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A munkavállaló 
bizalma nagyon 
fontos
A megyei közgyűlés „Vas megye 
Családbarát Munkahelyi Vezető-
je” elismerésben részesítette a 
Gotthárd-Therm Kft.-t és ügyve-
zetőjét, valamint a Szentgott-
hárd és Térsége Turisztikai Egye-
sületet és elnökét, aki egy sze-
mélyben dr. Simon Margit.
 n 5. OLDAL

Szabadi István tartott 
előadást a Vizsolyi 
Bibliáról
A Várostörténeti Akadémia idei 
első rendezvénye a 430 éve ki-
adott Vizsolyi Bibliával foglalko-
zott. n 6. OLDAL

Az egyesületen belül 
erős a közösség-
összetartó erő
A körmendi spinningklub tíz 
évére tette fel a koronát az a ren-
dezvény, amit szombaton a Vá-
rosi Sportcsarnokban rendeztek 
meg. n 12. OLDAL

A folytatásban a Paks 
ellen bizonyíthatnak 
a körmendiek
Az elmúlt több mint egy hónap 
során hat győzelmet csikart ki a 
honi bajnokságban az Egis Kör-
mend kosárlabdacsapata. A leg-
értékesebb siker a listavezető, 
tavalyi bajnok Falco elleni hazai 
volt (83-70). Karácsony előtt a 
Debrecen alaposan megizzasz-
totta itthon a piros-feketéket 
(96-90). Az utolsó 2019-es fordu-
lóban a Kaposvárt simán legyőz-
te szintén hazai pályán.
 n 13. OLDAL

Jól sikerült az új év első közösségi eseménye
Telt házas koncertet adott a Városi Fúvószenekar 4. oldal
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RÖVID HÍREK

Még a decemberi képviselő- 
testületi ülésen született dön-
tés arról, hogy a 2020–2021-es 
évet Boldog Batthyány-Stratt-
mann László-emlékévvé 
nyilvánítják a hercegorvos 
születésének 150., valamint 
halálának 90. évfordulója 
tiszteletére.

A szent életű orvost a város védő-
szentjének már korábban megvá-
lasztották és eddig is minden évben 
próbáltak azokon a napokon, ame-
lyek a Batthyány-családhoz vagy a 
hercegorvoshoz köthetők, különböző 
eseményekkel emlékezni. A követke-
ző időszakban azonban kiemelten 
kezeli ezt a város, mivel Boldog Bat-
thyány-Strattmann László 1870-ben 
született és 1931-ben halt meg, így 
2020-ban lesz születésének 150., míg 
2021-ben halálának 90. évfordulója 
– mondta el lapunknak Bebes István, 
Körmend polgármestere.

Először január 22-én, a halálának 
az évfordulóján tartottak megemlé-
kezéseket, ekkor adták át a hagyo-
mány szerint a Batthyány-díjakat is 
a Batthyány Örökségközpont szín-
háztermében.

„Egy olyan kor nemes emberét 
próbáljuk felidézni ezen a napon, 
aki a saját korán túl, a ma élők sze-
mében is példát jelenthet, utat mu-
tathat a szürke, anyag- és pénzköz-
pontú világban” – köszöntötte 
először a megjelenteket Bebes Ist-
ván, Körmend polgármestere, majd 
röviden szólt a 2020–2021 közötti 
Batthyány-emlékév kiemelt jelentő-
ségéről. A folytatásban Kovács An-
dorné, Batthyány Strattmann Lász-
ló szülőfalujának, Dunakilitinek a 
polgármestere ismertette a telepü-
lésükön élő kultuszt a jelenlévőkkel. 
Elmondta: hálásak azért, hogy ott 
élhetnek, ahol Batthyány született, 
keresztvíz alá tartották és szülőhá-
za áll. Kiemelte: a 2020-as esztendőt 
ők is emlékévvé nyilvánították.

Azért, hogy a hit és az orvosi hiva-
tás kapcsolatát az egészségügyben 
dolgozók lelkében erősítsék, a 
Szombathelyi Egyházmegye min-
den évben kitüntet egy arra érde-

mes, kiváló orvost. A díjjal minden 
évben szeretnének köszönetet mon-
dani a magyar orvosképzés kiemel-
kedő alakjainak, akik gyógyító kül-
detésüket alázattal végzik, 
hivatásukban kiemelkedő eredmé-
nyeket érnek el és példaértékű szol-
gálatot teljesítenek – szólt a Test és 
lélek orvosa – Boldog Batthyány 
László-díj létrehozásának körülmé-
nyeiről Császár István, a Szombat-
helyi Egyházmegye általános hely-
nöke, aki ismertette a díj 
létrehozásának körülményeit

Legelőször a díjat, még 2018-ban, 
több évtizedes kiemelkedő orvosi 
munkásságának és példamutató ke-
resztény életének elismeréseként az 
akkor kilencvenegy éves Széll Kál-
mán nyugalmazott sebész, trauma-
tológus és aneszteziológus profesz-
szor kapta. 2019-ben pedig dr. Nagy 
Katalin, a Szombathelyi Marku-
sovszky kórház kardiológiai és bel-
gyógyászati osztályának főorvosa 
érdemelte ki. A főorvosnő lelkiisme-
retesen, őszinte hivatástudattal, 
szerényen, alázattal végzi a rábízott 
betegek gyógyítását. Folyamatosan 
továbbképzéseken vesz részt, hogy 
az orvostudomány újabb eredmé-
nyeit is felhasználhassa és egyre 
hatékonyabban lássa el felelősség-
teljes munkáját. A betegeknek nem-

csak a testével, hanem a lelkével is 
foglalkozik, ahogy annak idején Bol-
dog Batthyány László is tette.

2020-ban a díjazott dr. Császár 
Tamás, a Zala Megyei Szent Rafael 
Kórház geriátria krónikus belgyó-
gyászat és rehabilitációs osztályá-
nak osztályvezető főorvosa. Gyer-
mekkora óta erre a segítő pályára 
készült, és mindent meg is tett ezért. 
1976-ban avatták orvossá, azóta 
dolgozik a Zala megyei kórházban 
belgyógyászként. Több szakmai 
társaság tagja, hivatásában kiemelt 
helyet foglal el a geriátria, az idős-
kori betegségek megelőzésével és 
orvoslásával foglalkozó szakterü-
let.

Az ünnepi köszöntők, méltatások 
és a díjátadó után a Szent Erzsébet 
plébániatemplomban dr. Székely 
János megyéspüspök hálaadó 
szentmisét celebrált.

A tervek szerint a város év közben 
további programokat és konferen-
ciákat szervez. Október 28-án, a 
születés időpontjában – ami egybe-
esik a város alapításának évfordu-
lójával – szintén nagyvolumenű ren-
dezvénnyel állnak majd elő és az 
emlékév 2021. január 22-én ismét a 
Batthyány-díjak átadásával zárul.

 n MARKÓ PETRA
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Battyhány-emlékév kezdődött Körmenden

2019 végén a kormány az év utolsó határozatait hozta 
meg, amik közül az egyik kiemelt jelentőséggel bír Kör-
mend és a Batthány-kastélyegyüttes felújítása kapcsán.

Mint ismert, a körmendi városve-
zetés hosszú évek óta harcol az épü-
let teljes körű megújításáért. Ennek 
kapcsán ez elmúlt években komoly 
eredményeket értek el. A nevezett 
határozat szerint azonban a kor-
mány most elállt a körmendi Bat-
thyány-kastély turisztikai célú fej-
lesztésétől.

A fokozatosság elvén haladva, lé-
pésről lépésre megújult már az  
elmúlt években a körmendi gyermek-
könyvtár épülete, a volt lovarda-
épület – ahol a Batthyány Örökség-
központ jött létre, illetve a 
színházterem kapott teljesen új kön-
töst 1,3 milliárd forintból –, de ide so-
rolható a napjainkban kiállítótérként 
funkcionáló lóistálló épülete, illetve a 
kocsiszín, továbbá a várkertben ta-
lálható Vadászlak épülete is. A va-
gyonkezelési jogok jelenleg az önkor-
mányzatnál vannak, és ebből nem is 
szeretnének engedni, mivel azóta si-
került az eredményeket elérniük a 
kastély megújításában, amióta ezek 
a jogok a városra szálltak.

A felújítássorozat most egy jóval 
nagyobb feladattal folytatódott vol-
na: a kastély főépületének a rendbe-
tételét tűzték ki célul, amire egy-
részt egy GINOP-os forrást nyert el a 
város, konzorciumban a Batthyány 
Nonprofit Kft.-vel – ami egy önkor-
mányzat által létrehozott cég –, illet-
ve a Nemzeti Örökségvédelmi Fej-
lesztési Nonprofit Kft.-vel (NÖF). A 
projektben az 1,5 milliárd forintra ez 
utóbbi volt a kedvezményezett, ami a 
felújítás egyik részét adta volna. 

Ezen felül pedig egy 2016-os kor-
mányhatározat értelmében további 
1,7 milliárd forintos összeg is érke-
zett volna a NÖF-ön keresztül a kör-
mendi kastély felújítására. A két for-
rásból külső és belső tartalmi 
felújítás, nevezetesen a főépület, va-
lamint a főbejárat mellett lévő keleti 
és nyugati őrségépület, illetve a kas-
télyegyütteshez tartozó keleti tiszti-
lak felújítása valósult volna meg. A 
felsoroltakon túl új kiállítóterek is 
létrejöttek volna. A tervek elkészül-
tek, aminek tükrében már látható 
volt, hogy ez az összeg nem lesz ele-
gendő mindenre – tájékoztatott Be-
bes István, Körmend polgármestere. 
Mint mondta, éppen ezért egy ideje 
már folyamatosan lobbiztak a továb-
bi forrásokért és keresték a lehetősé-
geket. „Váratlanul ért a döntés, 
mindezek ellenére azonban tovább-
ra is harcolunk, hogy a kastély való-
ban régi pompájában tündököljön és 
méltó módon tudjunk emléket állíta-
ni a Batthyány-család munkásságá-
nak és az általuk létrehozott érté-
keknek. Bízunk abban, hogy a 
kormány továbbra is partner lesz 
ebben a harcban és munkában.”

A városvezető kitért arra is, hogy 
a kezdetektől volt ellenlábasuk, ami 
az önkormányzatnak azt az akara-
tát próbálta elgáncsolni, hogy a hely-
történeti kiállítás is hangsúlyosan 
jelenjen meg a felújított épületben. 
„Voltak nézetkülönbségek, szakmai 
viták az együttműködő partnerrel 
például arról, hogy az egyes kiállítá-
si elemek hol és milyen mértékben 

jelenjenek meg az épületben. A mi 
elképzeléseink véleményem szerint 
sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy a kastélyt az önkormány-
zat a felújítás után fenn is tudja tar-
tani, ami korántsem elhanyagolható 
tényező.

Szavait azzal folytatta, hogy újabb 
forrásokat szeretnének szerezni, 
ahogy fogalmazott, jelen pillanatban 
is egy olyan hasznosítási koncepció-
ja van az önkormányzatnak, amely 
megfelel a XXI. század kihívásai-
nak, és biztosítja a kastély hosszú 
távú működését és fenntarthatósá-
gát. Véleményük szerint szemlélet-
váltásra van szükség az ilyen jellegű 
műemlékegyüttesek hasznosítása 
terén, hiszen a mostani irányok nem 
minden esetben adnak választ a mo-
dern kor kihívásaira.

„Én mindenesetre minden erőm-
mel azért fogok harcolni, hogy a kör-
mendi kastély megújítása megvaló-
suljon, olyan módon, ami egy felelős 
gazdától és városvezetőtől elvárha-
tó. Igenis fontos szempont számunk-
ra, hogy a felújítást követően az épü-
let és a benne kialakítandó 
turisztikai attrakciók biztonságo-
san fenntarthatóak legyenek. Az el-
múlt években egyébként több alka-
lommal is végzett az önkormányzat 
közvélemény-kutatást, ami egyértel-
műen azt jelezte vissza, hogy a kör-
mendiek számára a kastély megőr-
zése az elsődleges feladatok között 
szerepel. Bízunk benne, hogy rövid 
időn belül sikerül megoldást találni a 
kialakult helyzetre” – zárta gondola-
tait Bebes István. n MP
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Még karácsony előtt, december 19-
én rendkívüli ülésen tárgyalta a kör-
mendi képviselő-testület azt az elő-
terjesztést, amely lehetőséget 
biztosít a városnak arra, hogy száz 
százalékban pályázati pénzből épít-
hesse meg a körmendi piac területé-
re tervezett csarnoképületet.

Mint már korábban is beszámol-
tunk róla, az elmúlt testületi ülése-
ken vita bontakozott ki a várost veze-
tő, kormánypárti képviselők, 
valamint az ellenzék között a piac 
felújítása kapcsán. Az ellenzéki kép-

viselők ugyanis nem támogatták a 
piac fejlesztését és azt, hogy a város 
a pályázaton elnyert összegen felüli 
részt hitelből finanszírozza. Mint is-
mert, a helyi önkormányzat mintegy 
133 millió forintnyi összeget nyert el 
a vásárcsarnok megépítésére, ez az 
összeg ugyanakkor az építőiparban 
bekövetkezett árnövekedés miatt 
nem elegendő a teljes kivitelezésre. 
Ezért a képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a fennmaradó összeget a 
város a Magyar Kormány által enge-
délyezett hitelből pótolja ki.

Időközben azonban új lehetőség-
gel állt elő Bebes István, aki tájékoz-
tatta a testületet arról, hogy az  
elmúlt hetek eredményes tárgyalá-
sainak köszönhetően újra megnyit-
ják a piac építésére irányuló pályá-
zati felhívásokat, amelyeken 
magasabb támogatási összeget le-
hetne elnyerni ahhoz képest, mint 
amit korábban megítéltek az önkor-
mányzatnak. A támogatási összeg 
gyakorlatilag teljes egészében fe-
dezné a kiadásokat, így nem lenne 
szükség hitel bevonni ahhoz, hogy a 

beruházást megvalósítsák. A lehető-
ség komoly megtakarítást eredmé-
nyezhet a város költségvetésében.

A legnagyobb meglepetésre azon-
ban egyhangú döntés helyett a Válto-
zást a Városért Egyesület képviselői 
a Piaccsarnok megépítésének ezt a 
verzióját sem támogatták. Az előter-
jesztést végül nyolc igen szavazattal 
fogadta el a képviselő-testület, egye-
dül a Szlávik Csaba vezette tömörü-
lés nem támogatta a piac pályázati 
pénzből való megépítését.

 n POME

Újabb forrásokat keresnek a Batthyány-kastély felújítására

A helytörténeti kiállítás megtartása fontos

Kizárólag pályázati pénzből épülhetne a vásárcsarnok

Ajándékot kaptak
Ünnepélyes keretek között 

kaptak ajándékcsomagokat 
még karácsony előtt a Körmendi 
Szociális Szolgáltató és Infor-
mációs Központ ellátottjai a kör-
mendi városvezetéstől. Az ese-
ményre nemcsak Bebes István 
polgármester érkezett nagylel-
kű felajánlással, hanem a 
Castrum Sec Kft. és a helyi kari-
tász képviselői, valamint Dobos 
Attila, a Körmendi Hit Gyüleke-
zetének vezetője is. Utóbbi tar-
tós élelmiszercsomagot és egy 
új mosógépet adott át. Mint 
mondta: rendkívüli munka az, 
amit a központ végez, felajánlá-
suk a legjobb helyre került.

Elindult a báli szezon
Vízkereszt elmúltával Kör-

menden is megannyi farsangi 
mulatság várja a szórakozni 
vágyókat. Volt már bálja a Kör-
mendi Vasparipa Egyletnek, a 
spinningeseknek, de a Kölcsey 
gimnázium diákjai és a szülők 
is báloznak majd várhatóan 
február elején. A Körmendi 
Lions Klub bálja február 1-jén, 
a Mátyás Király Utcai Óvodáé 
és a kéziseké február 8-án lesz. 
A Kolping bál időpontja február 
22., az Olcsai Kiss Zoltán Álta-
lános Iskola pedig március 21-
én tartja idei bálját. n MP

Egy héttel később 
lesz az imahét

A Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa január 
19–26. között szervezte az öku-
menikus imahetet. Körmenden 
azonban az ökumenikus ima-
hét istentiszteletei a keresz-
tény egységért Boldog Batthyá-
ny László ünnepe miatt egy 
héttel később lesznek. Január 
29-én, szerdán az evangélikus 
templomban, január 30-án, 
csütörtökön a református 
templomban, január 31-én, 
pénteken pedig a katolikus 
templomban lesznek az imaal-
kalmak. Mindhárom nap az is-
tentisztelet este hat órakor 
kezdődik. n CST
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Jól sikerült az év első kulturális eseménye: minden eddi-
ginél jobb és látványosabb koncertet adott a körmendi 
Városi Fúvószenekar a sportcsarnokban, telt ház előtt.

Már a koncert előtt egy órával ki-
nyitották a Városi Sportcsarnok ka-
puit, amely évek óta helyet ad a  
Városi Fúvószenekar újévi koncert-
jének. Aki későn érkezett a 2020-as 
esztendő első kulturális eseményé-
re, az bajban volt. Alig lehetett he-
lyeket találni, legalább kétezren 
voltak kíváncsiak a fúvósok műso-
rára. A helyi zenészekből és ven-
dégművészekből álló zenekart  
Morvay András vezényelte, a mű-
sorszámokat Pálóczi Zsuzsanna, a 
Körmendi Kulturális Központ igaz-
gatóhelyettese vezette fel némi is-
mertetővel a szerzőkről és a művek 
keletkezésének körülményeiről.

Most sem kellett csalódnia a kö-
zönségnek, ismert dallamok csen-
dültek fel, amelyek ezúttal nagysze-
rű látvánnyal is kiegészültek. 

Hatalmas LED-falon filmrészletek, 
animációk egészítették ki a zenei 
hatást. A repertoár összeválogatá-
sa most is jól sikerült. Az első rész-
ben klasszikusabb darabokat ját-
szott a zenekar, például Andrew 
Lloyd Webber Az Operaház fantom-
ja című musicalének főcímdalát 
vagy a Szépség és a Szörnyeteg 
film zenéjét. Vincent Bach Hungari-
an melodies című művében szólót 
játszott Lővey Márk, Nyugat-Ma-
gyarország legjobb trombitása.

A pezsgős koccintás utáni máso-
dik részben könnyedebb vizekre 
evezett a zenekar. Szórakoztató da-
rabok, slágerek is voltak a fúvósok 
műsorában, így Frank Sinatra dalai 
vagy Beatles-örökzöldek, előbbiben 
énekes szólista is közreműködött 
Tóth Dániel személyében. A ráadást 

is bőven mérték a fúvósok: szólt a 
Radetzky-induló, a The Best of Vil-
lage People és a The Blues Brothers.

A Városi Fúvószenekar újévi kon-
certjén Bebes István mondott kö-
szöntőt. Körmend polgármestere 
hangsúlyozta, hogy a fúvósok évin-

dító rendezvénye mindig magasra 
teszi a mércét, megadja az alaphan-
got a reményekkel teli új esztendő 
folytatásához. Január a fogadalom-
tételek ideje – folytatta a városveze-
tő –, amikor új terveket szövünk, új 
célokat fogalmazunk meg. A lényeg 
az, hogy jobban figyeljünk egymás-
ra, mert a közösen elvégzett munka 
mindennél fontosabb. Végül a kö-
zösségekben rejlő erőről beszélt a 
városvezető, amely a Városi Fúvós-
zenekar Egyesület esetében hatvá-
nyozottan igaz.

Az együttműködést dicsérte még, 
hogy a Körmendi Kulturális Köz-
pont és Körmend Város Gondnoksá-
ga kitűnő háttérmunkát végzett és 
ezzel is hozzájárult a program sike-
réhez.

A fúvósok a nagysikerű koncert 
után bállal zárták a napot, amelyet 
a Kulturális Központ nagytermében 
tartottak meg a Berzsenyi utcában.

 n TÓTH JUDIT

 FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS/ARCHIV

Immár 27. évfolyamához érkezett a Körmendi Figyelő 
Könyvek sorozat, amit még december elején mutattak be 
javarészt a szerzők közreműködésével a Batthyány Örök-
ségközpont aulájában.

A Körmendi Kulturális Műhely 
Körmendi Figyelőjének 2019-es szá-
ma tizenhat szerzőtől tartalmaz 
írásokat, a könyvbemutatón e gárda 
csaknem fele ott is volt, hogy beszél-
jen az általa leírtakról. A kiadvány 
nyitó tanulmányát Móricz Péter 
jegyzi A körmendi régi városháza a 
dualizmus időszakában címmel. Az 
ezt követő cikkben dr. Nagy Zoltán 
köszönti a 775 éves várost, a szöveg 
a Dr. Batthyány-Strattmann László 
Múzeum tavaly nyáron megnyílt 
időszaki kiállításának megnyitóján 
hangzott el. Körmend és környéké-
nek 1944-es orosz megszállását 
Rétfalvi Balázs és Tangl Balázs 
dolgozta fel. Dr. Gyürki László 
nyugalmazott körmendi plébános is 
elmaradhatatlan szerző, most Áb-
rahám szentföldi emlékhelyeit is-
merteti. Silvássy Péter írása A 
Szent Gráltól a Szent György-hegyig 
címmel közöl érdekes állításokat. 
Kemény Lajos II. Rákóczi Ferenc 
és a bujdosók hamvai hazahozata-
lának történetét dolgozza fel, Gyar-
mati Tiborné pedig azt ismerteti, 
hogy hogyan is éltek elődeink nagy-

apáink korában. Kincs Gyula az 
1950-es kitelepítések előli menekü-
lésről számol be. Varga Géza a ra-
kamazi turul etnikumjelző hierog-
lifikus mondatát fejti meg. Perlaki 
Zsuzsanna Éva az európai, ázsiai, 
közép-amerikai és afrikai pirami-
sok mellett a modern kori pirami-
sokról is közöl tájékoztatót. Varga 
Zoltán a Dél-Amerikában található 
sumir nyomokról ír, Balaskó Tibor 
pedig a táltosok és sámánok egye-
zéseit és különbségeit foglalja ösz-
sze, majd a BÜÜN vallásból eredez-

tethető fakultuszt tárja olvasói elé. 
Gaál Attila a létezés és elmúlás 
örök körforgásáról elmélkedik. 
„Szimulált valóságban élünk?” – te-
szi fel a kérdést Prusinszki István, 
a válasz megtalálható a kiadvány-
ban. A szerkesztő, Szabó Ferenc 
tanulmánya Szíriusziak az Arvi-
surában címmel látott napvilágot a 
kötetben. A rejtélyes sorsú Izsáky 
László leírja, miképp történt, ami-
kor ufót látott a Kakastaréj felett. 
Hasonló dolog történt Gueth Lajos-
sal még sorkatona korában. Továb-
bi ufóészlelésekről Perlaki Zsu-
zsanna Éva ír második cikkében. 
Kékesi István Gábor három rövid 
írásban fejti ki gondolatait különbö-
ző témakörökben, majd Molnár 
Tünde értelmezi a hagyomány szót, 
aztán Horváth Zoltán az alkotmá-

nyosság fogalmával teszi ezt. Szabó 
Ferenc következő cikkében a jézusi 
tanítások megvalósításának nehéz-
ségéről értekezik. Dr. Nagy Zoltán 
Albert Attila őrségi fazekasmester 
munkáit dicséri, Tolvaj-Gergő 
Győző pedig Körmendi Gergő Győ-
zőnek állít emléket. Fentős Eszter 
beszámolójában a Tenkes kapitá-
nya legyőzi a Pókembert. Prusinsz-
ki István ír még a növények rejtett 
érzékeiről, majd Ulicska Tamás az 
aromaterápiát ajánlja az öngyógyí-
táshoz. Auer Miklós a Modell és 
Makettépítő Klub 2019-es évének 
főbb eseményeit sorolja fel. Dr. Dá-
niel Pál Emil a végrendeletek jogi 
hátterével foglalkozik. Kanizsa Jó-
zsef Eőry Szabó Ferenc: A scyt-
ha-magyar népek prófétái és ősval-
lásai című köny vét ajánlja 
elolvasásra és gondos tanulmányo-
zásra, Móricz Péter a Körmend 775 
(szerzők: H. Vörös Márta, Móricz 
Péter, Tóth Judit, Vargáné Lóránt 
Andrea) és az általa írott Körmend 
régi épületei – Városkép a Monar-
chia korabeli képeslapokon című 
könyvre hívja fel a figyelmet.

A Körmendi Figyelőben versek is 
olvashatók Kanizsa József, Szabó 
Ferencné és ifj. Szabó Ferenc, va-
lamint N. Sebestyén Kata tollából, ő 
készítette egyébként az illusztrá-
ciókat is. n CST
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A megyei közgyűlés „Vas megye Családbarát Munkahelyi 
Vezetője” elismerésben részesítette a Gotthárd-Therm 
Kft.-t és ügyvezetőjét, valamint a Szentgotthárd és Térsége 
Turisztikai Egyesületet és elnökét, aki egy személyben dr. 
Simon Margit. Vele beszélgettünk az elismerés kapcsán.

A Körmenden élő, jogász végzett-
ségű, és egyben a HR szakterületen 
is otthonosan mozgó szakember 
gazdag, sokrétű munkatapasztalat-
tal a háta mögött vállalta el koráb-
ban a cég ügyvezetését. Először ar-
ról kérdeztük: ma még mindig 
úttörő szemléletűnek számít-e a 
családbarát munkahely kialakítá-
sára törekvő vezetés vagy egyre 
több cég látja ennek gazdaságossá-
got növelő hatását is.

– Igen, van még mindig egyfajta 
úttörő jellege a szemléletnek, de 
már egyre több vezető látja be, hogy 
érdemes a munkaszervezést csa-
ládbarát módon megoldani. A mai 
körülmények közt, a nagymértékű 
munkaerőhiány időszakában, 
amely különösen igaz a nyugati or-
szágrészre, egy munkahelyi vezető-
nél szükséges, hogy munkavállalói 
szemmel is áttekintse a munkakö-
rülményeket. Ha ehhez alakítja a 
munkakört, nagyobb lesz az esély 
arra, hogy a dolgozó ott marad, il-
letve visszatér a gyesről, lojális lesz 
a céghez – jelentette ki az ügyve-
zető.

Náluk ráadásul elég speciális a 
helyzet: a fürdő szolgáltató cég, 
csakúgy, mint a Szentgotthárd és 
Térsége Turisztikai Egyesület is. 
Kis túlzással éjjel-nappal nyitva 
tartanak, a turista, a vendég na-
gyon fontos számukra. A munkafel-
tételeket, a munkaidőt, a munkakö-
röket is ehhez a 24 órás készenléthez 
kellett igazítaniuk.

– Fiatal munkavállalókkal va-
gyok körülvéve, akik családalapí-
tás előtt állnak vagy már kisgyer-
mekesek. A cél, hogy a tőlünk 
elmenő kismamák szívesen jöjjenek 
vissza hozzánk. De a középkorúak-
ra is ugyanúgy figyelnünk kell. Fon-
tos, hogy a korban előrehaladottab-
baknak is elfogadhatóak legyenek a 
munkakörülmények, és a dolgozó 
lojális legyen a munkahelyéhez – 
vázolta a helyzetet dr. Simon Mar-
git, ami arra inspirálta vezetőként, 
hogy családbarát munkahelyi kö-
rülményeket alakítson ki és a mun-
kaidő-beosztásokat is ehhez iga-
zítsa.

Hozzátette: nőként talán érzéke-
nyebb is arra, hogy a munkatársak 
igényeire oda tudjon figyelni és eze-
ket összehangolja a munkahelyi el-
várásokkal, feladatokkal, hiszen 
saját életében is megtapasztalta 
családanyaként, hogy milyen kihí-
vások várnak egy kisgyermekes 
anyára, bár neki mára már felnőt-
tek a gyermekei.

– Érintettségem emiatt más, köze-
lebb tudok kerülni, több aspektus-
ból tudom átgondolni – hangsúlyoz-
ta.

Dr. Simon Margit elmondta: a 
fürdő esetében a legészszerűbb és 
legegyszerűbb megoldásra töre-
kedtek a munkaidő-beosztásban a 
tevékenységtől függően. Munka-
időkeretben dolgoznak, amellyel 
könnyebben alkalmazkodnak a 
várható vendégszámhoz és haté-
konyságban is mérhető. A munka-
időkeret mellett atipikus foglalkoz-
tatási formákat is alkalmaznak. 
Hisz abban, hogy kell a rugalmas 
munkaidő, az otthonról végezhető 
munka, a részmunkaidő és az álta-
lános mun kaidőtől eltérő munka-
időforma is. Természetesen alkal-
maznak nyugdíjast és csökkent 
munkaképességű dolgozójuk is 
van. Az ügyvezető azt is hozzátet-
te: tapasztalata az, hogy ezeket be-
vezetni könnyebb, aztán működés 
közben kell finomítani a rendszert, 
ami sokszor nagy kihívást jelent, 
mert sok szempontot kell áttekinti, 
koordinálni.

– Ez egyedül nem megy, ez csa-
patmunka, ami közösen végezve 
lesz sikeres. Közvetlen vezető kol-
légáimmal és a munkavállalókkal 
együtt. Velük sikerülhet a zökkenő-
mentes működtetés. A díj, amit kap-
tam, nekik is szól –mondta dr. Si-
mon Margit, aki rögtön sietett azt is 
hangsúlyozni: a sikerhez kell a 
munkavállalók együttműködése is. 
Azaz, hogy a dolgozó elfogadja, biz-
tos legyen benne: a vezetőnek fon-
tos, hogy egy munkaidő úgy legyen 
kialakítva, hogy a munkatárs a csa-
ládi problémákat otthon tudja hagy-
ni, mert biztos lehet benne: ő viheti 
a gyermekét reggel óvodába, iskolá-

ba vagy odaér időben érte. Tudnia 
kell: Bármilyen családi problémája 
van, a cég támogatja annak megol-
dásában.

– A munkavállalónak biztosnak 
kell lennie ebben, a munkavállaló 
bizalma fontos – summázta.

A megbecsült munkaerő pedig 
jobban teljesít, ez a munka haté-
konyságára is befolyással van.

– Az együttgondolkodás a siker 
titka, ami eredményhez vezet. Mi-
kor a cég élére kerültem, a bemutat-
kozó találkozó után az utolsó mon-
datom az volt: az én ajtóm mindig 
nyitva áll mindenki előtt. Ez így van 
máig – mesélte.

A kommunikációs folyamatokat 
részletezve dr. Simon Margit arról 
beszélt: szervezett formájú céges 
kommunikáció, nagy értekezlet 
évente egy-két alkalommal van. 
Ilyenkor a gazdasági célokat, a tel-
jesítések ütemezését, az elváráso-
kat beszélik meg. A vezetői értekez-
letek ennél gyakoribbak. Ezenkívül, 
ha a munkavállaló úgy érzi, bármi-
kor bemehet a vezetői irodába elő-
jegyzés nélkül. Az ügyvezető pedig 
maga is mindennap eljut a munkate-
rületek nagy részére, ahol beszél-
get a dolgozókkal, meghallgatja 
észrevételeiket, javaslataikat és vé-
leményüket kéri. Ezt a spontán 
kommunikációt is fontosnak tartja 
a családbarát munkahely jegyében. 
De természetesen, mivel gazdasági 
társaságról van szó, évről évre ko-
moly gazdasági célokat tűznek ki, 
amelyek elérésében a munkatár-
saknak nagy részük van. Legfőbb 
célkitűzés az eredményesség. Az 
árbevétel növelését és a költségek-
kel való hatékony bánást jelenti. Nö-
vekvő árbevételt a szép, patinás kö-
rülmények, a megfelelő környezet 
és nem utolsósorban a munkatár-

sak garantálják, akik kedvesek, 
nyelveket beszélnek, vendégszere-
tők. Itt megint jelentkezhet a csa-
ládbarát munkahely előnye, hisz, 
aki jól érzi magát a munkahelyén, 
az még inkább pozitív kisugárzású, 
és ez a vendég számára is vonzó.

– Mindig tudunk egyet lépni évről 
évre, és ez jó. A turisztika megbe-
csült ága a gazdaságnak. A látoga-
tószám növelése fontos, és nagyon 
fontosak a törzsvendégek. Rájuk 
külön is figyelünk – mondta még dr. 
Simon Margit.

A Gotthárd-Therm Kft.-nél 59 ak-
tív dolgozót foglalkoztatnak. Van 
teljes és részmunkaidős, nyugdíj 
mellett dolgozó és rehabilitált mun-
katársuk is. Legalább a német 
nyelvtudás elvárt a dolgozóktól, 
akikre emellett jellemző a nyitott-
ság, valamint az, hogy jó kollégák 
és nem mellesleg vendégszeretők. 
Mindebben képzésekkel is támogat-
ják őket, amelynek során az aktuá-
lis szakmai trendekkel ismerked-
hetnek meg.

Dr. Simon Margit a 24 tagból álló 
turisztikai egyesületnek szintén ve-
zetője, az elnöke. A civil szervezet-
nél egy munkavállaló TDM-mene-
dzser nyolc órában és egy kismama 
rugalmas munkaidőben hat órában, 
otthoni munkavégzéssel dolgozik. 
Két nyertes pályázatukkal a hatá-
ron túli osztrák és szlovén térségek-
kel működnek együtt, a többi közt 
szakmai továbbképzésekben, mar-
keting- és szolgáltatásfejlesztő 
programokban.

A családbarát munkahelyi veze-
tőt végül annak megfogalmazására 
kértük, mi jelentené számára a leg-
fontosabb szakmai sikert ebben az 
évben.

– Akkor leszek elégedett, ha az 
idei közös évzáró összejövetelen is-
mét kijelenthetjük: ezt az évet is 
eredményesen megoldottuk közö-
sen, és csapatunk tovább erősödött. 
Szerencsére erre minden remény 
megvan. A fluktuáció kicsi, van egy 
stabil törzsmunkavállalói gárdánk, 
akikkel jó együtt dolgozni, akikkel 
segítjük egymást. Ha erről a vendé-
gek, az új munkatársak és a szak-
ma részéről is kapunk folyamatos, 
pozitív visszajelzést bármilyen for-
mában, ennek örülnék év végén a 
leginkább – mondta az interjú lezá-
rásaként dr. Simon Margit, a csa-
ládbarát munkahelyi vezető díjat 
kapott ügyvezető. n POGÁCS MÓNIKA
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A fúvósok évindító rendezvénye mindig magasra teszi a mércét

Beatles, Frank Sinatra-dalok és a Radetzky-induló is a repertoárban volt

Megjelent a Körmendi Kulturális Műhely legújabb száma

Az együttgondolkodás a siker titka – dr. Simon Margittal beszélgettünk

A munkavállaló bizalma nagyon fontos
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A közelmúltban új kötettel jelentkezett Pete Polgár Máté. A regényét a Magyar Nyugat 
Könyvkiadó adta ki, címe: Egy ördögűző végnapjai. A szerző Körmenden, a Batthyány 
Örökségközpontban is bemutatta a könyvet, amely egy papnevelde életébe enged 
bepillantást és arra keresi a választ, hogy megnyerhető-e a Gonosz elleni harc.

A körmendi szerző már nem elő-
ször mutatta be írásait szülővárosá-
ban. Szinte már visszajáró vendég, 
hiszen 2018 decemberében egy for-
dulatokkal teli regényt hozott az 
érdeklődőknek, A lelkész lánya cím-
mel. Emellett beszélt első novellás-

kötetéről, amely az Egy éjszaka Ma-
gyarországon címet kapta. Egy év 
alatt újabb két könyvet írt a fiatal 
szerző, elkészült A lelkész lánya 
folytatása, amely Hármak bosszúja 
címen látott napvilágot. A most, 
újonnan megjelent kötet egy izgal-

mas történetet mesél el. És, hogy 
melyik korosztálynak szól? Gyakor-
latilag a középiskolásoktól felfelé 
mindenkinek, hívőknek és nem hí-
vőknek egyaránt.

A könyv egy ismeretlen világba, 
egy papneveldébe vezeti az olvasót. 

A főhős Katona Mihály, aki egy hit-
nek elkötelezett fiatalember. Az ő 
nézőpontján keresztül érzékelhet-
jük elvallástalanodó világunk vál-
ságát. A történet nem mindennapi, 
Mihályt a felettesi kiképzik az ör-
dögűzés elvégzésére, így megta-
pasztalja, hogy hogyan működik a 
Sátán a hétköznapi élethelyzetek-
ben. A regény elsősorban arra kere-
si a választ, miért van Gonosz a vi-
lágban és fel tudjuk-e venni vele a 
harcot? – mondta a szerző.

A könyv az olvasóra bízza annak 
megválaszolását, hogy mekkora a 
hit, az ima ereje a Gonosszal, a sö-
tétséggel szemben. Az írás a papi 
hivatás mindennapjait is vizsgálja, 
főként azt, hogy hogyan lehet helyt-
állni a 21. században papként. A tör-
ténet végkimenetele nem happy end, 
a hívőknek inkább szomorú és kife-
jezetten tragikus. De felcsillan a 
remény, hogy a nagy csatát a Go-
nosszal szemben a jószándékú em-
ber esetleg megnyerheti, de ez egye-
lőre reménytelen ügy, mert most 
vesztésre állunk a gonosz erőkkel 
szemben.

 n TJ
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Egy ördögűző végnapjairól – megjelent a körmendi szerző új könyve

A Várostörténeti Akadémia idei első rendezvénye 
a 430 éve kiadott Vizsolyi Bibliával foglalkozott. Az 
előadás-sorozat rendezvényein talán még soha 
ennyire sokan nem voltak a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében, mint Szabadi István református 
lelkész előadásán.

Dr. Vörös Ottó, a Csaba József 
Hon ismereti Egyesület elnöke kö-
szöntötte először a közönséget, majd 
elmondta, hogy az első, teljes, ma-
gyar nyelvű bibliafordítás Vizsoly-
ban látott napvilágot 1590-ben, és ez 
a Vizsolyi Biblia a magyar kultúra, a 
magyar irodalmi nyelv kialakításá-
nak fontos tárgya és dokumentuma, 
épp ezért kell megünnepelni. 2026-
ban majd a jezsuita Bibliát, a Kál-
di-féle katolikus fordítást ünneplik 
meg szintén egy előadással. Váro-
sunk református lelkésze, Szabadi 
István bevezetőjében elmondta, 
hogy a témakör gazdagsága miatt 
az előadás időbeli terjedelme csak a 
legfontosabb szemelvények ismerte-
tését teszi lehetővé. Teljesen helyt-
álló a Vizsolyi Bibliát a magyar nép 
féltve őrzött kincsének nevezni, és 
nagyon fontos azzal is tisztában len-
ni, hogy Károli Gáspár nem egyedül, 
hanem néhány hozzáértő protestáns 
lelkésztársaival végezte el a monu-
mentális feladatot. A céljuk minden-
képp az volt, mint a többi, őket meg-
előző európai bibliafordítóké: a 
Szentírás a nemzet nyelvén kerüljön 
a nép kezébe. Ma már tudjuk, hogy 
magyar megmaradásunk egyik leg-
fontosabb tényezője volt az általuk 
lefordított és kiadott Biblia. Károli 
Gáspár és névtelen társai minden-
képp a legnagyobb magyarok közé 
sorolandók. Munkásságuk évszáza-

dos hatást gyakorolt az 
egyház kegyességére, az 
anyanyelv és népünk iro-
dalmi fejlődésére, a sze-
mélyes hitéletre, az er-
kölcsre, a társadalom fejlődésére, 
hozzájárult a polgárosodáshoz, a 
társadalmi fejlődéshez, Magyaror-
szág megújulásához. Abban az idő-
ben az volt a gyakorlat, hogy a lelké-
szek a latin Bibliát használták. 
Latin volt az iskolák, a tudomány és 
az egyház nyelve. Ezért határozta el 
Károli, hogy a latin Biblia helyett le-
fordítják magyarra a teljes Bibliát, 
mert úgy gondolta, hogy „jobb a for-
rásból inni, mint a folyásából”. A ka-
tolikus egyház pedig tiltotta, hogy a 
Szentírás a hívek kezébe kerülhes-
sen. Károlyi Gáspár – illetve a pro-
testáns gyakorlatban Károli – 1530 
körül született Nagykárolyban. Is-
koláit is itt kezdte, Brassóban  
folytatta, majd 1556-ban már Witten-
bergben, a reformáció híres váro sá-
ban tanult, ahol a nagy reformátor, 
Melanchton Fülöp, Luther Márton 
tudós barátja még ott tanított. Az ott 
töltött 5–6 év alatt rengeteg dolgot 
tanult, alaposan elsajátította a bibli-
ai nyelveket, és ott szedte össze azt 
a tudást, ami a bibliafordításhoz kel-
lett. Hazatérve sokat hitvitázott az 
unitáriusok ellen. 1563-ban gönci 
református prédikátor lett, majd ké-
sőbb esperes. A Biblia fordítását 

1586-ban kezdte meg, és figyelembe 
vette a korábbi részfordításokat is.

A Biblia görög szó, magyarul 
könyveket, könyvecskéket jelent, 
összesen 66 könyvből áll, ebből 39 az 
Ószövetségben, 27 pedig az Újszö-
vetségben található. Csaknem 1600 
év alatt állt össze, és 60 generáció 
ideje alatt készült el. Feltehetően hat 
református lelkésztársa segítségé-
vel viszonylag hamar elkészült a for-
dítással. A fordítást 1589. február 
18-án kezdték el Vizsolyban és 1590. 
július 20-án ott is fejezték be, így a 
fordítás után négy évvel már a ma-
gyar nyelvű Szent Biblia 700–800 
példányban nyomtatásban is megje-
lent. A Gönc és Vizsoly közötti 12 ki-
lométeres távolságot a gönci iskola 
diákjai gyalog tették meg, ugyanis a 
lefordított lapokat ők vitték a nyom-
dába, a kefelenyomatot pedig vissza 
Károlihoz, aki ezt átnézte, javította, 
visszavitték a nyomdába, és csak ez-
után készülhetett el a végleges 
nyomtatás. Rákóczi Zsigmond erdé-
lyi fejedelem felkarolta a kezdemé-
nyezést, és végig támogatta a mun-
kálatokat. Fia, I. Rákóczi György az 
élete során huszonhétszer olvasta el 
a Bibliát. Károli már betegségével 

küszködve is dolgozott, munkáját be-
végezve 1592-ben halt meg. A Vizso-
lyi Bibliának mára 54 példánya ma-
radt fenn, ebből 24 található 
Magyarországon. Három részből 
állt, összesen 2412 oldalt tartalma-
zott, oldalanként 1850 betűvel, ami 
összesen 4,5 millió betűt jelent. A sú-
lya 6 kilogramm volt, az ára pedig 8 
arany. Károli templomi használatra 
szánta, 1612-ben aztán még 2000 pél-
dányt nyomtattak belőle a németor-
szági Oppenheimben. Húsz évvel ez-
előtti adat, hogy Magyarországon 
1590 óta valószínűleg 293 teljes, illet-
ve részleges bibliakiadás történt. A 
világon eddig több mint 2500 nyelvre 
fordították le a Biblia egészét vagy 
legalább egy részét.

Szabadi István az előadásra el-
hozta a Körmendi Református Egy-
házközség egyik legféltetteb tulajdo-
nát, egy Károli-Bibliát, amit 1704-ben 
Szenczi Molnár Albert adott ki a né-
met Kasselben. Hazánkban 2008 a 
Biblia éve volt, 2017-ben pedig a re-
formáció 500. évfordulóját városunk-
ban úgy ünnepelték a történelmi pro-
testáns felekezetek, hogy a 
Batthyány Örökségközpont aulájá-
ban felváltva olvasták fel János 
evangéliumát. Egy 2004-es adat sze-
rint a magyar háztartások 56%-
ában található Biblia, de hogy há-
nyan olvassák, azt nem tudni. Rácz 
Miklós evangélikus lelkész egyszer 
azt mondta, hogy a Biblia a 36 fokot 
szereti, vagyis az emberi kéz mele-
gét az olvasása közben. Szabadi Ist-
ván Szent Ágoston (Augustinus) óko-
ri egyházatya szavaival bátorította a 
jelenlevőket a Biblia megismerésére: 
„Tolle lege!” azaz Vedd és olvasd!.

 n CSIHAR TAMÁS
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Károli Gáspár és társai a legnagyobb magyarok között

Szabadi István tartott előadást a Vizsolyi Bibliáról

A közelmúltban több elismerést 
kaptak a körmendi Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttes tagjai. Balogh 
Ádám és Jóna László a Rábaközi 
Felnőtt és Ifjúsági Szólótáncverse-
nyen szerepeltek sikerrel.

A programot „Szentes” Varga 
Ferenc tiszteletére rendezték meg 
Szanyban. Balogh Ádám a verse-
nyen nyújtott teljesítményéért, va-
lamint a magyar népi kultúra szín-
vonalas ápolásáért kapott 

emléklapot, Jóna László pedig a 
különdíjat és az Aranypaszomán-
tos szólótáncos díjat vehette át.

Soós Lászlót, a több mint félszáz 
éves táncegyüttes egyik oktatóját 
szintén díjazták, őt a Dr. Kis Gyula 
Baráti Kör tüntette ki az 1993 óta 
kiadott Közösségi Kultúráért Díj-
jal, amelyet Celldömölkön ünnepé-
lyes keretek között adtak át a kör-
mendi táncosnak. n TÓTH JUDIT
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Elismerések a Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttesnek

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Körmendi 
Csoportja decemberi programjára dr. Kellermayer Miklós 
sejtbiológus professzort hívta meg, aki Az igazság az 
élőlények világáról és rólunk, emberi személyekről címmel 
tartott előadást a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Az előadás elején Böjti Balázs, a 
helyi római katolikus plébánia káp-
lánja beszélt az advent eredetéről, 
jelentőségéről, a csendes, remény-
teljes várakozás öröméről. Az 
előadó, dr. Kellermayer Miklós be-
mutatkozásában elmondta, hogy 30 
éve járja előadásaival a Kárpát-me-
dencét, amelyekkel az a célja, hogy 
bebizonyítsa, hogy a 21. században 
sem külön valóság a hité és a tudo-
mányé, a kettő nemhogy nem zárja 
ki, hanem sokkal inkább támogatja 
egymást. Nagyon fontos megérteni, 
hogy a ma élő ember létezésének is 
az az alapja, ha elfogadja, hogy Jé-
zus Krisztus az Út, az Igazság és az 
Élet, mert csak általa lehet az Atyá-
hoz jutni. A továbbiakban beszá-
molt arról, hogy egész életében az 
élő sejtet kutatta, s hiába múlt már 

80 éves, továbbra is beszélni fog 
azokról a felfedezéseiről, amelyek 
miatt már 1989-ben sem adtak neki 
egyetemi tanszéket. Szerinte a tu-
dományos világ elismerésénél sok-
kal fontosabb, hogyha az ember Is-
tentől részesül majd elismerésben.

Saját kutatásaiból kiindulva jut el 
ahhoz az igazsághoz, hogy a tudo-
mány számára az élet keletkezése 
mindörökre misztérium marad, és 
az istenhit és orvostudomány kap-
csolatáról máig szemináriumot tart 
az egyik orvostudományi egyete-
men. Lelki-szellemi sürgetés és az 
életről tudható és megismerhető 
igazságok kifejezésének vágya mi-
att vállalja, hogy küldetését folytat-
va tartja előadásait a 25 éve általa 
indított Vándor Szabadegyetemen. 
A sejtkutató professzor abból a be-

látásból indul ki, hogy a saját korlá-
tait felismerő tudományos megis-
merés szükségképpen eljut a 
lényegénél fogva megismerhetetlen 
titkok, a misztériumok határáig, 
amelyekbe csakis egy új érzékkel, a 
hit szemével lehet bepillantást nyer-
ni. Az értelem és hit egységet alkot-
nak, és együtt vezetnek el a lehetsé-
ges legmélyebb belátásokig, hiszen 
az értelemmel feltárható igazságok 
és a kinyilatkoztatott igazságok 

szoros egységet alkotnak. Másrészt 
az emberiség súlyos igazságtudás- 
hiányban szenved önmagáról, de az 
egész élővilágról is, ugyanis az élet-
telen anyagból élőlényt előállítani a 
tudósok sem tudnak, és egyetlen el-
pusztult élőlényt sem képesek újra 
életre kelteni. Ugyanakkor az élővi-
lág eltartottai vagyunk. Tudatlan-
ságunkban pusztítjuk az eltartóin-
kat és megnyomorítjuk egymást, 
különösen a gyermekeinket, sőt a 
magzatainkat meg is öljük. Minden 
élőlény törvényfüggő, tökéletes élő 
létező, mi emberi személyek viszont 
tökéletlen, istenfüggő élőlények va-
gyunk. Krisztus, aki nem vallásala-
pító, hanem az Út, az Igazság és az 
Élet, kiszabadított bennünket a bál-
ványisten-függőségünkből és meg-
ajándékozott az örökélet, az örök 
boldogság elnyerhetőségével. Eh-
hez enni kell Őt az Eucharisztiában, 
az „Átváltoztatott Kenyérben”! So-
kan azt mondják, hogy a világ ke-
resztény lesz vagy nem lesz. Nem 
így van: eucharisztikus lesz vagy 
nem lesz. n CST
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Az Út, az Igazság és az Élet egy tudós szemével

Dr. Kellermayer Miklós a tudomány és a hit kapcsolatáról
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Civil fórumra hívta a körmendi közösségeket, csoportokat a 
Körmendi Kulturális Központ a helyi városvezetéssel karöltve. 
Az esemény nem újkeletű, minden év elején megtartják, cél, 
hogy egyeztessék a különféle programokat, Körmend város 
nagyrendezvényeit és megbeszéljék a civilek problémáit.

A Batthyány Örökségközpontban 
tartott fórumon Hadnagyné Vörös 
Márta, a Körmendi Kulturális Köz-
pont, Múzeum és Könyvtár igazgató-
ja köszöntötte a megjelenteket, majd 
Bebes István polgármester vette át a 
szót. A városvezető megköszönte a 
civilek munkáját, kiemelve azt, hogy 
2019-ben méltóképpen sikerült 
megünnepelni a várossá nyilvánítás 
775. évfordulóját.

A körmendi egyesületek, csopor-
tok munkája hosszú évek óta példa-
értékű, sok város örülne, ha ilyen 
széles körű és jó kapcsolatot ápolna 
a civil szféra képviselőivel. Az el-
végzett munkát igyekszünk meghá-
lálni azzal, hogy pályázati támoga-
tások ka l is seg ít jük az 
egyesületeket. 2019-ben elég sok 
pályázati lehetőség adódott, ezek 
közül a CLLD-projekt az idei évre is 
áthúzódott és segíti a különböző 
rendezvények megvalósítását – ösz-
szegzett Bebes István.

A polgármester hangsúlyozta, 
hogy 2020 is nagyszerű kulturális 
programmal indult: a Városi Fúvós-
zenekar újévi koncertje magasra 
tette a mércét, bízik a hasonló foly-
tatásban.

Jól vizsgáztak az elmúlt évben a 
civil szervezetek programjai és Kör-
mend város nagyrendezvényei is, 
különösen a Vas Megyei Vadásznap-
nak volt nagyon jó visszhangja. 
A programra nemcsak megyei, ha-
nem országos szinten is felfigyeltek.

A városvezető biztosította a civi-
leket, hogy idén is rendelkezésre 
állnak azok a források, mint tavaly. 
2020-tól külön hangsúlyt helyeznek 
a környezetvédelemre, valamint 
több helyen terveznek fásítást, virá-
gosítást. Ez nemcsak gyakorlati  
tevékenységet jelent, hanem egyfaj-
ta szemléletváltást is, ehhez a pol-
gármester a civil szervezetektől tá-
mogató hozzáállást kért. Három 
éven belül szeretnék kicserélni a 
városban található hulladékgyűjtő-
ket is. A rendezvényekkel kap-
csolatban Bebes István megjegyez-
te azt is, hogy 2020-ban van a 
boldoggá avatott orvos, Dr. Batthyá-
ny-Strattmann László születésének 
150. évfordulója, így ebben az évben 
nagy figyelmet kap a szent életű 
herceg.

Hadnagyné Vörös Márta összeg-
zésében kiemelte, hogy 77,4 millió 
forintos pályázati támogatás jutott 
2019-ben kultúrára, amely rendkí-
vüli összeg. Az intézményvezető el-
mondta azt is, hogy az idén új fel-
adatot jelent az úgynevezett KÉK 
projekt, amely a Körmendi Értékes 
Közösségekhez kapcsolódik, meg-
valósítására harminchat hónap áll 
rendelkezésre. Külön szó esett a 
Batthyány-emlékévről: az igazgató-
nő felvázolta, hogy a Körmendi Kul-
turális Központ más programok 
mellett Batthyány-élménynapot is 
tervez júniusban, ahol az érdeklő-
dők megismerhetik, hogy mivel fog-

lalkoztak szabadidejükben a Bat-
thyány-család tagjai a boldog 
békeidőkben. Emellett természete-
sen konferencia, ismeretterjesztő 
előadás is foglalkozik majd a her-
cegorvossal, és betervezték a Sabá-
li László által komponált Batthyány 
mise bemutatását is.

A civilek közül elsőként Fekete 
Tamás, a körmendi 3F-K Fotóklub 
vezetője szólt az egybegyűltekhez. 
Elmondta, hogy a körmendi fotóklub 
működése tíz éve folyamatos, éven-
te vannak kiállításaik. A paletta vi-
szont még bővíthető, hiszen a fotós 
világszövetség alkotásaiból is nyíl-
hatna tárlat, továbbá az elképzelé-
seik között szerepel egy szabadtéri 
kiállítás, utcai tárlat megvalósítása 
is. Ehhez kültéren is használható 

paravánokra, installációkra lenne 
szükség.

Dr. Vörös Ottó, az idén harminc-
éves Csaba József Honismereti 
Egyesület elnöke hangsúlyozta, 
hogy a honismereti akadémia ki-
emelten foglalkozik februárban a 
Batthyány-családdal. Az egyesületi 
vezető kitért a hatvan évvel ezelőtti, 
körmendi genetikai vizsgálatra is, 
amely az antropológia tudományá-
ban világhírűvé tette Körmendet, 
hiszen külföldi egyetemeken és 
nemzetközi publikációkban is alap 
vizsgálati modellként szerepel. Dr. 
Vörös Ottó örömét fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy Németh Mária 
világszerte ismert operaénekes em-
léktábláját tavaly elkészítették, de 
felhívta a figyelmet egy problémára 

is. A körmendi kórház területén van 
egy tömegsír, amely egyébként ter-
mészetvédelmi terület és fontos, 
hogy folyamatosan gondozzák, 
rendben tartsák.

Mecsériné Doktor Rozália 
könyvtárvezető a Trianon-emlékév-
vel kapcsolatos terveit vázolta fel, 
majd beszélt a hagyományos költé-
szet napi szavalóversenyről és az 
olvasótáborról. Utóbbi kapcsolódik 
a Batthyány-emlékévhez, a felső-
sökkel végig járják, hol élt, dolgo-
zott, tevékenykedett a hercegorvos.

Dr. Kovács Gyula Attila, a Váro-
si Fúvószenekar Egyesület elnöke 
elmondta, hogy jelentős támogatás-
ra van szükségük ahhoz, hogy új 
kottákat szerezzenek be. Egy-egy 
komolyabb kotta akár 100 ezer fo-

rintba is kerülhet, ezt nem tudják 
kigazdálkodni, viszont az fontos 
lenne, hogy mindig megújított re-
pertoárral lépjenek a közönség elé.

Kiss Gábor, a Senior Néptánc-
együttes vezetője elmondta, hogy 
egyesületük az idén tizenöt éves, 
így több jubileumi programot ter-
veznek 2020-ban. Februárban a Se-
nior bállal kezdenek, de pünkösd-
kor is fellépnek, továbbá táncházat, 
kiállítást és egy nagyműsort is ter-
veznek az ősz folyamán, majd ad-
venti fellépéssel zárják az évet. Pro-
fesszionális csoport meghívását is 
tervezik, a Nemzeti Táncegyüttest 
idén is felkérnék egy műsorra. A se-
niorok számára emlékezetes volt 
2019-ben a siófoki Nemzeti Regatta, 
ahol a színpadi produkciók verse-
nyében első díjat nyertek.

Báger Szabolcs, a körmendi Vá-
rosi Vegyeskar tagja két fontos 
egyesületi programról beszélt. A 
vegyes kar június 6-án tartja hagyo-
mányos Várkoncertjét, december 
13-án pedig az Adventi Kórusmuzsi-
kát a Szent Erzsébet-templomban. 
A vegyes kar idén 50 éves, kiadvány-
nyal, CD-vel, esetleg DVD-vel is ké-
szülnek a jeles évfordulóra.

Köbli Csaba, a Kastélyszínház 
Társulat tagja zárta a felszólalók 
sorát. Elmondta, hogy két új egész 
estés darabbal készülnek ebben az 
évben. Színpadra állítják Tamási 
Áron Énekes madár című művét a 
Béri Balogh Ádám Táncegyüttessel 
közösen, az előadást várhatóan má-
jusban láthatja a közönség. Emellett 
Molnár Ferenc klasszikusát, a Lilio-
mot is szeretnék idén bemutatni. 
A színjátszók augusztusban tartják 
a II. Rába-parti Színjátszó Feszti-
vált, amely a CLLD-projekt keretein 
belül valósul meg. A KASZT tavaly 

nyolc fővel bővült, ami örvendetes. 
A színjátszóknak több felkérése is 
van a megye különböző pontjairól 
egész éven át.

A fórum záró részében Bebes Ist-
ván kiemelte, hogy a piac építési te-
rület lesz, így lesznek olyan progra-
mok, amelyeket időlegesen nem 
lehet ott megvalósítani. Felmerült 
az újévi koncerttel kapcsolatban a 
belépőjegy kérdése. Ezt a polgár-
mester egyértelműen elvetette, így 
várhatóan a következő évben is in-
gyenes lesz az év első kulturális 
programja.

Hadnagyné Vörös Márta végül el-
mondta, hogy terveznek egy civil 

estet a közeljövőben, ahol minden 
egyesület bemutatkozhat egy kicsit 
másként, tevékenységi körétől elté-
rően. A vacsorával egybekötött 
programról hamarosan értesítik a 
civil szervezetek képviselőit.

A nagyrendezvényekkel kapcso-
latban elhangzott az is, hogy idén 
áprilisban is megtartják a Tavaszi 
Közös Napokat, augusztus derekán 
lesz a Körmendi Napok programfo-
lyama, október végén Körmend Vá-
ros Ünnepnapjai, november végétől 
pedig az adventi események várják 
majd az érdeklődőket.

 n TÓTH JUDIT

 FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS

A tavalyi évet összegezték és az idei tervekről beszéltek: civil fórumot tartottak a Batthyány Örökségközpontban

A megszokott tematikus események 2020-ban sem maradnak el
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A Körmendi Polgárőr Egye-
sület tagjai 2019-ben ösz-
szesen 1396 szolgálati órát 
teljesítettek Körmenden 
a lakosság közbiztonsága 
érdekében.

Elsősorban hétvégén, a kora esti 
és éjszakai órákban látunk el bűn-
megelőzési szándékkal járőrszolgá-
latot a város területén – tájékoztat-
ta lapunkat Biczó Péter, az 
egyesület vezetője. Mint mondta: 
kiemelt figyelmet fordítanak az is-
kolák, óvodák, a közintézmények, a 
játszóterek, a belváros, a vasúti pá-
lyaudvar, a bevásárlási központok, 
a várkert, a Batthyány-kastély, a 
Rába-parti üdülők és a kiskertek 
ellenőrzésére. Kiemelte azt is, hogy 
nagy segítség számukra az, hogy a 
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság-
tól kaptak egy szolgálati autót, 
amellyel könnyen el tudnak jutni a 
külső településrészekre, így Hor-
vátnádalján és Felsőberkiben is el-
lenőrizni tudnak.

A beszámolójából megtudtuk, 
hogy tavaly is részt vállaltak az ösz-
szes városi rendezvény biztosításá-
ban, az őriszentpéteri polgárőrök-

kel közösen pedig az Őrségi Vásáron 
és a Tökfesztiválon segítettek.

„A rendőrséggel továbbra is jó a 
kapcsolatunk” – tette hozzá Biczó 
Péter, mint fogalmazott, mindig elő-
re egyeztetnek, illetve megtervezik, 
hogy mire figyeljenek munkájuk so-
rán. Tavaly egyébként két esetben 
kellett rendőri intézkedést kérniük.

Munkájuk során különösen odafi-
gyelnek arra, hogy folyamatosan 
képezzék magukat és minél maga-
sabb színvonalon lássák el önként 
vállalt feladatukat, ennek érdeké-
ben egyesületen belüli, valamint az 

országos és a vasi szövetség szerve-
zésében is több oktatáson részt vet-
tek.

A Körmendi Polgárőr Egyesület 
elnöke nemrég a Vas Megyei Ren-
dőr-Főkapitányságon négy új EDR 
rádiókészülékeket vett át Bedi 
Ákostól, a Vas Megyei Polgárőr Szö-
vetség elnökétől.

A készülékek elsősorban az egye-
sületen belül, a szolgálatban lévő 
polgárőrök közötti kapcsolattartást 
biztosítják, illetve közvetlen kapcso-
latot teremthetnek vele a Vas Megyei 
Tevékenység Irányító Központtal.

Az idei tervekről megtudtuk, 
hogy a többi közt szeretnék tovább 
növelni a közterületi szolgálatok 
számát, a városi rendezvények biz-
tosításában részt vennének, növel-
nék a taglétszámot és a fiatalokat is 
bevonnák a bűnmegelőzési tevé-
kenységbe.

Pályázati pénzek és támogatók 
elnyerésére is törekednek és mivel 
egyesületük jubilál, méltó módon 
emlékeznének meg az elmúlt hu-
szonöt év munkájáról.

 n MP

 FOTÓ: ARCHIV

A Körmendi Rendészeti 
Szakgimnázium a helyi 
rend őrkapitánysággal kö-
zösen nyílt napot tartott a 
közelmúltban.

A résztvevők tájékoztatást kap-
tak az intézményben folyó oktatás-

ról, a felvételi eljárásról, a rendőr-
ség feladatairól, a bűnügyi és a 
rendészeti szakterületeken zajló 
munkavégzésről és a rendőri hiva-
tásról. A programot technikai be-
mutatók is színesítették.

Először Hollósi Gábor rendőr ez-
redes, az iskola igazgatója beszélt, 
majd az Országos Rendőr-főkapi-
tányság tájékoztatóját hallgathatta 

meg a száznyocvan érdeklődő ven-
dég.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitány-
ság, és a Körmendi Rendőrkapi-
tányság által kiállított technikai 
eszközöket kézbe vehette mindenki, 
és a kollégáik minden kérdésre szí-
vesen válaszoltak.

Az udvaron a Készenléti Rendőr-
ség tartott csapatszolgálati bemuta-

tót, meg lehetett nézni a kiállított 
járműveket, az alaki bemutatót, va-
lamint a sportcsarnokban a felvéte-
livel kapcsolatos előadást.

Ez utóbbi helyszínen a Körmendi 
Rendőrkapitányság járőrei meg-
rendezett szituációban is intézked-
tek.

 n MP

 FOTÓ: KRSZKI /ÁTVETT

Másodszor is nyílt nap volt a körmendi rendészetiben

1396 szolgálati óra a polgárőrök 2019-es mérlege

Még tovább növelnék a közterületen töltött időt

A dharma beszéd egy olyan nyilvános tanítás, amit egy zen mester, tanító vagy szerzetes 
tart. A bevezetőként elhangzó tanítást a hallgatóság kérdéseire adott válaszok követik 
úgy, hogy közben a beszédet tartó a gyakorlatban mutatja be az intuíció helyes mű-
ködésének gyakorlatát. Még tavaly novemberben végén tartott Csong An Szunim zen 
mester dharma beszédet a Faludi Ferenc Könyvtár olvasótermében.

Csong An Szunim zen mester, a 
Pilisben lévő Eredeti Fény zen temp-
lom apátja e sorok írójának felkéré-
sét elfogadva érkezett a Rába-parti 
településre. Az olvasótermet zsúfo-
lásig megtöltő közönség előtt – so-
kan eljöttek a megye különböző tele-
püléseiről – először arról beszélt, 
hogy az ember érdekes lény, ugyanis 
mindannyian tisztában vagyunk 
egy olyan verziónkkal, egy olyan én-
nel, amely nem olyan, mint a mosta-
ni, hanem jobb annál, és egy olyan 
világgal, ami jobban működik a je-
lenleginél. Ahhoz, hogy ezt a műkö-
dést javíthassuk, meg kell tapasztal-
ni azt a belső lényeget, ami ezt az ént 
és a külső és belső világot látja. Fel 
kell tenni a kérdést, hogy hogyan 
működünk mint ember, mint család, 
mint társadalom. A működés törvé-
nye a dharma, a megnyilvánulása a 
karma. Általában ott szoktunk meg-
állni, hogy amiatt panaszkodunk, 
hogy nem tudunk érdemben sem a 
másik emberen, sem a világon vál-
toztatni. Amikor elég volt a küzde-
lemből, belenyugszunk abba, hogy 
minden ezután is úgy lesz, mint 
ahogy eddig volt, illetve ahogy most 
van. Az a jó hír, hogy ezt a fajta meg-
alkuvást senki és semmi nem teszi 
sem szükségessé, sem elkerülhetet-

lenné. A zen ott kezdődik, hogy az 
energiánkat befelé fordítjuk, és a fi-
gyelmünket is ide irányítjuk, és egy-
re tisztább tudattal igyekszünk lé-
tezni. Ebben a befelé fordított 
állapotban tegyük fel a kérdést, 
hogy mi irányítja a tudatot, mi lát a 
szemünkkel, mi hall a fülünkkel, mi 
érez a szívünkkel és mi gondolkodik 
az elménkkel, és legfőképp: ki mond-
ja azt, hogy én.

Az életünket relatív békében, jó-
létben, harmóniában szeretnénk le-
élni. Ez azért nem sikerül, mert az 
iménti a kérdéseket nem műveltük ki 
eléggé, azaz nem ismertük meg sem 
magunkat, sem a világot. Mivel ez az 
ismeret hiányos, szenvedünk és hi-
bákat követünk el. A benső lénye-
günk az önvalónk, de ettől az önké-
pünk különbözik. A különbség 
nagysága a szenvedés mértéke. Mi-
nél több illúziót táplálunk magunk-
ról és a világról, annál kevésbé is-
merjük fel a dharmát, és ezért 
kellemetlen karmát hajtunk végre 
beszédben, gondolkodásban, érzel-
mekben és tettekben. A szenvedés 
azonban nem szükségszerű, az ön-
kép és az önvaló távolsága is csök-
kenthető a belátás és a helyes gya-
korlás által. A tudat tükre tisztítható, 
és a gyakorlás által megszabadulha-

tunk a hamis illúzióktól és tévedé-
sektől. A zen szó szerint azt jelenti, 
hogy meditáció, elmélyülés, letisztu-
lás, befelé fordulás, eggyé válás. A 
zen hagyomány már fél évszázada 
itt van Nyugaton, és elérhető min-
denki számára. Úgy van itt, hogy il-
leszkedik a társadalomhoz, a kultú-
rához, és segíti az embereket, hogy 
egy picit megtalálják a belső lénye-
güket. Nem kell nagyon, tényleg elég 
csak egy picit, hogy rálássunk ön-
magunk és a világ működésére. Az 
úton csak a téves nézeteinket veszít-
hetjük el, amelyekből a harag, a kap-
zsiság és a többi negatív dolog szár-
mazik.

A feltett kérdések számos téma-
kört érintettek, ezekre válaszolva a 
zen mester a meditáció kapcsán pél-
dául arról is beszélt, hogy az eggyé 
válás azért fontos, mert az ego fala 
leválaszt a világról, elválaszt a má-
sik embertől, így nem halljuk meg, 
amit valójában mond és nem látjuk, 
hogy igazából mi van körülöttünk. 
Ez a fal azonban nem lebonthatat-
lan, mert ugyanabból az anyagból 
van, mint az út, a különbség csak 90 
fok. Az útnak van széle, a falon vág-
hatunk ajtókat. de az rajtunk áll, 
hogy merre megyünk. Valójában eh-
hez három dologra van szükség: a 

motivációra, ami a múltból gyűjtött 
tapasztalat, szándékra, ami az aka-
rat vektora és célra, amit szeretnénk 
elérni. Az a jó, ha ez a három egy 
irányban helyezkedik el. Csak a fel-
ébredés felé érdemes menni. A segí-
tőkészség kapcsán hangzott el, hogy 
ha valaki a saját egója falába beveri 
a fejét, és vérezni kezd, akkor „én 
legyek az első, aki megkérdezi tőle, 
hogy miben segíthetek”. Viszont 
nem vállalhatunk fel olyan élethely-
zeteket, ahol a másik átadná nekünk 
a szabadságát és a felelősségét. A 
gyakorlás során gyakran változnak 
meg a dolgok körülöttünk, ennek az 
az oka, hogy mi magunk változunk. 
Amikor tisztul a tudat, akkor az is 
megváltozik, ahogy a világot látjuk. 
A mantrák recitálásának következ-
tében kialakul egy olyan belső szel-
lemi hierarchia, amiben a személyi-
ségünk minden alkotórésze ezt az 
általunk választott minőséget fogja 
szolgálni. Halott szeretteink elenge-
désének a feltétele annak a megérté-
se, hogy ugyanaz a lélek ugyanazt a 
testet már nem fogja fölvenni. Ilyen-
kor a létező párkapcsolat, a létező 
család iránti kötelék kell, hogy erő-
sebb legyen, mint az eltávozott iránti 
kötődés. De tudni kell megköszönni 
az együtt töltött időt, meg kell bocsá-
tani és bocsáttatni vele, és kimonda-
ni az Isten veled!-et.

Csong An Szunim tavasszal jön 
ismét Körmendre, amikor egy pén-
tek esti dharma beszédet egy szom-
bat délelőtti meditációs workshop 
követ majd. n CSIHAR TAMÁS

 FOTÓ: CSIHAR TAMÁS

Zen mester dharma beszéde Körmenden

A működés törvénye a dharma, a megnyilvánulása a karma
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A körmendi spinningklub tíz 
évére tette fel a koronát az 
a rendezvény, amit szomba-
ton a Városi Sportcsarnok-
ban rendeztek meg.

2010. január 18-a a dátum, amikor 
Szupper Péter, a Pici Szupi Spin-
ning Klub Egyesület vezetője elindí-
totta a településen a spinningéletet. 
Lapunknak elmondta: szlovákiai 
kosárlabda-pályafutása során is-
merte meg a sportágat és egyből 
beleszeretett. „Mindig is volt ben-
nem egy hivatástudat és foglalkoz-
tatott, hogy olyan tömegsportot hoz-

zak létre, amivel egészségesebbé 
lehet tenni az embereket”.

A mozgásforma hamar népszerű-
vé vált: a kezdeti pár négyzetméte-
res termet fokozatosan bővíteni kel-
lett. A spinninget ma már nem kell 
senkinek bemutatni, és a sikerének 
a titka sem kérdés, hiszen biciklizni 
mindenki szeret, de a körmendi 
klubnak ezen felül is van különle-
gessége: a sport mellett folyamato-
sak a csapatépítő programok.

Az elmúlt tíz évben tartottak már 
farsangot, disznóölést, maratoni, 
több órás tekerést fúvószenekari kí-
sérettel és volt rekordkísérletük is, 
ami magyar rekord lett és hamaro-
san eldőlhet, hogy a Guinness-re-
kordok könyvébe is bevezetik.

Most egy négyórás tekeréssel ün-
nepeltek, amit a pécsi Dinya Illés 
vezényletével kezdtek meg, ő volt, 
akitől az alapokat hozta magával 
Szupper Péter, majd bemutatta azo-

kat, akik az edzői pályán már általa 
indultak el. A folytatásban a spin-
ning jövőjével egy videotekeréssel 
lehetett megismerkedni, a végén pe-
dig az utolsó etap a múlt zenéjét, 
gyakorlatait idézte fel.

A rendezvényen részt vett Bebes 
István, Körmend polgármestere, 
aki a klub oszlopos tagja, támoga-
tója.

 n MP
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Az elmúlt év utolsó magyarországi rendezésű utánpót-
lás kick-box versenye volt Esztergomban a Mikulás Kupa 
4Fight Challenge. Természetesen ezen is részt vettek 
a Castrum Sec-Dinamica SE Körmend versenyzői, és jó 
szokásukhoz híven ismét érmeket szereztek, az idei évet 
pedig már el is indították egy nyílt edzéssel.

Az esztergomi megmérettetésre 31 
egyesület 155 versenyzője 245 neve-
zést adott le. A Castrum Sec-Dinami-
ca SE Körmend 6 versenyzővel és 12 
nevezéssel indult a megméretteté-
sen. Horváth Szabolcs (–37 kg, ka-
det-1) light-contact szabályrendszer-
ben Kiss Csaba Bence és Sághi 
Botond legyőzésével jutott a döntő-
be, ahol nagyon szoros csatában nem 
sikerült legyőznie ellenfelét, így Sza-
bolcs begyűjtött egy ezüstérmet. 
Kick light szabályrendszerben Sághi 
Botond, majd Girászi Botond pró-
bálta megállítani Szabolcsot, de 
mindkét ellenfelét egyértelműen 
maga mögé utasította. A döntő tulaj-
donképpen visszavágó volt, röpköd-

tek ide-oda a kéz- és lábkombinációk. 
Fej-fej mellett zajlott a küzdelem, de 
végül ebben a szabályrendszerben is 
ezüstérmet szerzett Szabolcs. An-
dorka Szabolcs ugyanebben a kor-
csoportban, súlycsoportban és sza-
bályrendszerben állt tatamira. 
Látszott a fejlődés a küzdelmén, de 
sajnos most nem sikerült dobogós he-
lyezést elérnie. Kraller Patrik (–42 
kg, kadet-1) light-contactban és kick-
light szabályrendszerben is küzdött, 
bronzérmet szerzett. Papp Huba 
(+47 kg, kadet-1) light-contactban és 
kicklight szabályrendszerben is in-
dult. Light-contactban az első mérkő-
zése után búcsúznia kellett, de kick-
light szabályrendszerben felállhatott 

a dobogó harmadik fokára. Zana 
Dominik (+47 kg, kadet-1) light-con-
tact és kicklight szabályrendszerben 
is bronzérmes lett. Lakosi Márton 
(+69 kg, kadet-2) light-contact sza-
bályrendszerben lépett először tata-
mira, és jól versenyzett, a döntőbe 
jutásért is vezetett a beremendi ver-
senyzővel szemben. Még a második 
menetben is tudta tartani ezt az elő-
nyét, amikor Márton erősebben rúg-
ta fejbe ellenfelét, mint azt a szabály 
megengedné. Bár felállt a beremendi 
versenyző, de az orvos nem engedte 
tovább a küzdelmet. Mivel a szabály 
itt csak a félerővel bevitt technikákat 
engedi, ezért a Dinamica SE verseny-
zőjét túl erős rúgásért leléptették, de 
a további küzdelmekből nem zárták 
ki, és bronzérmet szerzett light-con-
tact szabályrendszerben. Kicklight-
ban is elindult, és az ezüstéremig 
meg sem állt. A karatékák ezzel há-
rom ezüstéremmel és hat bronzérem-
mel térhettek haza.

Január 6-án rajtolt a dinamicások 
számára az idei év, az első edzés 

nyílt volt, bárki kipróbálhatta ma-
gát. Szilveszterkor ugyanis többen 
fogadalmat tesznek, hogy az új év-
ben változtatnak életük különböző 
területein. A tervek között sokszor 
szerepel az egészségre való odafi-
gyelés például a több mozgással, 
ami tényleg nagyon fontos dolog. 
Emiatt is biztosította ezt a lehetősé-
get a szakosztály, hiszen úgy tart-
ják, a vegetatív idegrendszer leg-
jobb karbantartója a japán 
gimnasztika, és ez nagymértékben 
hozzájárul az egészség védelméhez. 
Ezen a napon szülők, gyerekek, 
sportolók, érdeklődők közösen mo-
zoghattak. A kétórás edzésen ha-
mar kiderült, hogy a kick-box na-
gyon összetett mozgásformát 
igénylő sportág, amit gyakorlással 
lehet elsajátítani. A továbbiakban 
természetesen bárki csatlakozhat 
az edzésekhez, az is, aki hobbista-
ként szeretne az egészsége megóvá-
sa érdekében mozogni vagy aki 
sportolóként a versenyzést szeretné 
választani. n CST

Jubileumot ünnepelt a körmendi spinningklub

Az egyesületen belül erős a közösség-összetartó erő

Évzárás és évindítás a körmendi kick-boxosoknál

Az elmúlt több mint egy hónap során hat győzelmet csikart ki 
a honi bajnokságban az Egis Körmend kosárlabdacsapata. A 
legértékesebb siker a listavezető, tavalyi bajnok Falco elleni ha-
zai volt (83-70). Karácsony előtt a Debrecen alaposan megiz-
zasztotta itthon a piros-feketéket (96-90). Az utolsó 2019-es 
fordulóban a Kaposvárt simán legyőzte szintén hazai pályán.

Az új év első bajnokiján Orosz-
lányban egyszer vezetett a Zoll-
ner-csapat – a legvégén (71-72). Az 
őszi szoros soproni siker után Kör-
menden is nehezen, de nyerni tudott 
a Körmend (76-71) az SKC ellen. Ja-
nuár 19-én, vasárnap este Szolno-
kon szintén drámai végjátékkal 
győzedelmeskedett a Körmend 84-
87-re.

A Falco Vulcano Energia KC 
Szombathely bajnoki címvédőként 
23 győztes mérkőzést követően bu-
kott a Kossuth Lajos utcai csarnok-
ban. A hosszú veretlenségi széria 
mellett a Bajnokok Ligájában is jól 
teljesít, jelenleg talán a legerősebb 
gárda a magyar csapatok között. 
Ám a piros-feketék az elejétől fogva 
kézben tartották a találkozót. A ki-
váló védekezés mellett pontosan, 
szervezetten, hatékonyan támad-
tak. Erjon Kastrati (15/6) például 
szinte önkívületben játszott, ittléte 
legjobb formáját produkálva. A Deb-
recen ellen nehezen sikerült kiiz-
zadni a sikert, a hajdúságiak új 
szerzeménye, Moody (30/15) alapo-

san felpörgette csapatát. A Kapos-
vár úgy is simán veszített a Rá-
ba-partiaknál, hogy utánpótlás 
fiataljaik is bőven kivehették részü-
ket a játékból. Az Oroszlány eddig a 
meglepetésgárda a szezonban, 
újoncként már sok együttes életét 
nehezítették meg. Turner (30/6) és 
Edwards (13/6) sokat tettek az utol-
só pillanatokban megnyert derbin a 
sikerért. Ősszel még a körmendi Sa-
báli Balázs által edzett soproni ki-
ruccanáson is nehéz szülés volt az 
MTE győzelme. Azóta új, görög 
edző, Kostas Flevarakis irányítja a 
szakmai munkát, sőt új légiósokkal 
is erősítettek. Varnado (26/12) és 
Ferencz (15/15) extrái kellettek a 
hazai veretlenség megtartásához 
(76-71). És, ha már az edzőcserét 
említettük, bizony csak öt csapatnál 
van az a tréner a kispadon, akikkel 
indult a szezon, kilencnél már más a 
vezetőedző.

A második helyről várta a folyta-
tást a Körmend, Szolnokon kellett 
helytállni. Időközben Gasper Po-
tocnik lett az edző a Tisza-partiak-

nál, ráadásul a tavalyi kedvenc kör-
mendi játékos, TJ Price is őket 
erősíti. Az első negyedet 30-23-ra 
nyerte a hazai piros-fekete gárda. A 
második tíz percben három perc 
múltával Ferencz (12/6) egalizált 
(32-32). Edwards (13/3) pontjai is 
kellettek ahhoz, hogy 14-23-ra nyer-
ve a negyedet a vendégek vezesse-
nek a félidőre 44-46-ra. A harmadik 
etap során négy perc alatt mindösz-
sze négy pontot termelt a Körmend. 
Az időközben feljavult Jones (24/6) 
vezérletével egy 26-19-es negyedet 
repesztett a házigazda, s ezzel 70-
65-re a maga javára fordította a 
meccs kimenetelét. A mieink azon-
ban nem adták fel, Kastrati (15/3) 
percei következtek, majd Varnado 
(21/6) 76-77-re fordított. De a felek 
nem nyugodhattak meg, mert vál-
tott vezetés következett sok elkap-
kodott támadással. A négy faulttal 
játszó Varnado, majd a meccsen 
nem igazán meggyőző Taylor (8) 
pontjai mellett Turner (16/3) elcsent 
labdájából szerzett pontjával bebiz-
tosította a 84-87-es végeredményt. 
A krónikához tartozik, hogy a hát-
ralevő egy másodpercnél Potocnik 
időt kért, s Jones rá is dobta a hár-
mast, ami csak kísérlet maradt, 
ugyanúgy, mint az Alba ellen né-
hány napja. Nagy hullámvölgyek 
jellemezték a meccset, de a lényeg, 
hogy újabb komoly tartásról, el-
szántságról tett tanúbizonyságot az 
MTE csapata. n KÉKI

A bajnok Falco is kipipálva – hazai pályán őrzi veretlenségét az MTE

A folytatásban a Paks ellen 
bizonyíthatnak a körmendiek

Sorsoltak a Magyar 
Kupában

Az MKOSZ kisorsolta a baj-
nokság első nyolc helyezettje 
Magyar Kupa-találkozóinak 
párosítását. Eszerint Debre-
cenben a Főnix Csarnokban 
rendezik meg a Zsíros Tibor 
Magyar Kupa férfi kosárlab-
datornát. Április 2-án a Szol-
noki Olaj–DEAC mérkőzéssel 
kezdenek, ezt követően a Fal-
co Vulcano Energia KC Szom-
bathely–Alba Fehérvár meccs 
lesz 15.30-kor. 18 órakor a 
Paksi Atomerőmű SE az 
Oroszlány (OSE Lions) csapa-
tával játszik. Az Egis Kör-
mend pedig 20.30-kor a KTE 
Duna Aszfalttal (Kecskemét) 
meccsel. n KÉKI

Búcsú az Alpok-
Adria Kupától
Az Egis Körmend 
kosárlabdacsapat 
fiataljai az Alpok-Adria 
Kupasorozatban utolsó 
felvonásként idehaza a 
BC Hallmann Viennával 
mérkőztek.

Az osztrákok elleni előző, 
bécsi kiruccanás 34 pontos 
vereséggel zárult és a vissza-
vágás hazai pályán sem sike-
rült a csoportmérkőzésen. 
Igaz, hogy hiányoztak a meg-
határozóbb játékosok, mivel 
Durázi Krisztofer, Oroszi 
Bence, Németh Ákos és Ta-
kács Kristóf a felnőtt kerettel 
Ukrajnába utazott. A félidő-
ben 39-55 volt az állás, míg a 
végeredmény 75-94. Ezzel a 
„C” csoportban negyedikként, 
öt vereség, egy győzelem mér-
leggel befejezték fiataljaink a 
nemzetközi kupaszereplést. 
Patai Benjamin edző csapa-
tában Balogh (15/3), Martinez 
(14/6), Kiss M. (12/3), ill. Kiss 
B. (11/9) voltak a legeredmé-
nyesebbek az utolsó találko-
zón. A  srácok belekóstolhat-
tak a külföldi kosárlabdasport 
kihívásaiba, megmérettethet-
ték magukat, ezután már a 
nagy csapat rotációjában vár-
ja őket a további erőpróba.

 n KÉKI
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Strauss Autószalon
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu

2020 legújabb Ford modelljei és
motorjai a Straussnál
VÁSÁROLJON DÍJNYERTES HASZONGÉPJÁRMŰVET VÁLLALKOZÁSÁNAK!

Új irányt vesz a Ford 2020-ban
Az új „BringOnTomorrow” szlogennel a Ford haladó, dinami-
kus szellemét hangsúlyozza. Ez az új irányvonal energiát és
dinamizmust sugároz, fő üzenete az elektromosság és hibrid
technológia. A Ford nemcsupánúj termékportfóliótmutat be,
hanem szolgáltatásai terén is jelentősen megnyílnak a lehe-
tőségek.

Izgalmas ez az időszakmindannyiunk számára, kíváncsian
kutatunk e témában – de megnyugodhatunk: a gépjármű ér-
tékesítő szakemberek megannyi információval rendelkeznek
az újmotorokról és azok előnyeiről, környezetünket kímélő ha-
tásairól. Úgy, ahogy számos iparág, a gépjárműgyártás, így a
Ford is nagy változások előtt áll: 2020-ban egy vadonatúj
termékcsaládot mutat be, amelyben 14 elektromos techno-
lógiájú modell szerepel. Jó hír, hogy a legújabb hybrid, mild-
hybrid motorok megjelennek a prémium kategória mellett a
közkedvelt, kisebb városi autókban is.

Új modell a palettán: Puma
A holnap elkezdődött már a Straussnál is, hiszen értékesí-
tésre kerültek az első hybrid és plug-in-hybridmodellek,meg-
érkezett a legújabb Ford, aPuma–amely több hajtáslánccal,
az új mild hybrid motorral is rendelhető – sőt, hamarosan
tesztelhető.

A Ford Puma tovább gazdagítja a Ford SUV- és
crossover-kínálatát, amelyek közt eddig a Fiesta és FocusAc-
tive, az EcoSport és a Kuga szerepelt. A stílusos, sportos és
csábító Ford Puma a Ford B-padlólemezére épül, amelynek
optimalizált tengely- és nyomtávja kiváló alapot biztosít az
ideális SUV-arányokmegteremtéséhez.A kompakt crossover
jellegzetes kiállását hatásosan hangsúlyozza a magas ülés-
helyzet, ráadásul az autó kategóriaelső, 456 literes csomag-
teret kínál. Karizmatikus stíluselemeivel – például a sárvédők
tetejére épített fényszórókkal és a karosszéria atlétikus, len-
dületes vonalaival – az új Ford Puma új fejezetet nyit a Ford
formatervezési filozófiájában.

HaÖnegy olyan kompakt járműre vágyik, ami kitűnik a tö-
megből és okosmegoldásokat kínál amindennapi használat-
hoz, válassza a Ford legújabb modelljét. Értékesítési
csapatunk az Ön rendelkezésére áll!

Díjat nyert Ford modellek:
Transit Custom P-HEV és Ford Ranger
AStrauss büszkeségére a Ford idén elsöprő győzelmet aratott
a kishaszongépjárművek megmérettetésén, hiszen a Ford
Transit Custom hibrid modelljei nyertek a 2020-as Év Ha-
szongépjárműve (IVOTY) versenyen, a Ford Ranger pedig a

2020-as Év Pickupja (IPUA) lett. Az új Ranger nagyobb tel-
jesítményéhez csekélyebb üzemanyag-fogyasztás társul.
A szegmens egyedülálló újdonsága a Ford Ranger Raptor
PerformancePick-up,mely terepképességét ultra-erős alváz,
egyedi futómű és gumiabroncs, 213 lóerős, 500 Nm forgató-
nyomatékú EcoBlue motor, 10 fokozatú automata sebesség-
váltó, valamint Terepvezérlési Rendszer javítja. A Strauss
széles Ford Ranger készlettel várja a vállalkozások vezetőit.

lt, máris az
Év Pick-Up-ja díj nyertese és a mindig élen járó Ford Transitnak. 2020-ban új motorokkal és modellekkel találkozunk a
Straussnál - az első Ford Pumamármeg is érkezett, az új Kugát májusra várják.

37
83

62

Amagyarországi gépjármű iparágnövekedéséhez nagymértékben járult hozzá aFord, amely immár kilencedik éve könyvelhet
elmagának folyamatos növekedést. 2019-ben a szombathelyi FordStraussAutószalon hasonlómértékben követte le ezt a
fejlődést, amely leginkább a haszongépjármű részesedésébenmutatkozikmeg. Elmondhatjuk, hogy szinteminden harmadik
új haszongépjármű Vas megyében is Ford – köszönhető ez a legújabb Ford Rangernek, amely tavaly debütált, máris az
Év Pick-Up-ja díj nyertese és a mindig élen járó Ford Transitnak. 2020-ban új motorokkal és modellekkel találkozunk a
Straussnál - az első Ford Pumamármeg is érkezett, az új Kugát májusra várják.
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December 30-án 16. alkalommal rendezték meg a hagyo-
mányos Szilveszter Kupát, amelynek szervezői Gál László 
és Vaspöri Ádám voltak. Az év végi rendezvényre kilenc 
csapat nevezett és három csoportban, kétszer tizenkét 
perces mérkőzéseket játszottak.

Eredmények: Vargovics–MTE 18 
41-29, TATU HE HSE V Fusion–Sun-
rise 27-50, Szupperbike–Kiswire 
Warriors 43-23, Vargovics–100+ 34-
37, TATU–Partizán OB 33-37, Szup-
perbike–Ultras 34-40, MTE 18–100+ 
44-37, Sunrise–Partizán OB 54-43, 
Kiswire Warriors–Ultras 20-28. A 
döntőben a csoportelsők csaptak 
össze (Vargovics–Sunrise 44-49, 
Vargovics–Ultras 35-39, Sunrise–

Ultras 18-39), így alakult ki a végső 
sorrend: 1. Ultras, 2. Sunrise, 3. Var-
govics.

Az Ultras győztes csapata: Sza-
bó Péter I., Szabó Péter II., Kondás 
László, Bartik Dávid, Tóth Má-
tyás, Horváth Tamás, Pungor Mi-
lán, Nagy Máté, Kutasi Gergely, 
Sövegjártó Máté, edző Berke Atti-
la. A Szilveszer Kupa MVP-je Kuta-
si Gergely lett. n KÉKI

Szilveszter Kupa 
Ultras-győzelemmel

 FOTÓ: FACEBOOK/ÁTVETT

A határmenti

JOSEFINUM EBERAU
felső tagozatos általános iskola,

január 31-én 8.30-tól

NYÍLT NAPOT
tart az iskola épületében.
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Magyarország meghatározó mélyépítési vállalata a
Duna Aszfalt Kft.

műszaki ismeretekkel rendelkező

adminisztrátort
keres Körmendre.

Érdeklődés a 20/360-4573-as telefonszámon.
Az önéletrajzokat a hr@dunaaszfalt.hu címre várjuk.
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A FIBA Európa Kupa második cso-
portkörében még december elején 
a tízszeres lett bajnok Ventspils 
együttesét fogadta a Körmend, és 
bár a záró etapnak 61-66-tal kezdtek 
a csapatok, ekkor nagyon meg-
nyomták a vendégek a játékot, s 20 
ponttal, 76-96-ra győztek. A folyta-
tásban Ukrajnában a Kijevnél mecs-
cselt a Zollner-alakulat a kupasoro-
zat „K” csoportjának. Tíz perc játék 
után 24-18-ra vezetett a BC Kyiv. 
A félidő is nekik állt, 47-39-re végző-
dött. A folytatásban is csak futott az 
eredmény után a Körmend. Az ukrá-
nok magassági fölényével szemben 
leginkább Taylor (22) és a pici irányí-
tó Turner (18/3) tudott vitézkedni. 
Noha 65-56-tal kezdték a küzdő fe-
lek az utolsó negyedet, a végjáték-
ban a Körmend egyenlíteni tudott. 
A lefújás pillanatában azonban 
Shepherd (17/9) betalált, ezzel 80-78 
a vége. Nagyot küzdöttek a körmen-
diek, de a fordítás már nem sikerült, s 
minimális vereség lett a vége. A visz-
szavágón idehaza remélhetőleg ver-
hető lesz az ukrán gárda. A harmadik 
fordulóban a holland Landstede 

Hammers Zwolle otthonában aztán 
megtört a jég. Jó védekezéssel, haté-
kony támadásvezetéssel az első ne-
gyedben 14-25-re az Egis Körmend 
oldalára billent az eredmény. A fél-
időt is hétpontos vezetéssel zárta a 
piros-fekete különítmény (35-42). 
A második félidőben a meg-megtor-
panó Zollner-alakulat hibáit kihasz-
nálva közelebb lopakodtak a hollan-
dok. A 34. percben fordított a Zwol-
le, de a Körmend tudott újítani a vé-
gén. 78-76-nál Turner bedobta két 
büntetőjét, ezzel egalizált (78-78). 
A hosszabbítás során szinte folya-
matos büntetőzés mellett 90-94-re 
nyertek a Rába-partiak. A legsikere-
sebb körmendiek: Varnado (28), 
Taylor (17), Turner (17/9) és Ferencz 
(13/6). Az Európa-kupa második cso-
portkörében a lett Ventspils 96–81-
re legyőzte az Egis Körmendet. Ez 
azt jelenti, hogy a csoportjában har-
madik helyezett piros-feketék már 
biztosan nem továbbjutók. További 
meccsek a csoportkörben: január 29. 
(szerda) Egis Körmend–Kijev, február 
5. (szerda) Egis Körmend–Zwolle.
 n KÉKI

Nehéz meccsek az Európa Kupában
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Körmend Bercsényi
társasházban még 1+1 lakás

Eladó!

Érdeklődni:
Joó Gyula 0620/9738-737

1 db tavalyi áron is elvihető!
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Régióhő Kft. munkatársakat
keres körmendi telephelyére,

kazánfűtő és
fűtésszerelő-karbantartó

munkakörökre.
Tel.: 0630/268-1322 és

0630/348-7122
E-mail: info@regioho.hu
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ÁllatkórhÁz Védőoltások,
veszettség elleni
oltások
– 4D ultrahang
– vérvizsgálat helyben,
saját laborunkban

– video endoszkóp
– számítógépes EKG

Szombathely, Bartók Béla krt. 9/B • Tel.: 94/310-034
www.allatkorhaz.com

Mikrochip-beültetés
– altatógépes vagy
infúziópumpás altatás

– röntgenvizsgálatok,
diszplázia szűrés

– lágyszervi-, onkológiai-
és csontműtétek

– Törzskönyv ügyintézés,
állatútlevél

TiErKliniK

Állatpatika • kutyakozmetika
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Európai Szociális
Alap

AVasMegyeiSZCRázsóImreSzakgimnáziumaésSzakközépisko-
lája továbbra is lehetőséget biztosít a GINOP-6.1.3-17-2018-00025
számú, „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című projekt kere-
tében az ingyenes nyelvtanulásra angol, illetve német nyelvből.
Az ősszel mindkét nyelvből indultak már képzések az iskolában.
Korlátozott számban most is lehet még jelentkezni a 2020 febru-
árjában induló 120 órás képzésekre.
A képzéseken bárki részt vehet, aki megfelel az alábbi kritériu-

moknak az adott tanfolyam kezdetekor:
– 16 – 65 éves kor
– legfeljebb középfokú végzettség vagy szakképesítés
– nem vesz részt párhuzamosan más támogatott idegen nyelvi

felnőttképzésen
A képzések előtt az érdeklődők nyelvi szintfelmérő tesztet ír-

nak, ez alapján történik majd a besorolásuk (A1 szint esetén nincs
szintfelmérés).
A résztvevők számára ingyenesen

biztosítják a tankönyvet és on-
line elérhető egyéb tananya-
gokat is.
Érdeklődni személyesen

az iskolában, illetve tele-
fonon Tabi Beáta iskolai
koordinátornál lehet
(Tel.: 06 30/788-7640).

Ingyenes nyelvi
képzések a Rázsóban
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Fellépők:
Bomba Bulizenekar
11.00 Éder Gabee
12.30 Kármentő Népzenei Együttes
13.00 A jó LaciBetyár
14.00 Sihell Ferry&Henna

Böllér verseny Győrváron
egész napos kulturális programok

a mulatós zene sztárjaival

06.00 Csapatébresztő és„disznóbúcsúztató”a nagy megmérettetés
- a böllérverseny kezdete

Megnyitó 12.00 órakor
Köszöntőt mond Kaczor Zsolt Mihály Győrvár Község polgármestere
A rendezvényt megnyitja: V. Németh Zsolt Országgyűlési képviselő
kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos a
rendezvény fővédnöke
Majthényi László a Vas Megyei Közgyűlés elnöke
Winkler Gyula RMDSZ Európai Parlamenti képviselő

30 csapat - Kárpát-medencei mezőny
Erdély-Hunyad, Hargita Megye, Felvidék- Fél település, Muravidék

Rekordkísérlet: Magyarország leghosszabb kolbásza
(3200 méter – 3000 kg) kerül elkészítésre

Eredményhirdetés, tombola 15.45

Belépés és az egész napos kóstolás díjtalan!
(sült kolbász, disznótoros, kenyér, tea, forralt bor, pálinka)

Agrárminisztérium – Hungarikum Bizottság
Agrár Marketing Centrum

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Milleneum Polgári Egyesület Jánosháza

Jánosháza Város Önkormányzata
Győrvár Község Önkormányzata

A tombola fődíja egy hízott sertés záráskor 18.00 órakor kerül kisorsolásra.
A RENDEZVÉNY A VAS MEGYEI EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZT TÁMOGATJA

15.00 Sláger Tibó és Nagy Natália
A Győrvári Léhűtők dala a rendezvényen kerül bemutatásra,
Sláger Tibó és Tóth Szaby szerzeménye
16.30 Delta Buli
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