugatos költő szerint 
egyébként Berzsenyi Dániel a má-
sodik legszebb magyar verssor 
megalkotója: „Hervad már lige- 
tünk, s díszei hullanak” (A közelítő  
tél).

 n CST

Egyik legismertebb versével emlékeztek Petőfi Sándorra

A résztvevők köszöntötték dr. Vörös Ottót, majd Petőfiről hallgathattak meg előadást FOTÓ: JT

Dr. Fűzfa Balázs a rendezvényen 
felidézte főiskolai emlékeit 

Tóth Péter a társszerkesztőként 
készített kötetről szólt
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Nem marad utcán, aki munkát keres
Alacsonyan maradhat idén is a hazai munkanélküliségi 
ráta, az építőiparban és a kiskereskedelemben felszabaduló 
munkaerőt fel tudják majd szívni más ágazatok. A bérfej-
lesztések mértéke azonban valószínűleg jelentősen elma-
rad a munkáltatók által várttól, a vállalkozások lehetőségei 
ugyanis szűkülnek – közölte a VG.hu. 

Nem számít a munkanélküliségi 
ráta megugrására idén sem a Ma-
gyar Munkaerő-kölcsönzők Orszá-
gos Szövetsége (MMOSZ) elnöke, 

Csizmadia Gábor, aki a VG Podcast 
vendégeként kifejtette, hogy még ha 
az év elején lassabban is, de el tud 
helyezkedni a munkát keresők 

többsége. Folyamatosan van ugyan-
is 90-100 ezer betöltetlen álláshely 
Magyarországon, miközben éven- 
te 50 ezerrel lesznek kevesebben  
a munkaerőpiacon az elöregedés 
miatt.

A magyar munkanélküliségi ráta 
alacsony, tavaly egy hónap kivételé-
vel nem haladta meg a 4 százalékot, 
és idén sem számít 5 százalé- 
kot meghaladó munkanélküliségre  
a szakértő.

Március vége vízválasztó lesz,  
a hónap végén várható a mélypont, 
legalábbis erre számítanak a piaci 
szereplők a munkaerő-kölcsönzők-
höz beérkező visszajelzések sze-
rint.

Jellemző, hogy emiatt kivárnak  
a foglalkoztatók abban, hogy milyen 
létszámot igényeljenek.

Több cég indított korábban kapa-
citásnövelő beruházásokat, ezek  
a céges fejlesztések nem állnak meg 
úgy, mint az építőipari beruházások 
az előrejelzések szerint.

– Munkaerőigény-csökkenés és 
felszabaduló munkaerő az épí-
tőiparban van, a szálloda-vendég- 
látóipar visszafogottabban üze- 
mel, de ott ősszel nagyobb volt  
az ijedtség, mint amit most tapasz-
talnak – mondta Csizmadia Gá- 
bor.

A gyártó-termelő cégek nem ter-
veznek elbocsátásokat, a koronaví-
rus-járvány okozta leállás miatt  
az ellátási láncoknál olyan lemara-
dás keletkezett, amelyet a mai na-
pig nem tudtak behozni, a rendelé-
sállományok nagysága egy-két évre 
stabil keresletet jelez.

A jelenlegi helyzetnek leginkább 
a kiskereskedelem az elszenvedője, 
a kiugró élelmiszeripari infláció je-
lentősen érinti a lakosságot a vásár-
lóerő csökkenését az ad hoc munka-
erőigény terén is érezni lehet, 
rövidebb kereskedelmi szezonnal 
számolnak a cégek, emiatt a sze-
zonális időszakokra szóló munka-
erő kölcsönzés volumene is csök-
ken. A logisztikai cégeknél viszont 
folyamatosan bővülő igényt támaszt 
az online kereskedelem növekvő 
aránya.

Az infláció jelentős nyomás  
a munkavállalókon és a munkálta-
tókon egyaránt.

Miután a vállalkozások ered-
ménytermelő képessége csökken, 
várható, hogy jelentősen elmarad 
idén a 20 százalék körüli nettó bér-
emelési várakozásoktól a megvaló-
suló emelések mértéke. Piaci vára-
kozások szerint 10-12 százalékos 
béremelésekre lesznek képesek  
a cégek. n MW

Megemelték a prémium lakossági állampapír kamatát
A Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) kamata már 16 
százalékra emelkedett – közölte a Facebook-oldalán Varga 
Mihály. A pénzügyminiszter hozzátette, hogy az állampa-
pírral az egész ország jól jár, hiszen a családok biztonságos, 
kamatadómentes, kimagaslóan jövedelmező befektetése 
az állam számára kiszámítható forrást jelent. 

A tárcavezető kiemelte, hogy  
az államadósság húsz százaléka 
már a lakosság kezében van, szem-
ben a baloldali kormányokat jellem-
ző három százalékkal. A politikus 
szerint ez azért előnyös, mert így  
a kamatot a magyar családoknak 
fizeti az állam.

Az ÁKK Zrt. sajtóközleménye 
szerint január 19-től 15,25% és 16% 
éves kamattal vásárolhatók a ka-
matadómentes, biztonságos Prémi-
um Magyar Állampapír (PMÁP) 
legújabb sorozatai, a 2027/K, illetve 
2030/I, amelyek kamatbázisa – az 
előző évi átlagos éves infláció mér-
téke – 14,5%, kamatprémiuma válto-
zatlan, az előző sorozatokéval meg-
egyező, azaz a 2027-ben lejáró 

sorozaté 0,75%, míg a 2030-ban lejá-
róé 1,50%.

A forgalomban lévő lakossági ma-
gyar állampapírok közül jelenleg a 
PMÁP a legnépszerűbb a lakosság 
körében, hiszen 2022. december 31-
én 4 322 milliárd forintot tett ki  
a lakossági állampapír-állományon 
belül a PMÁP. Az inflációkövető és 
kimagasló kamatozás, a kamatadó-
mentesség, a megbízhatóság,  
a könnyű hozzáférhetőség olyan ér-
vek, amelyek a 2023. január 13-án 
meghirdetett új PMÁP-sorozatokat 
– 2027/K, illetve 2030/I – is hamar 
még népszerűbbé teszik a lakossági 
befektetők körében.

Az új sorozatok kamatbázisa 
14,5% (az előző évi átlagos éves 

infláció mértéke), a 2027-ben lejáró 
sorozat kamatprémiuma 0,75%, míg 
a 2030-ban lejáróé 1,50%.

Az új PMÁP-sorozatok kibocsátá-
sával egyidőben, a jelenleg értékesí-
tés alatt álló 2027/J és 2029/J 
PMÁP-sorozatok forgalomba hoza-
tala lezárásra kerül.

A vagyoni koncentráció mérsék-
lése érdekében 2023. január 1-jétől 
kezdődően a forgalmazókra nézve 
értékesítési korlát került beveze- 
tésre a PMÁP állampapírok eseté-
ben is. Év elejétől egy forgalma- 
zó 250 millió forintos értékhatárig 
bezárólag értékesíthet az elsődle-

ges piacon az adott lakossági be- 
fektető számára egy adott sorozat- 
ból.

Az ÁKK célja az ügyfélszám növe-
lése, a forintban történő lakossági 
megtakarítások továbbnövelése, 
valamint a lakosság tulajdonában 
lévő lakossági állampapír-állomány 
futamidejének hosszabbítása.

A Prémium Magyar Állampapírt 
belföldi és külföldi magánszemé-
lyek vásárolhatják meg a Magyar 
Államkincstárban, a Magyar Posta, 
valamint egyes bankok fiókhálóza-
tában és online. n MW

A magyar munkanélküliségi ráta alacsony, tavaly egy hónap kivételével nem ha- 
ladta meg a 4 százalékot, és idén sem számít 5 százalékot meghaladó munkanél- 
küliségre a szakértő FOTÓ: MW

 FOTÓ: MW
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A korszerűtlenebb, több energiát felhasználó lakóingatla-
nok árai csökkenhetnek, az általános drágulás üteme pedig 
jelentősen lassulhat 2023-ban. A lapunk által megkérdezett 
szakértők szerint erősödhet a kereslet a kiadó lakások iránt, 
mert többen nem fognak tudni saját otthont venni. A csa- 
ládtámogatási lehetőségek fenntartása és meghosszabbí-
tása ugyanakkor sokaknak jelenthet segítséget.

- Fordulóponthoz ért tavaly az in-
gatlanpiac. A fokozatosan csök- 
kenő számú adásvételek mellett  
a piac lassulását tapasztaltuk, ez  
a visszafogottság azonban az ingat-
lanárak változásában az év végéig 
még nem mutatkozott meg. 2023-
ban ennek a trendnek a folytatódá-
sa várható – jelentette ki a Magyar 
Nemzetnek Benedikt Károly, a 
Duna House elemzési vezetője, aki 
szerint a tavalyi 125 ezer adásvétel-
nél jóval kevesebb, mintegy 90–110 
ezer lakás cserélhet gazdát az idén. 

A gazdasági helyzet alakulása, 
az infláció, a dráguló hitelkörnye-
zet elbizonytalanította a vevőket. 
Sokan teljesen kiszorultak az in- 
gatlanpiacról, mivel elestek a hitel-
lehetőségektől, vagy csak alacso-
nyabb összegű kölcsönre jogo- 

sultak, így kénytelenek lejjebb adni 
az otthonukkal kapcsolatos elvá- 
rásaikból. Benedikt Károly sze- 
rint mind az ingatlanárakra, mind 
az adásvételekre jelentős befolyáso-
ló hatása lesz annak, hogy a gaz- 
daság hogyan teljesít.

Élesebb különbségek
– Ha az év második felében gaz-

dasági szempontból megkezdődik 
hazánkban a kilábalás, az az ingat-
lanpiaci aktivitást is kedvezően be-
folyásolja majd – vélekedett Bene-
dikt Károly.

Az elemzési vezető ugyanakkor 
rámutatott, hogy az elmúlt évek fo-
lyamatai minden lakástípusnál di-
namikus emelkedést mutattak, de 
tavaly az év vége felé már lassabb 
ütemű lett az áremelkedés. 2023-

ban vélhetően élesebben elkülönül 
majd az árazás a különböző helyszí-
neken, más-más ingatlantípusok-
nál.

A korszerűtlen otthonok esetében 
árcsökkenést vár a Duna House,  
a kisebb alapterületű, modern laká-
soknál, házaknál stagnálásra, 
egyes esetekben enyhén emelkedő 
árszintekre számítanak. Az új épí-
tésű ingatlanok ára viszont az épí-
tőanyagok és a kivitelezés drágulá-
sa miatt tovább emelkedhet majd.

Benedikt Károly szerint a fokozó-
dó bizonytalanság és a financiális 
nehézségek következtében többen 
kereshetnek kiadó lakást, ami a be-
fektetői hajlandóságra és a bérle- 
ti díjak változására is hatással  
lesz.

A kereslet nem csökken
Az OTP Ingatlanpont szakértői 

sem tartanak kizártnak árcsökke-
nést, két szempontból sem. A koráb-
binál magasabb hitelkamatok,  
a gazdasági bizonytalanság, vala-
mint az ugrásszerűen megnőtt re-
zsiköltségek következtében az év 
elejére az áraikat eddig biztosan 
tartó eladók – alkalmazkodva  
a zsugorodó kereslethez – teret en-
gedhetnek az árak korrigálásának. 
Az összképet ugyanakkor árnyal-
hatja, hogy az energiaár-robbanás 
hatására a jól szigetelt, korszerű 

fűtésrendszerű, vagyis energiata-
karékos ingatlanok iránti kereslet 
várhatóan nem csökken érdemben, 
az eladók itt nagyobb mértékben 
tarthatják a pozícióikat, még ha a 
vevői alku mozgástere nagyobb is 
lehet.

A hitelpiac és a kamatok változá-
sa együtt jár az ingatlanpiaci akti-
vitás alakulásával – mutatott rá Be-
nedikt Károly. Az otthonteremtési 
támogatások, köztük a babaváró 
támogatás és a falusi csok meghosz-
szabbítása mérvadó támasza lesz 
az ingatlanpiaci keresletnek. A 
gyermeket tervezők számára jelen-
tős segítséget nyújtanak a megma-
radó állami támogatások egyrészt 
az önerő megteremtésében, más-
részt a kedvezményekhez kapcsol-
ható kamattámogatott hiteleknek 
köszönhetően a vételár fennmaradó 
részének havi törlesztése is köny-
nyebben teljesíthető, mint egy piaci 
hitel esetén.

Az OTP Ingatlanpont szakértői 
szerint kimondottan jó hír a család-
támogatások fenntartása, illetve 
meghosszabbítása. Úgy vélekedtek, 
hogy az állami támogatások tovább-
ra is kedvező, bár a jelenlegi gazda-
sági környezetben valószínűleg 
mérsékeltebb hatással lesznek a la-
kossági otthonteremtési célokra és 
a lakóingatlan-piacra is.

 n MW

Idén jön a fordulat: csökkenni fognak a lakásárak

Több mint 15 millió ügyet intéztek 
Több mint 14,3 millió ügyfél kereste fel a kormányablako-
kat 2022-ben, akik összesen 15,7 millió ügyet intéztek el, 
ami megközelíti a koronavírus-járvány előtti, 2019-es év 
rekordot jelentő számait, közölte a Miniszterelnökség.

Az online intézhető ügyek száma 
egyre bővül, valamint az új, mester-
séges intelligenciát alkalmazó, ön-
kiszolgáló ügyintézési pontok is el-
érhetővé válnak a leg több 
ügyfélszolgálaton az idei évben. 
Tavaly a legtöbben a személyazono-
sító igazolvánnyal kapcsolatos 

ügyeket intéztek az ügyfélszolgála-
tokon, ezt követi a gépjárművekkel, 
a vezetői engedéllyel, a lakcímkár-
tyával, valamint az útlevéllel kap-
csolatos ügyintézés, de a népszerű 
ügyek közé tartozott még az ügyfél-
kapu-regisztráció is.

 n KH

FOTÓ: BURST.SHOPIFY.COM

FOTÓK: SHUTTERSTOCK
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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. 

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. 

Keressük új munkatársainkat
az alábbi munkakörökbe: 

Szabászgépkezelő 
3 műszakban 
éjszakai pótlék mértéke 80% 

Kárpitos, Végszerelő,
Állványszerelő, 
Asztalos, Gépkezelő 
egy- vagy több műszak 
szakképesítéssel, vagy 
betanított munkaként 

Jelentkezzen most! 

Csütörtökönként 9-12-ig személyesen:
Körmend Rákóczi u. 154. 
E-mailben: cv.kormend@ada.at; 
tel: 94/590-100
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90 napos diéta: tippek és tanácsok!

A szétválasztó vagy 90 
napos diéta tökéletes  
választás annak, aki sze-
retne tartósan és egészsé-
gesen lefogyni - koplalás 
nélkül. Most néhány ezzel 
kapcsolatos, gyakran is-
mételt kérdést szeretnénk 
megválaszolni – írja  
a Mindmegette.hu

A reggeli minden nap ugyanaz le-
gyen: gyümölcs, esetleg 100%-os, 
cukor hozzáadása nélkül készített 
gyümölcslé. Ebből a szervezet elő-
ször az integrált cukrot használja 
fel, amely az idegrendszert táplálja. 
A banán is gyümölcs, csak rendkí-
vül tápláló, tehát ez is ehető.

Gyümölcs, a délelőtt folyamán is 
fogyasztható, ebéd előtt 1 órával 
azonban már nem

- A diéta befejezése után normáli-
san ehetünk, azzal a feltétellel, 
hogy a reggeli csak gyümölcs lehet 
még 90 napig, vagyis délig nem 
eszük mást.

Az étrendben semmit sem szabad 
átugrani, mert minden élelmiszer-
nek megvan a maga feladata, és  
a szervezet nem lehet meg nélkülük.

Az eredeti Hay-féle módszer tiltja 
a hüvelyesek fogyasztását, mert ne-
hezen emészthetőek, puffadást 

okoznak, és növelik a gyomor sav-
tartalmát. Ám a Szelektív étkezés új 
szakácskönyve című, népszerű kö-
tet írója, Ursula Summ szerint a hü-
velyesek néha igenis beleférnek az 
étrendbe, hiszen gazdagok ásványi 
anyagokban és vitaminokban.

Ha zöldfűszerekkel együtt fo-
gyasztjuk a hüvelyeseket, kevésbé 
terhelik meg a gyomrot.

A diéta alatt igyunk sok folyadé-
kot (elsősorban vizet és gyógyteát). 
A sok folyadék segít kimosni a szer-
vezetből a lebomló felesleget.

Mivel a friss, lédús almák még sok 
gyümölcssavat tartalmaznak, savas 
közegben zajlik az emésztésük, így 
a fehérjecsoportba sorolandók. Egy 
kevésbé friss almában ellenben már 
lebomlottak a gyümölcssavak, így 
az emésztése is lúgos közegben 
megy végbe, épp ezért ez a típus már 
a szénhidrátcsoportba tartozik.

Ne számoljuk a kalóriákat! Sok-
kal fontosabbak a 4-5 óránkénti 
rendszeres és laktató étkezések, 
ezzel biztosítható, hogy megfelelő 
maradjon a szervezet vércukor-
szintje. A cukorszint süllyedése 
ugyanis farkasétvágyat vált ki, és 
ilyenkor könnyen megfeledkezhe-
tünk az elhatározásunkról.

A fogyás mértéke függ a súlyfe-
leslegtől. Ez azt jelenti, hogy akinek 
nagyon sok a súlyfeleslege, gyor-
sabban és többet fogy, mint akinek 
kevés.

 n MW

FOTÓ: SHUTTERSTOCK
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Bomba jó babosok Bomba jó babosok 
E havi összeállításunkban három izgalmas babos fogást mutatunk be. Főzésre fel!

Babos lecsó 
Hozzávalók (4 személyre):   
A lecsóhoz:
• 250 g szárazbab
• 2 ek olívaolaj
• 200 g kolbász
• 2 fej vöröshagyma
• 300 g daraboltparadicsom-konzerv
• 6 db t. v. paprika
• 1 db hegyes-erős zöldpaprika
• só
• őrölt fekete bors
 
A nokedlihez:
• 2 db tojás
• só
• kb. 400 g liszt
• 2 ek napraforgóolaj  

1. Az átöblített babot áztassuk bő vízbe éj-
szakára. Másnap szűrjük le, öblítsük át, 

majd főzzük puhára bő vízben.

2. Egy nagy lábasban hevítsük fel az olíva-
olajat, és süssük rajta zsírjára a felkari-

kázott kolbászt. Adjuk hozzá a megtisztított, 
felkockázott hagymát, és pároljuk azt üveges-
re. Ezután forgassuk bele a darabolt paradi-
csomot a levével együtt, majd keverjük hozzá 
a megmosott, felkarikázott t. v. paprikát és  
a felaprított zöldpaprikát. Sózzuk, borsozzuk 
meg a lecsót, és kevergetve főzzük majdnem 
teljesen készre.

3. Forgassuk a lecsóba a leszűrt, lecsepeg-
tetett babot, és főzzük készre további 

10 perc alatt. 

4. Közben a nokedlihez habarjuk el a tojáso-
kat kb. 300 ml vízzel és egy kevés sóval. 

Apránként dolgozzunk bele annyi lisztet, 
hogy sűrűn folyós masszát kapjunk. Szaggas-
suk lobogó, enyhén sós vízbe. Mikor felforr, 
keverjük hozzá az olajat, és főzzük addig  
a nokedliket, amíg feljönnek a víz felszínére. 
Végül szűrjük le. Ezzel körítve tálaljuk a le-
csót. Egy kevés aprított petrezselyemmel 
megszórva kínálhatjuk.

Elkészítési idő: 65 perc + áztatás

Vajbabos bulgursaláta  
Hozzávalók (4 személyre):   
A lecsóhoz:
• 250 g bulgur
• 200 g kelbimbó
• só 
• 250 g vajbab (fagyasztott)
• 1 ek olívaolaj
• őrölt fekete bors
• 2 db piros kaliforniai paprika
• 2 kis csokor petrezselyem
• fél db citrom  

1. A bulgurt szórjuk lábasba, öntsük fel két-
szeres mennyiségű vízzel, és kevergetve 

főzzük puhára. Távolítsuk el a kelbimbók kül-
ső leveleit, vágjuk le a talpukat, majd a na-
gyobb szemeket szeljük félbe. Azután főzzük 
roppanósra a zöldséget bő, sós vízben. A vaj-
babot pároljuk puhára egy kevés sós vízben.

2. Szűrjük és csepegtessük le a kelbimbót 
és a vajbabot. Egy nagy serpenyőben he-

vítsük fel az olívaolajat, és tegyük rá a kelbim-

bókat. Sózzuk, borsozzuk meg a zöldséget, és 
rázogatva pirítsuk meg.

3. A megmosott paprikákat magozzuk ki, és 
kockázzuk fel. Csipkedjük le a petrezse-

lyem leveleit, és aprítsuk finomra azokat. For-
gassuk ezeket a bulgurba a sült kelbimbóval 
és a főtt vajbabbal együtt. Ízesítsük a salátát 
némi sóval, borssal és a citrom kifacsart levé-
vel, végül alaposan keverjük össze az egészet. 
Bagett illik hozzá.

Elkészítési idő: 60 perc

Babos-csilis tortilla   
Hozzávalók (4 személyre):  
• 1 ek olívaolaj
• 1 fej vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 250 g darált hús
• 200 g daraboltparadicsom-konzerv
• só
• őrölt fekete bors
• őrölt csili
• 200 g csemegekukorica-konzerv
• 200 g vörösbabkonzerv
A tálaláshoz:
• 4 db tortillalap
• salátalevelek
• petrezselyem vagy koriander
• 100 g tejföl
• 2 gerezd fokhagyma
• só 

1. Egy nagy serpenyőben hevítsük fel az olí-
vaolajat, és pároljuk meg rajta a  kétféle, 

megtisztított, felaprított hagymát. Adjuk hozzá 
a darált húst, és kevergetve pirítsuk azt fehére-
désig. Forgassuk bele a darabolt paradicsomot 
a levével együtt, majd ízesítsük a ragut némi 
sóval, borssal, és őrölt csilivel.

2. Forraljuk össze a ragut, majd kis lángon, ke-
vergetve főzzük 15-20 percet. Amikor már 

majdnem teljesen elkészült, adjuk hozzá a leszűrt 
kukoricát és babot, azután főzzük készre.

3. A tortillalapokat melegítsük meg, majd ka-
nalazzuk rájuk a ragut, és hajtsuk félbe 

őket. Rendezzünk el tányérokon néhány salá-
talevelet, tegyük rájuk a tortillákat, és szórjuk 
meg őket némi felaprított petrezselyemmel 
vagy korianderrel.

4.A tejfölt keverjük ki a megtisztított, lere-
szelt fokhagymával és egy kevés sóval. 

Ezt kínáljuk a tortillák mellé.

Elkészítési idő: 55 perc
n FORRÁS ÉS FOTÓK: MW
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Berg Judit József Attila - díjas író, akit legtöbben a gyere-
keknek szóló Rumini könyvek szerzőjeként ismernek. Ezt  
a kalandregényét, krimijét kamaszoknak szánta. Főszerep-
lői budapesti gimnazisták, akik egy történelem óra kere-
tében ismerkednek a Budai várral és a Mátyás-templom 
történetével, és eközben akaratlanul belekeverednek egy 
bűnügybe.

A regényt olvasva úgy gondolom, 
hogy nemcsak a fiatalok, hanem  
a felnőttek is élvezni fogják. Miért?

A szerteágazó bűnügy is leköti  
az olvasó figyelmét, együtt izgu-
lunk Borkával, hogy megtalálja  
a hirtelenül eltűnt oknyomozó új-
ságíró édesanyját, a gyerekekkel, 
hogy megússzák az éjszakai Má-
tyás-templomi kalandot, szorítunk 
a francia Renard felügyelőnek, 
hogy végre elfogja a híres mű-
kincs-tolvajt, Hiénát, aki Budapes-
ten is egy nagy lopásra készül. Ki a 
megbízója? Sikerül-e kinyomoznia 
a felügyelőnek, illetve elfognia a 10 
éve üldözött tolvajt, aki ez idáig 
mindig kicsúszott a kezei közül?  
A regény végére persze minden ki-
derül.

Izgalmas a nyomozás is, de en-
gem főleg az fogott meg a regény-
ben, hogy mennyi érdekességet, is-
meretlen legendát, új információt 
tudhatunk meg a Budai várról és a 
Mátyás- templomról, ezáltal törté-
nelmünkről is. 

Olyan érdekességet tudhatunk 
meg, minthogy a Budai várban van 
a világ legkisebb természetvédelmi 

területe, vagy azt, hogy miért van 
96 vízköpő a Mátyás-templom tete-
jén. Ha Ön is kíváncsi ezekre és még 
sok egyéb titokra, olvassa el a köny-
vet!

Mindenkinek ajánlom, aki egy 
olyan könnyedebb olvasmányra vá-
gyik, amely pergő, izgalmas, rejté-
lyekkel teli és letehetetlen!

A könyv sikerét bizonyítja az is, 
hogy 2020-ban elnyerte az Év Ifjú-
sági Könyve díjat a diák-zsűri ítéle-
te alapján. 

 n Kereki Judit
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 

Zalaegerszeg

Könyvajánló - Berg Judit: 
Az őrzők

10
49

54
8

ÚJÉVI AKCIÓNKBANÚJÉVI AKCIÓNKBAN
a gránit síremlékeket még mindig
2022-es áron készítjük el! Az akció 2023.02.28-ig érvényes.

Látogasson el facebook oldalunkra:

Ruzsa László kőfaragó

FOTÓ: BURST.SHOPIFY.COM

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 10
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Termékeink:
• épületfák: erdei(borovi), 

luc, vörösfenyő, igény 
esetén faanyagvédelemmel 
ellátva, gyalulva

•  műszárított, asztalos 
minőségű pallók, deszkák 
erdei(borovi), luc, vörösfenyő, 
többféle minőségben 
0-I.oszt., I.oszt., I-II.oszt.

• hajópadlók
• lambériák
• íves faházborító
• mikrobordázott padlóburkolat
• OSB lapok

Kitűnő minőség, kedvező áron, közvetlenül a gyártótól!
Kérje személyre szabott árajánlatunkat!

Fafeldolgozás és Fafeldolgozás és 
kereskedelemkereskedelem

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Iroda: 0694/526-018, Mobil: 0630/563-9102

E-mail: martonfakft@gmail.com     Web: www.martonfakft.hu
9934 Felsőjánosfa, Kossuth L. utca 38.
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6 Mukics Baumed Kft.Mukics Baumed Kft.

Mukics LajosMukics Lajos
bádogos mester bádogos mester 
Sika PVC lapostető szigetelés
Teljes körű bádogos munkák,
anyagbeszerzéssel együtt.

Tel.: 06-30/902-8338
E-mail: mukics.lajos@gmail.com
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GONDOZÓKAT 
keresünk ausztriai munkára!

A minimum kereseti 
összeg naponta nettó 55€ 
(szorgalomtól, német nyelvtudástól, 
ápolói készségektől függően növekedhet).
Munkavállalás lehetséges naponta, 5 ill. 7 nap időtartamra.

Ingyenes szállás és ingyenes ellátás, utazási költségek visszatérítése!
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. A munkaközvetítésnek nincs költsége!

A koronavírus alatt is lehet jelentkezni és lehetséges a munkavállalás.
Információ kérés németül telefonon is lehetséges: 

+36 30 89 63 108
Információ kérés magyarul a Facebook-on: Markus Koglmann

E-mail-ben: info@pvm-koglmann.at • www.pvm-koglmann.at
Reklámügynökség Kft.
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Az akció 2023. február 25-ig érvényes!
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vasisekolokftkmd@gmail.com
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Szombathely, Hunyadi út 45.
(a Megyei Munkaügyi Központ mellett)

Tel.: +36-20/275-22-22 •  Realbutor 
Nyitva: H.-P.: 9.00-17.30, szo.: 9.00-12.30

www.realbutor.hu 10
49
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1204

microweb.hu
+36 30 181 2500
ugyfelszolgalat@microweb.hu
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.

Internet csomagjainksebességei30Megabittőlegészen2Gigabitigérhetőekel,azokatmikrohullámon,optikaikábelen,
vagyműholdaskapcsolatonkeresztülnyújtjuk, ígyazelérhetősebességa lefedettségtől függőenváltozhat!Televízió
szolgáltatásunk lehet IPTV,műholdas,vagy földfelszíni sugárzású.További információazügyfélszolgálatunkonkapható.

INTERNET MELLÉ
TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS
RENDELHET NÁLUNK.
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 Viccsarok
Tehén a buszmegállóban
- Áll egy tehén a buszmegálló-
ban. Ha megjön a busz, hova fog 
felszállni?
- ???
- Legelőre.

Fejfájás
A skót bemegy a gyógyszertár-
ba:
- Tudnak valami hatásos szert 
adni fejfájás ellen?
- Igen, kérem. Kitűnő kombinált 
gyógyszerünk van. Fejfájásra, 
gyomorgörcsre és hátfájása is 
jó!
- Köszönöm, akkor most nem 
kérem, megvárom amíg a többi 
is fájni fog!

Az ősember naptára
A jégkorszak emberei arra használhatták a barlangrajzokat, 
hogy az őket körülvevő világról fontos információkat rög-
zítsenek a túléléshez. Brit kutatók szerint 20 ezer éve már 
holdnaptárt is használhattak.

A barlangrajzok motívumait elő-
ször dekódoló brit szakértőcsoport 
bizonyította, hogy mintegy 20 ezer 
évvel ezelőtt az Európa-szerte élő 
emberek a vadállatokról és szaporo-
dási ciklusaik idejéről is készítettek 
festett feljegyzéseket. Elsőként egy 
londoni bútorrestaurátor, Ben Bacon 
fedezte fel, hogy a barlangrajzok bi-
zonyos jelei egyfajta holdnaptárra 
utalnak. 

Az amatőr kutató a Durham Egye-
tem és a University College London 

tudósaival működött együtt a tanul-
mány elkészítésén, amely a Camb-
ridge Archaeological Journal című 
folyóiratban jelent meg. Az Európá-
ban fellelt barlangrajzokon számos 
korabeli állat képe jelenik meg, köz-
tük rénszarvas, halak, bölény. A raj-
zokon látható jelekről, például a pon-
tokról korábban is úgy gondolták, 
hogy jelentéssel bírnak, de nem tud-
ták megfejteni őket. 

Bacon meglátásai alapján a kuta-
tócsoport rájött, hogy a barlangraj-

zokon az állatokhoz kapcsolódó je-
lekkel a jégkorszaki ember a hold- 
hónapokat rögzítette, hogy mikor 
párosodtak. Az Y alakú jel pedig  
az ellést jelenthette. 

A férfi rengeteg időt töltött az in-
terneten és a British Libraryben  
a több ezer éves barlangfestmények 
képeit tanulmányozva, és mindezek 
alapján ismétlődő mintákat kezdett 
keresni. Kutatásai előrehaladtával  
a barátai mellett tudósok is bátorí-
tották a munkában. Tony Freeth,  
a University College London profesz-
szora, a kutatócsoport tagja elmond-
ta, nagyon meglepte, amikor Bacon 
felvetette neki, hogy az állatokon 
lévő pöttyök vagy vonalak száma  
az életciklusuk kulcsfontosságú ese-
ményeinek holdhónapját jelzi. 

Paul Pettitt és Robert Kentridge,  
a Durham Egyetem két professzora, 

akik a vizuális paleopszichológia  
területével foglalkoznak, Bacon ku-
tatásait áttörő jelentőségűnek tart-
ják. Pettitt kiemelte, a kutatás ered-
ményei azt mutatják, hogy a jég- 
korszaki vadászó-gyűjtögető embe-
rek voltak az elsők, akik naptárat és 
jeleket használtak környezetük fon-
tosabb eseményeinek rögzítésé- 
re. n MW

FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Veszélyes fákVeszélyes fák
kivágása kivágása 

biztonságosanbiztonságosan
Vas és Zala megyében! Vas és Zala megyében! 

Költségmentes Költségmentes 
árajánlat adás helyszíni árajánlat adás helyszíni 

felméréssel.felméréssel.
Herczeg Péter Herczeg Péter 

+36 30 231 3361+36 30 231 3361
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Ferencz Csaba, az Egis Körmend kosárcsapatának kapitánya 
mérföldkőhöz érkezett tavaly decemberben. Hétszázadik 
alkalommal lépett pályára bajnoki mérkőzésen Szolnokon. 
Ezzel rekordot tart: a honi kosárlabdában nincs még egy 
olyan játékos, aki egy csapatban ennyiszer szerepelt vol-
na. Fepu a klubhűség és a válogatott iránti elköteleződés 
mintaképe.

-Hogy vagy? Adja magát a kér-
dés, hiszen meglehetősen hektikus 
szezont fut az Egis Körmend ko-
sárcsapata, és ez nyilván lecsapó-
dik a kapitányon is. 

-Nem mostanában volt olyan, 
hogy a csapat nyolcadik helyen állt 
a bajnoki tabellán, de sajnos az ed-
digi szereplés nem úgy sikerült, 
ahogyan azt elterveztük a szezon 
elején. Az utóbbi hetekben voltak já-
tékos cserék, úgy érzem, most elin-
dulhatunk felfelé. Védekezésben 
adódtak óriási hiányosságaink, eb-
ben fel kell javulnunk, ezen dolgo-
zunk - mondta elöljáróban Ferencz 
Csaba, aki decemberben Szolnokon 
játszotta 700. bajnokiját. -Nagyon 
csúfos vereséget szenvedtünk Szol-
nokon, 51 ponttal kaptunk ki, nem is 
emlékszem ilyen nagy zakóra, úgy-
hogy ott, akkor nem igazán tudtam 

ezt a jubileumot megünnepelni. 
Őszintén szólva nem volt energiánk, 
sorban idegenben szerepeltünk, so-
kat utaztunk, ez is rátett egy lapát-
tal. Mentálisan sem álltunk a topon, 
hiszen a meccs előtt néhány nappal 
távozott vezetőedzőnk, Antonis 
Constantinides, helyét Kocsis Ta-
más vette át.

-Apropó Kocsis Tamás. Mind-
össze három nappal idősebb ná-
lad, ráadásul sokáig együtt is 
játszottatok. Ez nem okoz problé-
mát a mostani közös munkában?

Tamás május 21-én született, én 
május 24-én, mindketten 1985-ben. 
Együtt nőttünk fel, együtt jártunk 
óvodába, iskolába, együtt kezdtük a 
játékot, és együtt lettünk korosztá-
lyos válogatottak. Amiben most va-
gyunk, az egy speciális helyzet, hi-

szen az egyik legjobb barátomról 
van szó, de a csarnokban edző-játé-
kos a viszony köztünk, annak min-
den szabályával együtt. A pályán 
kívül azért más a helyzet - mondja 
Csabi, majd a fiatalokról ejt néhány 
szót. - Az alázat a legfontosabb, és a 
sok gyakorlás, erre buzdítom ifjabb 
csapattársaim mindegyikét. Nagy 
öröm, hogy a fiatalok többnyire 
megfogadják a tanácsaimat, és egy-
re többet járnak be a csarnokba az 
edzéseken túl is. Talán ők is észre-
vették, hogy ennél sokkal több kell, 
hogy jó játékosok legyenek, fejlődje-
nek, és pályára kerüljenek stabil 
emberként, ne csak kötelező jelleg-
gel a szabályok miatt. 

-Meddig csinálod még?

-Néha már fáj, a testem kezdi azt 
mondani, hogy sok. A tavalyi szezon 
mentálisan nagyon sokat kivett be-
lőlem, hiszen bajnoki döntőt játszot-

tunk. Igen hosszú volt a szezon, utá-
na meg egyből jött a válogatottbeli 
kötelezettség. Tudtam, hogy a válo-
gatottban nem sokat fogok játszani, 
de elmentem, mert mégiscsak egy 
Európa-bajnokságról volt szó, és a 
részvétel kiharcolásában nekem is 
szerepem volt. Alig pihentem, egész 
nyáron mindössze két hetet. Jövőre 
még van szerződésem, addig próbá-
lok minél többet segíteni a csapat-
nak. Utána negyven éves leszek, az 
már új fejezet, akkor majd üljünk le 
újra, és beszéljünk a tervekről. Az 
biztos, hogy edzősködni nem sze-
retnék, maximum gyerekeknek ta-
nítanék ezt-azt. De a csapat mellett 
maradnék, ez nem titok, hiszen 
több, mint húsz éve tudom, hogyan 
működik a klub, van tehát rálátá-
som. Bebes István polgármester so-
kat dolgozik azért, hogy segítse a 
csapatot, a jövőben talán én is ezzel 
foglalkoznék - zárta szavait a kör-
mendi kapitány. n TJ

Jubileum - Túl hétszáz bajnoki mérkőzésen

Ferencz Csaba Hétszázadik alkalommal lépett pályára bajnoki mérkőzésen Szolnokon
 FOTÓK: TJ

Ferencz Csaba: “Védekezésben adódtak óriási hiányosságaink, ebben fel kell javul-
nunk, ezen dolgozunk.” 

Ferencz Csaba később sem tervezi elhagyni csapatát


