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Ziga Mravljak az Egis Körmend kosárcsapatának vezetőedzője
A szlovén szakember a fiatal játékosok csapatba építésén dolgozik   12.oldal
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CÍMLAPUNKON:
Megkezdődött a szünidő, elindul-
tak a nyári táborok  8-9. oldal

Változatos nyári 
táborokkal elindult 
a szünidő
Június közepétől elindultak a 
nyári táborok. Körmenden is 
több lehetőség közül lehet vá-
lasztani, többségben vannak a 
sportegyesületek által szerve-
zett programok. n 8-9. OLDAL

Trianon 100 – 
emlékséta Körmenden
A nemzeti összetartozás napján, 
június 4-én kora délután a Tria-
non 100 elnevezésű emléksétá-
val kezdődött a körmendi meg-
emlékezés. n 2. OLDAL

Sikerrel zárult eddig 
a koronavírus elleni 
védekezés
Most, hogy valamelyest felléle-
gezhetünk a koronavírus okozta 
nehézségekből, összegeztük az 
elmúlt hónapokat Bebes István-
nal, Körmend polgármesterével.
 n 3. OLDAL

Vízre szálltak a Béri 
Balogh Ádám 
Táncegyüttes tagjai
Folytatódott a Bereki Bárkás 
Egylet Egyesület Zöld Rába 
2020. című programsorozata. 
Ezúttal vízitúrát szervezett a kör-
mendi vízi csapat, amelyre a Béri 
Balogh Ádám Táncegyüttes kö-
zel negyvenfős csapatát hívta 
meg.  n 7. OLDAL

Vörös István vette 
át a Körmendi FC-nél 
az U19-es csapatot
Új utánpótlásedzővel kezdi meg 
a 2020/2021-es szezont a Kör-
mendi FC. n 14. OLDAL
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RÖVID HÍREK

A Polgári Összefogás Körmendért 
Egyesület kezdeményezte azt a mun-
kát, aminek keretében a vadászlak és 
környéke megszépült a közelmúltban. 

Az egyesület Bebes Istvánnal, Körmend pol-
gármesterével közösen döntött úgy, hogy gondo-
zásba veszi a területet. Nemcsak egyszeri alka-
lomról van szó, hanem folyamatos gondozást 
terveznek. Bízunk benne, hogy a turisták szá-
mára is vonzó vadászlak méltó környezetet fog 
kapni, amelyet hosszú távon szeretnénk fenntar-
tani – mondta dr. Szabó Barna önkormányzati 
képviselő, aki maga is aktívan részt vett a mun-
kálatokban. A vadászlak körül lévő fűszernö-
vénykert, előkert fokozatosan visszanyeri régi 
pompáját, azt ugyanis újra fűszernövények és 
virágok díszítik majd.

 n MP

Önkéntes munka – gondozni kezdték a vadászlak körüli területet

Csocsóasztallal 
bővült a zöldváros

A közelmúltban megújult 
Rákóczi Ferenc és Dózsa 
György utcák közötti tömbbel-
ső újabb játékkal gazdagodott 
Hadnagy Ádám, a körzet kép-
viselőjének jóvoltából. A Hun-
garopharma Zrt. írt ki egy pá-
lyázatot, aminek keretében 
kültéri asztalifoci-asztalt he-
lyeztek ki a területre. Az esz-
köz fiataloknak és időseknek 
egyaránt lehetőséget ad a cso-
csózásra. A város azonban azt 
külön kéri a lakosságtól, hogy 
a kint lévő csocsólabdát min-
denki, aki használja, hagyja 
az asztalon, hogy más is tudjon 
játszani. n MP
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Trianon 100 – emlékséta Körmenden

A nemzeti összetartozás napján, június 4-én kora délután a 
Trianon 100 elnevezésű emléksétával kezdődött a körmendi 
megemlékezés. A rendezvény résztvevői öt helyszínt ke-
restek fel Móricz Péterrel, a Dr. Batthyány-Strattmann László 
Múzeum intezményegységének a vezetőjével.

Mivel az emlékséta a várkastély 
udvaráról indult, adta magát az első 
helyszín, dr. Batthyány-Strattmann 
László ott felállított szobra. Móricz 
Péter elmondta, hogy Lesenyei 
Márta alkotását 1990. október 27-én 
avatták fel. A herceg Trianon után 
kénytelen volt elhagyni Köpcsényt, 
és a körmendi kastélyába költözött 
családjával együtt, ahol 1931-ben 
bekövetkezett haláláig lakott és dol-
gozott. Az egyik melléképületben 
szemészeti klinikát rendezett be, és 
a szegényeket gyógyította. A talap-
zat egyik domborművén olvasható a 
szegények orvosának jelmondata: 
„Ha boldogok akartok lenni, tegye-
tek másokat boldoggá.” Trianont 
nagyon megszenvedte Körmend, 
mert a magyar lakossággal együtt 
termőterületeket is vesztett, vala-
mint megszüntették a muraszomba-

ti és a németújvári vasúti vonalat, és 
ezután a nagyipar sem tudott itt 
megtelepedni. Nyugodtan ki lehet 
jelenteni, hogy az 1950-ben felhú-
zott vasfüggöny is az 1920-as béke-
diktátum egyik következménye. A 
séta a várkertben folytatódott, ahol 
a résztvevők felkeresték a Ludovika 
Akadémia utolsó eskütételének em-
lékművét, ugyanis a második világ-
háború alatt, 1944. november 15-én 
az obeliszk előtti réten avattak fel 
242 tisztet, akik aztán hadnagyként 
kikerültek a frontra. Az akadémiát 
még októberben telepítették váro-
sunkba, a mai Kölcsey Utcai Általá-
nos Iskola épületébe a szovjet front 
közeledése miatt. A második világ-
háború kirobbanásának egyik fon-
tos tényezője volt az igazságtalan 
békediktátum revíziójának igénye. 
A harmadik állomás IV. Béla király 

szobra volt a Szent Erzsébet római 
katolikus plébániatemplom mögötti 
kis téren. 1944-ben a világháború 
miatt nem ünnepelték meg Körmend 
alapításának 700. évfordulóját, a 
750.-ről viszont már méltó módon 
emlékezett meg a város, hiszen Kör-
mend legrégibb épülete mögött 
avatták fel Párkányi Péter szob-
rászművész alkotását. Az emléksé-
ta útvonalán a Holokauszt-emlékmű 
következett. Polgár Ildikó alkotása 
arra emlékeztet, hogy 1944. június 
19-én vitték el a körmendi zsidósá-
got, és közülük 208-an haltak meg 
koncentrációs táborokban. A részt-
vevők ezután átvonultak az Ország-
zászlóhoz, a Dr. Batthyány-Stratt-
mann László utca és a Rákóczi út 
kereszteződéséhez. 1928-ban indult 
az országzászló mozgalom, 1933. 
október 6-án a Magyar Revíziós 
Liga állította fel Körmenden, és állt 
egészen 1945 augusztusáig. A jelen-
legi országzászló 2008 júniusában 
került a helyére.

Az emléksétát megtisztelte jelen-
létével Bebes István, Körmend pol-
gármestere is. n CST
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Most, hogy valamelyest fellélegezhetünk a koronavírus 
okozta nehézségekből, összegeztük az elmúlt hónapokat 
Bebes Istvánnal, Körmend polgármesterével.

A városvezető elmondta: méltó-
sággal és nagy odafigyeléssel vet-
ték az akadályokat a körmendiek, 
amiért valamennyiüknek köszönet 
jár. Kitért rá: a települést kevésbé 
érintette a vírus, az pedig egyértel-
mű bizonyítéka annak, hogy megér-
te betartani a különböző korlátozá-
sokat, hogy eddig egyáltalán nem 
volt regisztrált fertőzött.

Voltak mindenki számára nehéz 
pillanatok az elmúlt időszakban, hi-
szen a korlátozásokat mindig nehe-
zen élik meg az emberek – kezdte 
gondolatait a városvezető. Majd így 
folytatta: szerencsére azért azt ta-
pasztaltam, hogy a körmendiek 
többsége tisztában volt vele, hogy 
minden egyes szigorú intézkedés 
azt a célt szolgálta, hogy minél keve-
sebb fertőzött legyen a városban. Az 
pedig, hogy egyetlen fertőzés nélkül 
sikerült eddig megúsznunk a jár-
ványt, azt hiszem, hogy egyértelmű 
bizonyítéka annak, hogy megérte 
betartani ezeket a korlátozásokat.

A piacon volt talán a legnehezebb 
betartatni a meghozott szabályozá-
sokat, hiszen a kialakított idősávok 
jó néhány embernek nem tetszettek, 
de idővel talán mindenki elfogadta, 
hogy muszáj kiemelten is óvni az 
idősebb korosztály tagjainak egész-

ségét. Külön köszönöm az Idősek 
Napközi Otthonában, valamint az 
Unger László Idősek Otthonában 
élő idős honfitársaink türelmét és 
megértését. Tudom, hogy nem köny-
nyű elviselni a bezártságot, min-
denképpen szerettünk volna azon-
ban elkerülni egy, a budapestihez 
hasonló tragédiát – hangsúlyozta 
Bebes István.

Hangsúlyozta, hogy a szociális 
szféra dolgozóinak külön köszönet 
jár, hiszen ebben a helyzetben még 
több felelősség és munka hárult rá-
juk. „Tudtuk, hogy elhivatottak, jól 
végzik munkájukat és jól szervezett 
a tevékenység, ami jó alap volt a vé-
dekezéshez. Nagyon nehéz körül-
mények között is tökéletesen helyt-
álltak, amit a város kért, azért 
mindent megtettek a biztonság ér-
dekében. Példaértékű munkát vé-
geztek, ezért biztosak lehetnek ben-
ne, hogy mi elismerjük ezt, és még a 
szociális munka napja előtt hono-
rálni fogjuk – fogalmazott.

A vírus elleni védekezés nagy-
mértékben változtatta meg a város 
költségvetését. Komoly terhet és 
rengeteg feladatot rótt ez az idő-
szak ránk, a járvány végére csak 
védekezésre 12–14 millió forintot 
fogunk elkölteni – tudtuk meg a pol-

gármestertől. Ebben elsősorban vé-
dőeszközök, vírustesztek vásárlása 
és intézményi fertőtlenítések van-
nak benne. Ehhez jön még hozzá, 
hogy ingyenessé tettük az egész-
ségügyi és szociális dolgozók váro-
si tömegközlekedését, ami további 
költségeket fog jelenteni. Érzéke-
nyen érinti a költségvetést továbbá 
a súlyadó központi költségvetésbe 
történő befizetése, valamint az 
ipar űzési adó egy jelentős részének 
kiesése, amelynek mértékéről egye-
lőre csak becsülni tudunk. Az már 
biztos, hogy mindez nemcsak erre, 
hanem a következő évre is kihatás-
sal lesz, azonban megpróbálták úgy 
átszervezni a költségvetést, hogy a 
kieső összegek ellenére is megfelelő 
minőségben biztosítani tudják a 
közszolgáltatásokat.

Nagy öröm volt, hogy a közelmúlt-
ban hosszas egyeztetések után si-
került elérni, hogy újra megnyissák 
a pinkamindszenti-heiligenbrunni 
határátkelőt. A nyitás azért is volt 
fontos a városnak, mert több száz 
körmendi és környékbeli használta 
ezt az átkelőt munkába jutáshoz. 
És, ha már a jó híreknél tartunk, 
szóba került, hogy a sokak által 
kedvelt Körmendi Napokat is meg-
rendezhetik. Igaz, hogy a korábbi-
aktól eltérő struktúrában és csök-
kentett tartalommal, de jó esély van 
rá, hogy augusztus végén újra 
együtt lehetnek a városlakók a Sza-
badság téren. n MP

Példaértékű munkát végeztek a szociális szféra dolgozói

Sikerrel zárult eddig a koronavírus elleni védekezésMár nem kell maszk
Már nem kötelező a száj-

maszk viselése a körmendi pi-
acon, szabadtéren – erről tájé-
koztatott Bebes István, a 
település polgármestere. A na-
pokban a veszélyhelyzet meg-
szűntével és a járványügyi ké-
szültség bevezetésével a 65 év 
felettiek vásárlási időkorlátja 
megszűnt, az életkori korláto-
zást feloldották, kérte azon-
ban, hogy a lakosság továbbra 
is tartsa egymástól a másfél 
méteres távolságot.

Újra nyitva a könyvtár
Június 16-ától ismét meg-

nyitott a körmendi Faludi Fe-
renc Könyvtár. Az érdeklődő-
ket a megszokott nyitvatartási 
időben várják a bibliotékéban 
életkori korlátozás nélkül, a 
gyermekkönyvtár pedig július 
elsejétől várja majd olvasóit.

Újra fogadják 
az ügyfeleket

Június 10-ével módosult a 
Körmendi Szociális Szolgálta-
tó és Információs Központ 
Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatánál a veszélyhely-
zet miatt elrendelt rendszer. 
Mostantól, aki ügyet szeretne 
intézni, az megteheti, de min-
den esetben előtte telefonon 
időpontot kell kérni. Az intéz-
ményben belépés előtt kötele-
ző a kézfertőtlenítés és a 
maszk használata, a családlá-
togatások alatt pedig a megfe-
lelő védőtávolság betartását 
kérik a családtagok és a csa-
ládsegítők között.

Nyitva a Tourinform 
iroda

Június 15-étől, a vírushely-
zet enyhülésével ismét várja a 
látogatókat a körmendi Tour-
inform iroda a Szabadság té-
ren. Hétfőtől péntekig délelőtt 
negyed 10-től délután negyed 
5-ig fogadják az érdeklődőket.

 n MP



4 KÖRMENDI HÍRADÓ KÖRMENDI HÍRADÓ 5| 2020. június 19. | kitekintő pályázat | 2020. június 19. |

2020. június 4-én határon innen és túl a magyarság a triano-
ni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára emlékezett. 
V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért 
felelős miniszteri biztos, térségünk országgyűlési képviselője 
beszélt lapunknak az ezzel kapcsolatos gondolatairól.

Máig vérző szívvel gondol vissza 
minden magyar az első világhábo-
rút lezáró békediktátumra, amely 
Magyarországtól elvette területe 
kétharmadát és lakosságának több 
mint felét.

Úgy vélem, hogy kimondhatjuk, 
hogy a trianoni békediktátum a 
magyarság történetének legna-
gyobb csapása volt. Ezt gondoltuk 
száz évvel ezelőtt és gondoljuk ma, 
száz év múltán is. Bár ma egészen 
más feladatok adódnak ebből a 
helyzetből, mint egy évszázaddal 
ezelőtt – kezdte gondolatait V. Né-
meth Zsolt.

Az Országgyűlés éppen tíz évvel 
ezelőtt döntött úgy, hogy június 4-én 
az ország a nemzeti összetartozást 
ünnepli, ezzel együtt más nézőpont-
ba helyeződött a nemzeti tragédia: 
határokon átívelő békés nemzet-
egyesítési politika indult.

Egy vesztes világháború után Ma-
gyarország egy olyan helyzetbe ke-
rült, ami tulajdonképpen politikai-
lag karanténhelyzetet jelentett: 
gúzsba kötve voltunk honvédelmi-
leg, gazdaságunk egyoldalúvá vált 
és kulturálisan is magányosak vol-
tunk, hiszen itt a környező orszá-
gokban olyan alakulatok jöttek lét-

re, mint Jugoszlávia vag y 
Csehszlovákia, és megkaptuk a 
nagy Szovjetuniót is szomszédként 
– fogalmazott, majd azzal folytatta, 
hogy mondhatjuk azt, hogy ebből a 
helyzetből a rendszerváltozást kö-
vetően megpróbáltunk kilábalni. Az 
elszigetelődésünk kezd feloldódni 
és a szomszédokkal is olyan politi-
kai megállapodások születtek, ame-
lyek az ott élő magyarságnak egé-
szen más lehetőségeket adnak. Fel-
idézte Antall József rendszerváltás 
korabeli mondatait, miszerint lélek-
ben és érzésben tizenötmillió ma-
gyar miniszterelnöke kíván lenni. 
Ennek a kijelentésnek akkor elké-
pesztő fogadtatása volt, de harminc 
évvel később eljutottunk odáig, 
hogy nemcsak lélekben, hanem 
ténylegesen is összetartozik a nem-
zet, hiszen közjogi értelemben is 
alkotott a magyar Országgyűlés 
2010 óta néhány olyan törvényt – 
gondoljunk akár csak az alaptör-
vényre –, amely nemcsak azt jelenti, 
hogy lélekben felelősséget érez, ha-
nem visel. Vagyis Magyarország az 
elcsatolt nemzetrészek iránt fele-
lősséget visel, ami erősebb szó és 
ezt sikerült tartalommal is megtöl-
teni. Gondoljunk csak a magyariga-

zolványra, a kettős állampolgárság 
lehetőségére, a szavazati jog meg-
adására vagy azokra a kezdemé-
nyezésekre, ami a diákot a diákkal 
hozta össze a Kárpát-medencében. 
Említette a Bethlen Gábor Alap lét-
rehozását, a Julianus, a Petőfi Sán-
dor és a Határtalanul program fon-
tosságát, amik mind lényeges 
elemei annak, hogy azonosul a nem-
zet mindezzel.

Kitért arra is, hogy napjainkban 
eljutottunk addig, hogy egy kétszáz-
milliárdos gazdasági program is 
működik a Kárpát-medencében. Ez 
egy olyan összefüggő gazdasági tér, 
amivel számolni kell és jó néhány 
olyan együttműködés, mint például 
a Visegrádi négyek külön-külön is 
megerősítette a benne lévő országo-
kat – hangsúlyozta.

Mindez egy teljesen más néző-
pontba állította június negyedikét, 
amiben mindenkinek van feladata a 
saját területén. A kiemelkedő nem-
zeti értékek ügye a hungarikumok 
okán az Agrárminisztériumhoz tar-
tozik, éppen ezért V. Németh Zsolt 
beszélt arról, hogy ők kiadtak egy 
könyvet néhány héttel ezelőtt, Mi, 
magyarok címmel, ami az elmúlt 
évi, szintén ezzel a címmel futó rá-
dióműsor adásait rendezte egy kö-

tetbe. „Mi hírünk a világban az Illy 
kávétól egészen a bűvös kockán, a 
Hortobágyon keresztül a Kodály- 
módszerig”, de idén elindítottak egy 
újabb sorozatot is, ami a Kossuth 
adón megy mindennap reggel a fél 
hetes hírek után, két percben. A Hi-
szek egy hazában című műsor min-
dig egy-egy elcsatolt nemzetrész 
értékét mutatja be, de arra is felhív-
ják a figyelmet, hogy azóta mik 
azok, amik születtek. Az első adás 
például a Szentegyházi Gyermekfil-
harmóniáról szólt, ami az utóbbi 
évtizedek egyik sikertörténete, de 
ott van Lajkó Félix a Délvidékről 
vagy Rúzsa Magdi, a Felvidékről a 
Ghymes zenekar és végig sem gon-
doljuk, hogy ők honnan jöttek, azt 
mondjuk rájuk, hogy magyarok, ők 
is a mi kincseink, a mi kultúránkat 
gazdagítják. Bízom abban, hogy 
most ez a 100. évforduló még szoro-
sabbra vonja a kötelékeket a nem-
zetrészek között. Nemcsak az anya-
ország és az elcsatolt nemzetrészek 
között, hanem egymás között is – fo-
galmazott a miniszteri biztos.

 n MP
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 Cikkünk következő 
 számunkban folytatódik.

A trianoni békediktátum a magyarság történetének legnagyobb csapása volt

Trianon 100 – napjaink nézőpontja V. Németh Zsolttal

1.) A pályázatot kiíró neve: Kör-
mend Város Önkormányzata.
2.) A pályázatot kiíró székhelye: 
9900 Körmend, Szabadság tér 7.
3.) A pályázat célja: A Körmend, 
körmendi 109/A/1 és 109/A/2 
hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok értékesítése. Az ingat-
lanok az önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában állnak.
4.) A pályázat jellege: a pályázat 
nyílt. A pályázati eljárásban bárki 
részt vehet, aki megfelel a pályá-
zati eljárás feltételeinek.
5.) Az értékesítendő ingatlan-
nal, annak hasznosításával 
kapcsolatos elvárások a kiíró 
részéről:
Az ingatlanok a Körmend, Sza-
badság tér 8. szám alatti társas-
házban találhatóak.
Az ingatlanok adatai:
körmendi ingatlannyilvántartás-
ban felvett
•  109/A/1 hrsz-ú, 222 m2 nagyságú 

üzlethelyiség, tehermentes
•  109/A/2 hrsz-ú, 78 m2 nagyságú 

raktár, tehermentes.

Az ingatlanok előre egyeztetett 
időpontban megtekinthetőek.

Az egyes ingatlanokra önállóan –
ingatlanonként – nem lehet vételi 
ajánlatot tenni, a két ingatlan 
együtt értékesítendő, mert csak 
együttesen hasznosíthatóak üz-
lethelyiség céljára.
Az ingatlanok üzlethelyiség céljá-
ra szolgálnak, kialakításuk is en-
nek megfelelő.

6.) Az ingatlanok kikiáltási ára: 
Az önkormányzat nem határoz 
meg kikiáltási árat, amennyiben 
azonban kirívóan alacsony vétel-
áron tett megajánlások érkeznek 
az egyes ingatlanokra, abban az 
esetben az önkormányzat ered-
ménytelenné nyilváníthatja a pá-
lyázati eljárást. Az értékesítés áfa 
hatálya alá tartozik.

7.) A pályázat kötelező tartalmi 
elemei:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•  pályázó nevét, címét;
•  jogi személyiségű pályázó esetén 

a cégnevet, székhelyet, a hatá-
lyos cégkivonatot és aláírási cím-
példányt (egyszerű másolatban);

•  arról szóló nyilatkozatot, hogy a 
pályázó megismerte és elfogadja 
a pályázati kiírásban szereplő fel-
tételeket;

•  az egyes ingatlanok vételárára 
tett megajánlást (az ajánlatot 
hrsz-ként kell megtenni, hogy 
konkrétan beazonosítható le-
gyen, melyik ingatlanra vonatko-
zik a vételi ajánlat).

•  jogi személyiségű pályázó eseté-
ben a mellékelt nyilatkozatot, 
amely értelmében a pályázó át-
látható szervezetnek minősül,

•  a pályázó nyilatkozatát arról, 
hogy milyen célra kívánja az in-
gatlanokat hasznosítani, és mi-
lyen forrásból kívánja az ingatla-
nokat megvásárolni és 
üzlethelyiségként hasznosítani.

8.) A pályázatok benyújtásának 
helye: Körmend Város Önkor-
mányzata, 9900 Körmend, Szabad-
ság tér 7., I. emelet, titkársági szoba.
A pályázatokat személyesen, vagy 
postai úton, vagy elektronikus 
úton (titkarsag@kormend.hu) le-
het benyújtani, minden esetben 
úgy, hogy a pályázatnak legké-
sőbb az ajánlattételi határidő lejár-
táig be kell érkeznie a kiíróhoz.
9.) A pályázat benyújtásának 
(ajánlattételi) határideje: 2020. 
június 29., 12 óra.
10.) Az ajánlati kötöttség tarta-
ma: a pályázók ajánlati kötöttsége 
2020. augusztus 1. napjáig fennáll. 
A pályázati eljárást lezáró döntést 
követően a nyertes ajánlattevő 
ajánlati kötöttsége 60 nappal 
meghosszabbodik.
11.) A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2020. augusztus 1. napja. 
Az elbírálás eredményéről a pályá-
zók írásban értesítést kapnak 7 na-
pon belül. A nyertes pályázó mint 

Vevő a vételárat az alábbiak szerint 
köteles megfizetni:
A Vevő a vételárat az adásvételi 
szerződés hatálybalépését követő 
60 napon belül köteles megfizetni 
az eladó Körmend Város Önkor-
mányzata részére. A vételár össze-
gétől függően a Magyar Államot 
elővásárlási jog illetheti meg.
12.) A pályázat elbírálásának 
szempontja: a pályázat elbírálása 
során a képviselő-testület kizáró-
lagosan a vételárárra tett ajánlato-
kat hasonlítja össze. A pályázat 
nyertese az, aki a két ingatlanra 
vonatkozóan összesen a legmaga-
sabb ajánlatot tette az önkor-
mányzat részére.
13.) Egyéb kikötések:
Az önkormányzatot megilleti a 
szerződéstől való elállás joga arra 
az esetre, ha a nyertes pályázó a 
vételárat a szerződésben megha-
tározottak szerint nem fizeti meg 
az önkormányzat részére.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy 
a pályázati eljárást – akár indoko-
lás nélkül is – eredménytelenné 
nyilváníthatja vagy pályázati felhí-
vását visszavonhatja. Ebben az 
esetben a pályázók semmilyen 
jogcímen nem érvényesíthetnek 
követelést Körmend Város Önkor-
mányzatával szemben.
Csak olyan személy és gazdasági 
társaság vehet részt az eljárásban, 
akinek vagy amelynek Körmend 
Város Önkormányzatával, annak 
költségvetési szerveivel (Körmen-
di Közös Önkormányzati Hivatal, 
Körmendi Kulturális Központ, Mú-
zeum és Könyvtár, Körmend város 
Gondnoksága), valamint az önkor-
mányzat többségi tulajdonában 
álló gazdasági társasággal (Régió-
hő Kft.) szemben nincsen bármi-
lyen jogcímből eredő, lejárt tarto-
zása, ellenkező esetben a pályázó 
– pályázatának tartalmi vizsgálata 
nélkül – az eljárásból kizárásra ke-
rül.

A kiíró felhívja a figyelmet arra, 
hogy a 2011. évi CXCVI. törvény ér-

telmében a kiíró csak e törvény 
szerint átláthatónak minősülő 
szervezettel köthet adásvételi és 
bármely más, hasznosításra irá-
nyuló szerződést. Gazdasági társa-
ság pályázó esetében ezért az át-
látható szervezetnek való 
megfelelésről nyilatkozni kell a 
pályázati kiíráshoz csatolt minta 
nyilatkozat alapján.

A kiíró felhívja a figyelmet arra, 
hogy a Nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) 
bekezdése alapján a Magyar Álla-
mot elővásárlási jog illeti meg, 
ezért a vételár mértékétől függő-
en a megkötendő adásvételi szer-
ződés az MNV Zrt. mint a Magyar 
Állam nevében eljáró, az elővásár-
lási jog gyakorlására jogosult szer-
vezetnek az elővásárlási jog gya-
korlására vonatkozó nemleges 
nyilatkozatának kézhezvételével, 
vagy amennyiben nem nyilatkozik 
a jogosult, a nyilatkozat tételére 
megállapított törvényes határidő 
leteltével lép hatályba.

A kiíró a pályázati eljáráson való 
részvételt nem köti biztosíték adá-
sához.

A pályázati eljárásra vonatkozóan 
további információ a 94/592-928-
as telefonszámon vagy a titkar-
sag@kormend.hu címen szerezhe-
tő.
Az ingatlan személyesen megte-
kinthető a helyszínen előzetes idő-
pont-egyeztetés alapján.
Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 
példányban kell benyújtani.
14.) Melléklet:
Jelen pályázati kiírás mellékletét 
képezik az alábbiak:
•  az ingatlan tulajdonilap-másolata,
•  az ingatlanokra vonatkozó helyi 

építési szabályzat előírásai.

Körmend 2020. június 2.

Körmend Város Önkormányzata
Bebes István polgármester

P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S
A Körmend, 109/A/1 és 109/A/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
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Június negyedike arra is lehetőséget ad, hogy tanúságot 
tegyünk a magyarság összetartozása mellett és érzékeltes-
sük a határokon átívelő kulturális gyökerek, a közös nyelv és 
nemzeti érzés egységét – emlékeztetett a száz évvel ko-
rábbi, máig mély nyomot hagyó trianoni nemzeti tragédia 
kapcsán Bebes István, Körmend polgármestere.

A második oldalon részletezett em-
lékséta után, a történelmi egyházak 
harangjainak, majd a Székely Him-
nusz felcsendülésével vette kezdetét 
a megemlékezés a nemzeti összetar-
tozás napján Körmenden az Ország-
zászlónál, pontban a trianoni béke-
diktátum aláírásának időpontjában.

A városvezető idézett a nemzet-
gyűlés 52. ülésének száz évvel ez-
előtti jegyzőkönyvéből, amit 1920. 
június 4-én tartottak. Az akkori 
házelnök így kezdte a beszédét: 
„A  mai napon Magyarország egy 
történelmi fordulóponthoz érkezett, 
ma írják alá ama békeszerződést, 
amely ezeréves országunk szétda-
raboltatását kimondja. Bízzunk e 

gyásznapon az isteni gondviselés-
ben, bízzunk nemzetünk szívóssá-
gában, amely egy évezreden át Eu-
rópa védpajzsa volt. Bízzunk 
népünk sok jó tulajdonságaiban, és 
bízzunk végre saját erőnkben, ame-
lyet kitartó munkával fejlesztve iga-
zolni fogjuk ama régi közmondást: 
Ne bántsd a magyart!” – hangzott 
el. Majd folytatta: „A tőlünk elszakí-
tott országrészeknek pedig azt 
üzenjük: ezerévi együttlét után vál-
nunk kell, de nem örökre. E pilla-
nattól kezdve minden gondolatunk, 
éjjel-nappal minden szívdobbaná-
sunk arra fog irányulni, hogy régi 
dicsőségben, régi nagyságban 
egyesülhessünk velük. És mikor 

őket a búcsúnál még egyszer szí-
vünkhöz szorítjuk, szíveink úgy 
egybeforrnak, hogy azokat semmi 
ármány, semmiféle erőszak, semmi 
hatalom elválasztani nem tudja” – 
fejeződött be a száz évvel ezelőtti 
gondolat.

A városvezető kitért arra, hogy 
az elmúlt száz évben generációkat 
nevelő apák és anyák küzdöttek, se-
rényen dolgoztak, hittel éltek, gyer-
meket neveltek, hagyományokat él-
tettek és olyan döntéseket hoztak, 
amik hozzájárultak a magyarság 
fennmaradásához. „Hitük töretlen 
volt, bebizonyították, hogy rendít-
hetetlenül képesek küzdeni hazáju-
kért, mert a határok nem választ-
hatnak el” – mondta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ez 
a megalázott ország történelme so-
rán mit tudott adni az emberiség-
nek: példát adott arra, hogyan kell 
hazát építeni, akár többször is talp-
ra állva, de példával szolgált arra is, 
hogyan kell megvédenie magát és 
Európát a külső támadásoktól. Ez a 
nép nagyszerű hadvezérek, uralko-
dók, önfeláldozó hősök, karizmati-

kus államférfiak, nagyérdemű tudó-
sok, lánglelkű költők és művészek 
megszámlálhatatlan sorát adta a 
világnak. Ezért ma ne csak a gyász-
napra gondoljunk, hanem legyünk 
büszke magyarok is, akik tisztelik 
nemzetüket – hangsúlyozta Bebes 
István, majd kitért arra is, hogy a 
jövőnk építése a mi kezünkben van, 
a mai magyar is kihívásokkal talál-
kozik: megvan benne a tenni aka-
rás, a helytállás igénye a családban, 
a munkában, a közéletben és az élet 
más területein. Nehéz és válságos 
időket élünk, mint minden nehéz 
korban, az a nagy kérdés, hogy lesz-
nek-e olyan emberek, akik összefűz-
nek, megőriznek és megtartanak.

Zárásként arról beszélt, hogy 
azért kell dolgoznunk, hogy éltet-
hessük közös hagyományainkat. 
Mint fogalmazott: a Trianon okozta 
sebeket begyógyítani csak közösen 
lehet, Trianon a velünk élő történe-
lem és a mi feladatunk a magyar-
sághoz méltó módon megmaradni.

Az esemény néma főhajtással és 
koszorúzással zárult. n MP

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

Kilencvenedik születésnapját ünnepelte Bognár Szilvesz-
terné Németh Margit. A szépkorú asszonyt egykori kollégái, 
segítői mellett Bebes István polgármester is köszöntötte.

Bognár Szilveszterné Németh 
Margit 1930. június 9-én született. 
Élete csaknem egy évszázadot 
ölel fel, amelyben bőven voltak 
mozgalmas és szép időszakok. 
Margit néni – akit sokan Nenniké-
nek becéznek – dolgozott a szik-
vízüzemben, a zöldég- és gyü-
mölcsraktárban, majd a Dienes 

Lajos Utcai Óvodában dajkaként. 
Innen ment nyugdíjba a 80-as 
évek közepén.

Margit néni a Hegyaljai utcában 
él, már hosszú ideje özvegy, gyer-
mekei nincsenek. Mindennapjait 
Baki Jánosné Irma néni segíti, 
aki születésnapi összejövetelt is 
szervezett az asszonynak.

Bognár Szilveszternét elsőként 
Bohus Dóra, a Dienes Lajos Utcai 
Tagóvoda nagycsoportos óvodá-
sa köszöntötte verssel, majd Gor-
záné Horváth Ildikó tagóvoda- 
vezető nyújtott át egy emléklapot. 
Az asszonyt otthonában Bebes 
István polgármester is felkereste 
születésnapi jókívánságaival.

Margit néni a körmendi Hegyal-
jai utca harmadik legidősebb asz-
szonya a 98 esztendős Körmendi 
Gézáné és a 92 éves Kovács Gyu-
láné után. n TJ

90 éves a Hegyaljai utca harmadik legidősebb asszonya

A száz évvel ezelőtti sebeket begyógyítani csak közösen lehet

Trianon 100 – a nemzeti összetartozás napja Körmenden

 FOTÓ: JT

Folytatódott a Bereki Bárkás Egylet Egyesület Zöld Rába 
2020. című programsorozata. Ezúttal vízitúrát szervezett a 
körmendi vízi csapat, amelyre a Béri Balogh Ádám Tánc-
együttes közel negyvenfős csapatát hívta meg.

Egész éven át tartanak a Bereki 
Bárkás Egylet Egyesület Zöld Rába 
2020. programjai, amelyek pályáza-

ti forrásból valósulnak meg. A soro-
zatban négy fő területre helyezik a 
hangsúlyt az egyesület tagjai. 

A  Rába kapcsán a sporthoz, a 
rekreá cióhoz, a környezetvédelem-
hez és kultúrához kapcsolódva 
szervez programokat az egyesület. 
Most a rekreációs események van-
nak soron, így kapott meghívást egy 
16 kilométeres vízitúrára a Béri Ba-
logh Ádám Táncegyüttes. A közel 
negyvenfős táncos csapat rövid el-
igazítás után a körmendi Bárkaház-

nál szállt vízre és egészen Molna-
szecsődig evezett. Este folytatódott 
a közösségépítés, közös vacsora 
zárta a programot. Ez a hónap 
amúgy a vízitúrákról szól, június 
utolsó hétvégéjén a körmendi Köl-
csey Ferenc Gimnázium diákjai ke-
nuznak a Rábán a bárkásokkal.

 n TJ

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

Rendkívüli tanévet zártak idén 
az iskolák, a koronavírus-járvány 
miatti digitális tanrend június 15-ig 
volt érvényben. A márciusban el-
rendelt online oktatás hirtelen érte 
az iskolákat, a teljes magyar okta-
tási rendszernek egyetlen hétvége 
alatt kellett átállnia a hagyomá-
nyos tanítási módszerekről és esz-
közökről a digitálisra. A  kezdeti 
akadályokat azonban jól vették és 

a napokban a diákok százai kezd-
ték meg a megérdemelt nyári szü-
netet. Tömeges rendezvényeket, 
ballagásokat és tanévzáró ünnep-
ségeket nem lehetett még szervez-
ni, kisebb csoportokban, osztá-
lyonként azonban megengedett volt 
az összejövetel, ezért a ballagások, 
a bizonyítványok átadása is így 
zajlott a településen. n MP

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

Befejeződött a digitális oktatás a körmendi iskolákban

A néptáncosokkal folytatódott a Zöld Rába 2020 program

Vízre szálltak a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes tagjai
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Június közepétől elindultak a nyári táborok. Körmenden is 
több lehetőség közül lehet választani, többségben vannak 
a sportegyesületek által szervezett programok.

A koronavírus-járvány miatt so-
káig kétséges volt, hogy lehet-e tá-
borozni 2020 nyarán. Végül a dön-
téshozók engedélyezték a nyári 
táborok megtartását, előbb a nap-
közis, majd az ottalvós táborokra is 
rábólintottak. Ez a szülőknek igen-
csak örvendetes hír, hiszen tizen-
egy hetet kell megoldaniuk a vaká-
ció ideje alatt. A kínálat igen 
változatos: alkotó-, sport-, környe-
zetvédelmi, olvasó-, hittan- és kü-
lönféle élménytáborok is elérhetők, 
az ár – még a napközis jellegű tábo-
rok esetében is – igen széles skálán 
mozog. A környéken a legolcsóbb 
tábor tízezer forint, a legdrágább 
negyvenezer, a szervezők általában 
napi kétszeri, háromszori étkezést 
kínálnak és sok esetben kirándulás 
is szerepel a programban.

Az elsők között rajtolt el a XIV. 
Nyári Körmendi Kosárlabda Tábor, 
koordinátora a Körmendi Törpördö-
gök szakmai vezetője, Érsek István. 
Az előző évekhez hasonlóan most is 
három turnust szerveztek a kosara-
sok, június 15-től július 3-ig lehet 
táborozni hétköznapokon, napközis 
jelleggel, napi háromszori étkezés-
sel. A helyszín természetesen a Vá-
rosi Sportcsarnok, ahol egész nap 
lehet pattogtatni és ha a gyerekek-

nek szerencséjük van, akár egy-egy 
sztárral vagy példaképpel is össze-
futhatnak az Egis Körmend felnőtt 
csapatából.

A focitábor az idén elmarad, de a 
labdarúgás szerelmeseinek jó hír, 
hogy augusztusban elindulhat a 
szezon, így jut futballélményből a 
nyári hónapokra. Ugyanez igaz a 
kézisekre is, az idén ők sem tarta-
nak tábort, de hamarosan már ké-
szülnek a következő idényre.

Ebben az évben is lesz viszont 
kick-box tábor, augusztus 3–13. kö-
zött, két turnusban. A tábor szerve-
zője Andorka Imre, a résztvevői 
létszám megközelítőleg negyven fő. 
A kick-boxosok a többéves hagyo-
mányt követve most is Őriszentpéte-
ren táboroznak, első héten a kez-
dők, a második héten a haladók 
utaznak az Őrségbe. A kisebbeknek 
napi kettő, a nagyobbaknak napi há-
rom edzése lesz a tábor ideje alatt. A 
két csoport váltásánál övvizsgát is 
tartanak. A program nem csak a 
sportról szól, kiegészül különféle 
programokkal, így a táborozók 
megismerkedhetnek majd a fazekas-
mesterséggel, lovagolhatnak, ba-
rangolhatnak és egy vadászati gyűj-
teményt is megtekinthetnek. De a 
program összességében mégiscsak 

edzőtábor jellegű, hiszen készülni 
kell a szezonra, ami várhatóan októ-
berben kezdődik. Ekkor rendezik 
meg a felnőtt és utánpótlás magyar 
bajnokságot, de már megvannak a 
világversenyek időpontjai is.

A Bereki Bárkás Egylet kajak-ke-
nu élménytábora augusztus 10–14. 
között lesz. A tábor szintén napközis 
jellegű, napi kétszeri étkezéssel és 

két kirándulással. A korosztály 
igencsak vegyes, a legkisebb jelent-
kező hatéves, a legidősebb tizen-
nyolc. A résztvevők a kajak-kenu 
sport alapjainak elsajátítása mellett 
két kirándulásra is elmehetnek, az 
egyik egész napos túra a Fertő tó-
hoz, a másik néhány órás sárkány-
hajós program a Gébárti-tónál. A 
bárkások meglepetésvendéggel is 
készülnek a táborozóknak, emellett 
környezetvédelmi aktivitások is 
szerepelnek a programban.

Újdonság a kínálati palettán az a 
napközis élménytábor, amelyet a 
Rába-parti Sport és Szabadidőcent-
rumban tart két fiatal, Buti Niki és 
Károly Dalma. Mindketten testne-
velők és gyógytestnevelők. Az első 
turnus június 22-én indul, amely na-
gyon hamar betelt, így a szervezők 
újabb táborok meghirdetését terve-
zik július 13–17., július 20–24., au-
gusztus 3–7., valamint augusztus 
10–14. között. Az élménytáborban a 
sporté lesz a főszerep, de kézműves 
foglalkozások is vannak a program-
ban, főleg a délelőtti órákban. A tá-
borba 6–12 éves korú gyermekeket 
várnak és napi kétszeri étkezést 
kínálnak. A szervezőkön kívül gim-
náziumi tanulók, önkéntesek is se-
gítik a tábor lebonyolítását.

A nagy hagyományokkal bíró ol-
vasótábor az idén is három héten át 
várja az alsó és felső tagozatos diá-

kokat. Az első turnus június 16-án 
kezdődött. Az első két hét a kisebbe-
ké, a harmadik a felső tagozatoso-
ké, utóbbi július 3-án ér véget. A tá-
bor az idén a Hétmérföldes nevet 
kapta, mottója Ép testben ép lélek. 
Itt játékos programok, kirándulá-
sok, versenyek és túrák várják a 
résztvevőket.

Tavaly indult, akkor is nagy sike-
re volt a Baranyai Sándor által 
kezdeményezett erdei vándortábor-
nak. Az úti cél az elmúlt évben a Me-
csek volt, de a szervezők az idén 
sem adják alább, egy újabb termé-

szeti csodát, a Zselicet ismertetik 
meg a résztvevőkkel. A tábor július 
20–26. között lesz, napi 6–15 kilomé-
teres túratávokkal.

A hittantábort július 6-án indítják 
el a római katolikus egyház szerve-
zésében, ez is nagyon népszerű a 
gyerekek körében változatos foglal-
kozásaival, kirándulásaival.

A felsorolt körmendi táborok mel-
lett a környéken is érdemes szét-
nézni, mert kínálnak lovas tábort, 
tájparkos tábort változatos tartal-
makkal, extra lehetőségekkel.

A koronavírus okozta járvány a 
táborszervezőkre is nagy feladatot 
rótt, hiszen sokkal körültekintőb-
ben kell végigvinni az egyes turnu-
sokat és kiemelten kell ügyelni a 
higiénés előírásokra. A tábor mű-
ködtetése során a szervezőknek 
mindent meg kell tenniük annak ér-
dekében, hogy a csoportok egymás-
tól való elkülönítése biztosítható le-
gyen. Törekedni kell a körülbelül 
1,5 méteres távolság betartására 
mind az étkezések, mind a foglalko-
zások, mind a szociális helyiségek 
használata során. Szálláshely-szol-
gáltatással működő – ottalvós – tá-
borok esetében az ágyak elhelyezé-
sénél is be kell tartani a megfelelő 
távolságot. A kormányzati ajánlás 
szerint jobb előnyben részesíteni a 
szabadtéri foglalkozásokat, ameny-
nyiben ez nem lehetséges, akkor 
zárt térben kiemelt figyelmet kell 
fordítani a fokozott és folyamatos 
szellőztetésre, fertőtlenítésre.

A táborok szervezése külön doku-
mentációval jár. A jelenlegi jogi sza-
bályozás szerint a tanuló ifjúság 
táboroztatása bejelentésköteles te-

vékenység, amely a 3–18 éves kor-
osztály üdültetését, táboroztatását, 
szervezett foglalkoztatását jelenti. 
A bejelentést a tábor, illetve az üdü-
lő megnyitása előtt legalább hat hét-
tel írásban kell megtennie a tábor 
szervezőjének a tábor helye szerinti 
illetékes járási hivatal népegész-
ségügyi intézetéhez. A bejelentés-
nek tartalmaznia kell a táborozás 
helyét, időpontját és a táborozásban 
részt vevők számát.

A táborok nagy segítséget nyújta-
nak a szülőknek a nyári szünidő-
ben, hiszen szinte képtelenség len-
ne a gyerekek felügyeletét egész 
nyáron megoldani. A koronavírus 
okozta veszélyhelyzet pedig még ne-
hezebbé tette a helyzetet, hiszen 
március közepétől folyamatosan fo-
gyott a szülők szabadsága. Szeren-
csére Körmenden szinte a nyár min-
den hetére jut egy-egy tábor, amely 

jelentősen megkönnyíti a szülők 
helyzetét, emellett tartalmas kikap-
csolódást nyújt a gyerekeknek. Azt 
mondják, az a jó tábor, amely aktív 
és minőségi kikapcsolódást nyújt  
és új élményeket ad a résztvevők-
nek.

A táborok kitűnő alkalmat jelen-
tenek a csapatépítésre, emellett ön-
állóságra is tanítanak, de az egyér-
telműen kijelenthető, hogy nem 
pótolják a családdal töltött időt. Ma-
napság ritkábbak a kulcsos gyere-
kek, inkább a táborokban való elhe-
lyezést preferálják a szülők, még 
akkor is, ha sokba kerül. Jó, ha az 
ember megtalálja az egyensúlyt a 
családi és a külsős programok kö-
zött, mert úgy tartalmasan és 
kiegyen súlyozottan telhet a nyár 
gyerek és szülő szempontjából egy-
aránt. n TJ
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Jó, ha az ember megtalálja az egyensúlyt a családi és a külsős programok között, mert úgy tartalmasan és kiegyensúlyozottan telhet a nyár

Változatos nyári táborokkal elindult a szünidő – a szülőknek tizenegy hetet kell megoldaniuk a vakáció ideje alatt
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Bármilyen nehézséggel nyugodtan felkereshetik a családok a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézményét

„A segítségnyújtás is lehet szenvedély” – jelenleg stabil szakembergárda dolgozik a térség gyermekeiért
Előző számunkban a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat Körmendi Tagintézményének tevékenységét kezdtük 
el bemutatni, cikkünk most folytatódik és kicsit arról is 
többet megtudhatnak, hogy telt náluk a munka a veszély-
helyzet ideje alatt.

Bíró Zoltán intézményvezetőt 
kérdeztük arról, hogy miként telt 
számukra a veszélyhelyzet alatti 
időszak és a kijárási korlátozás 
okozta megváltozott munkarend. 
Természetesen a kényszerleállás 
alatt is dolgoztak a munkatársak, 
csak akkor az online térben. Az in-
tézményvezető elmondta: a nehéz-
ségeiken zökkenőmentesen úrrá 
lettek. Már az első héten felállt a 
digitális tanácsadás, a digitális ok-
tatás rendszere náluk. Csak a szak-
értési munka szünetelt ideiglene-
sen, az elmúlt időszakban 
dokumentumelemzéseket végeztek 
a szakértő kollégák. A honlapjuk, a 
Facebook-oldaluk is a kliensek se-
gítségére szolgált hasznos informá-
ciókkal, amelyeket folyamatosan 
töltöttek a felületre.

A kijárási korlátozások időszaká-
ban pedagógiai asszisztensük már-
ciusban százhúsz darab maszkot 
varrt, amelyet megyei gyermekvé-
delmi intézmények kaptak. A kollé-
gák digitálisan végezték a korai 
fejlesztést és a logopédiai foglalko-

zásokat is. Honlapjukon az iskolába 
készülőknek fejlesztő anyag ké-
szült, amit le tudtak és le tudnak 
tölteni a családok. A szakmai fel-
adatok ellátása mellett kreatív, in-
novatív tevékenységeik szintén vol-
tak. Ezek közt egy nagyon kedves 
kezdeményezésről feltétlenül emlí-
tést kell tennünk: mindennap egy-
egy felolvasott mesével kedvesked-
tek a gyermekeknek, családoknak 
közösségi oldalukon. Sőt, a csalá-
doknak is lehetőségük volt küldeni 
hasonló videót, amit szívesen meg-
osztottak az oldalon. A mesélést 
nem hagyják abba, június végéig 
egészen biztosan tart majd a soro-
zat. A meséket spontán módon vá-
lasztották, minden kolléga a számá-
ra legkedvesebb mesék közül 
olvasott fel otthonából, saját házi 
technika segítségével Lázár Ervin-
től a magyar népmeséken, Benedek 
Elek történetein keresztül egészen 
a Pinocchióig. „A mese kulcs a fej-
lesztésben, ezért gondoltuk, hogy a 
karantén ideje alatt olvasunk ezek-
ből, egy kicsit a szülők figyelmét is 

ráirányítva, milyen fontos mindez a 
gyermek fejlődésében. A mese szó-
kincset és képzelőerőt fejleszt, gon-
dolkodásra késztet, ha olvasunk a 
gyermeknek és nem képernyő elé 
ültetjük, ahol nincs is szükség kép-
zeletre, hisz készen kapja a történe-
tet, vizuálisan is. A mese fontos, jó 
élményt ad, ezért is döntöttünk a 
felolvasás mellett” – magyarázta az 
intézményvezető.

A vezetővel az elmúlt néhány hó-
nap tapasztalatai mellett az újrain-
dulásról is beszélgettünk. Ennek 
kapcsán először arról ejtettünk 
szót: mire kell odafigyelniük az őket 
személyesen felkereső családok-
nak, milyen óvintézkedéseket vezet-
tek be a járványveszély minimális-
ra csökkentése érdekében a 
személyes ügyfélfogadásokon. Er-
ről egy lista készült, amelyben a töb-
bi között az olvasható: az épületbe 
kizárólag egészséges felnőtt vagy 
gyermek léphet be, csak leegyezte-
tett időpontban. Lehetőség szerint 
az érkező gyermeket egy felnőtt kí-
sérje csak. A belépés után az ott dol-
gozó munkatárs útmutatása szerint 
kell fertőtleníteni a kezeket. Minden 
belépő számára kötelező egy nyilat-
kozat kitöltése is arról, hogy egész-
séges. A felnőttek és 12 év feletti 
gyermekek számára kötelező a száj-
maszk viselése. Várakozás közben 
pedig itt is kérés a 1,5 méteres védő-

távolság megtartása és ha jó idő 
van, legjobb, ha a szakszolgálathoz 
érkezők a szabadban várakoznak, 
míg sorra nem kerülnek. Mindezek 
az ügyfelek és dolgozók védelmében 
hozott óvó intézkedések.

A szakszolgálat nemrég költözött 
át korábbi helyéről egy új, tágasabb 
helyre Körmenden, a Hunyadi utca 
8-as szám alá. Fenntartójuk, a 
Szombathelyi Tankerületi Központ 
bérli az épületet az önkormányzat-
tól. A kétszintes épület pedig igazán 
kiváló helyszíne a szakszolgálat 
szerteágazó tevékenységének, szol-
gáltatásainak, amelyet a gyerme-
kek, családok érdekében végeznek. 
16 kollégával látják el a feladatot, 
bár most három munkatárs tartós 
távollétben van.

A sok újdonságuk közül az egyik, 
hogy logopédiai ambulancia indult 
el náluk. De több más új kezdemé-
nyezésük is van, miközben az alap-
ellátást is elvégzik, köztük a nevelé-
si tanácsadást, iskolaérettségi 
vizsgálatokat, a korai fejlesztést.

„A Pedagógiai Szakszolgálatok-
nál országos hatókörű döntés értel-
mében digitális oktatásra álltak át a 
szolgáltatások, amelyek fokozato-
san állnak most vissza a virtuális-
ból a valós térbe. A logopédia azon-
ban továbbra is marad a digitális 
térben” – hangsúlyozta Bíró Zoltán 
a mostani helyzetről. A pedagógiai 
szolgáltatásokról elmondta: ezek té-
rítésmentesen vehetők igénybe a 
szülők részéről. Arra a kérdésre, 

hogy az iskola, a pedagógiai szak-
szolgálat, a szülők hármasa hogy 
viszonyul egymáshoz a szolgáltatá-
sok igénylésénél, a szakember ösz-
szetett választ adott. Elmondta: 
minden szolgáltatásfüggő. A szak-
értői tevékenységet elsősorban az 
oktatási, nevelési intézmény kérhe-
ti, de a szülő is igényelheti. Ám ak-
kor is kell az intézménytől pedagó-
giai jellemzés, javaslat. A nevelési 
tanácsadás azonban önkéntes, itt 
nem kell intézményi javaslat ennek 
igénybevételéhez. A szülő is be tud 
jelentkezni a szakemberekhez, ha 
például gyermekénél szorongást, 
beilleszkedési zavart, átmeneti ne-
velési nehézséget tapasztal. Nem-
csak pszichológiai, hanem gyógype-
dagógiai fejlesztés is igényelhető 
náluk. Fontos azonban a sikerhez a 
szülő, a szakember és a gyermek 
hármasának harmonikus együtt-
működése, amelynek egyik titka az 
őszinteség és egymásra figyelés. 
Így lehet csak mindez eredményes. 
További példákat sorolva szolgálta-
tásaik közül, a pszichológiai ellá-
tásról is szólt Bíró Zoltán. Azt 
mondta: ez is önkéntes jelentkezé-
sen alapul. Szakemberük pedig azt 
vállalja, hogy a probléma megoldá-
sában addig segíti a gyermeket, 
amíg úgy érzi, szüksége van rá. 
Fontos kiemelni az adatvédelmet 
ennek kapcsán. A pszichológus és 
gyermek közti beszélgetések, azok 
tartalma kettőjükre tartozik, köz-
tük marad. Bíró Zoltán a szolgálta-

tások közül a korai fejlesztésről is 
beszélt. Ehhez orvosi beutaló, szak-
értői vizsgálat, szakértői vélemény 
szükséges, ez alapján veheti igény-
be a szolgáltatást a szülő. A kisma-
ma, ha például a csecsemője kora-
szülött, ambuláns lapot kap, ez 
alapján elindul egy szakértői vizs-
gálatfolyamat, majd vélemény szüle-
tik és így indulhat el a korai fejlesz-
tés is. A szakember javaslata, hogy 
minél korábban forduljanak a szü-
lők a korai fejlesztés igényével az 
intézményhez.

A logopédiai ellátásról szólva 
Bíró Zoltán beavatott ennek folya-
matába is: a logopédus szűrést vé-
gez az óvodában, ő állapítja meg, 
kinek van szüksége ellátásra, terá-
piára. Ambuláns ellátást is biztosít 
Körmend, például megkésett be-
szédfejlesztés terápiával, amelynek 
színhelye az intézményük. A gyógy-
testnevelés szintén szolgáltatásaik 
közé tartozik. Ehhez is szükséges 
előtte szakorvosi, gyermekorvosi 
beutaló. A gyógytestnevelő csopor-
tosan tartja a foglalkozásokat, heti 
három órában. Egy órában a kör-
mendi uszodának köszönhetően 
úszás is része a foglalkozásoknak. 
A szolgáltatások igénybevételénél 
létszámkorlát nincs. Amennyi kli-
ensnek, családnak szüksége van a 
városban és térségében az ellátás-
ra, annyira van kapacitása a szol-
gálatnak. Várólista alkalmanként 
kialakulhat a logopédiai és pszicho-
lógiai szolgáltatásoknál, de igye-

keznek mindenkit minél előbb ellá-
tásba venni. A statisztika szerint 
éves szinten nyolcszázan is igénybe 
veszik az összes szakterület tekin-
tetében a szolgáltatásaikat, gyer-
mek, szülők, pedagógusok egy-
aránt.

Bíró Zoltán fontosnak tartotta 
hangsúlyozni: bármilyen nehézség-
gel nyugodtan forduljanak hozzájuk 
a családok, nyitottak, hogy segítse-
nek a problémák megoldásában. Azt 
is elmondta: amint a lehetőségek 
engedik, lesznek majd újra rendez-
vényeik is. Közben egy projektnek 
köszönhetően kiadványok készül-
nek, amelyek szakfeladatokhoz, 
szakellátásokhoz kötődnek, külön-
böző témákban nyújtanak segítsé-
get olvasóiknak majd. Körmend 
egyébként kivételes helyzetben van. 
A most aktuális állapotban rendel-
kezésre állnak a szolgáltatáshoz 
szükséges szakemberek, holott a 
logopédus, a pszichológus, a gyógy- 
és fejlesztőpedagógus hiányszak-
ma, országosan is kevés van belő-
lük, nehéz szakembert találni. Kör-
menden jelenleg azonban van egy 
stabil szakembergárda, de szükség 
is van rájuk. A körmendi szolgálat 
2013 óta működik, szolgáltatásaik 
folyamatosan bővülnek. Egyre több 
a feladat, egyre nagyobb az igény a 
munkájukra. Szép környezetben fo-
gadják a klienseket. A folyosón fest-
mények, kolléganőjük keze munká-
ját, tehetségét dicséri. Minden 
termük tágas, az ellátáshoz ideális 
körülményeket biztosítanak. Az 
igazgatót, aki 2013 óta áll az intéz-
mény élén, végül vezetői, szakmai 
hitvallásának megfogalmazására is 
megkértük. „Hivatásom a gyógype-
dagógia, erre esküdtem fel! A segít-
ségnyújtás is lehet szenvedély” – 
osztotta meg személyes mottóját, az 
idézet Illyés Gyuláné dr. Kozmutza 
Flórától származik.

„Valahogy így gondolkodom én is. 
Olyan szerencsés vagyok, hogy az a 
munkám, amivel nagyon szeretek 
foglalkozni. Azokat a kollégákat is 
megtaláltam, akik ebben partnerek 
számomra. A fenntartónk is segíti 
ezt a tevékenységet, biztosítja mind-
ehhez a szükséges támogatást, esz-
közöket. Ezek mentén tudunk való-
ban hatékonyan, sikeresen, az 
embereket segítve működni. Ezt 
csak így lehet jól csinálni”– fogal-
mazott zárásul Bíró Zoltán tagin-
tézmény-vezető. n POGÁCS MÓNIKA

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

Alakul a keret
Az elmúlt időszakban két 

újabb játékost jelentett be az 
Egis Körmend kosárcsapata, 
akik a következő szezonban a 
piros-feketéket erősítik.

Először arról kaptunk infor-
mációt, hogy a 191 cm magas, 
98 kilogramm súlyú Jagan 
Mosely személyében találta 
meg az Egis Körmend első ide-
genlégiósát. A játékosról meg-
tudtuk, hogy Körmenden kezdi 
meg profi karrierjét, Körmen-
den lesz az első profi csapata 
az egyetemi évek után. Mosely 
a Georgetown Egyetemről ér-
kezik, ahol Patrick Ewing volt 
az edzője.

Egy hét múlva egy újabb játé-
kosról tájékozatott a klub, mi-
szerint az amerikai Xavier 
Thames 2018 után ismét visz-
szatér Körmendre. A hátvéd 
akkor szezon közben Kenyon 
McNeailt váltotta, ami után a 
piros.feketék meghatározó já-
tékosává és a szurkolók egyik 
kedvencévé vált. Részese volt 
az Alpok Adria Kupa megnye-
résének és a bajnoki döntőnek 
is. Xavier az amerikai Sacra-
mentóban született, California 
államban. Első egyetemi évét a 
Washington State-en töltötte, 
majd a San Diego State hallga-
tója lett. 2014-ben a Brooklyn 
Nets színeiben vett részt az 
NBA nyári ligájában, majd első 
profi szerződését a Baloncesto 
Sevilla együttesével kötötte 
meg. Innen visszavezetett az 
útja az államokba, a G Ligában, 
ahol a Fort Wayne Mad Ants 
színeiben lépett pályára. A kö-
vetkező nyáron is részese volt a 
Summer League-nek, majd Ma-
cedóniába, az MZT Skopje 
együtteséhez igazolt. Itt bajno-
ki címet és szuperkupát nyert 
együttesével. Ezt követően az 
izraeli Bney Herzliya játékosa 
lett, innen igazolt Görögország-
ba, a Trikala Aries együttesé-
hez. Körmendre érkezése előtt 
Új-Zélandon kosarazott, a Can-
terbury Rams gárdájánál. Leg-
utóbb pedig Lettországban a 
VEF Riga játékosa volt.

Xavier egyébként nemcsak 
azért tér vissza az Egis Kör-
mendhez, mert saját bevallá-
sa szerint is szeretett itt ját-
szani, hanem fontos számára 
az is, hogy megmutathassa 
magát a FIBA Europe Cup idei 
kiírásában. n MP
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EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL.

A 13. havi nyugdíj
visszaépítése
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Ziga Mravljak lesz az Egis Körmend kosárcsapatának 
vezetőedzője a következő szezonban. A Rába-parti klub 
hároméves szerződést kötött a szlovén szakemberrel.

A most 33 éves szakember a 
2016/17-es szezonban Gasper Po-
tocnik segítőjeként került Kör-
mendre, aztán tavaly rövid szünet 
után ismét visszatért a piros-feke-
tékhez. A szlovén edző két feladat-
kört látott el: egyfelől Matthias 
Zollner segítője volt, másfelől az 
utánpótlásprogramot irányította.

Hajba Ádám, a körmendi klub 
ügyvezetője sajtótájékoztatón mond-
ta el, hogy a döntés előtt több külföldi 
edzővel is tárgyaltak. – Hároméves 
megállapodást kötöttünk Zigával. A 
célunk az, hogy a következő években 
a fiatalok beépüljenek a csapatba és 
meghatározó játékosok legyenek az 
élvonalban. Évről évre csökkentjük 
majd a légiósok számát és a saját ne-
velésű, magyar játékosoknak adunk 
több lehetőséget. Nem vagyunk köny-
nyű helyzetben, hiszen a koronaví-
rus-járvány a sportélet szereplőit is 
igen nehéz helyzetbe hozta. A város 
segítségére nagy szükségünk volt. 

Ennek a támogatásnak köszönhet-
jük azt is, hogy most új edzőt tudunk 
bejelenteni és a jövőről gondolkodha-
tunk – mondta a klubvezető.

Bebes István, Körmend város pol-
gármestere kiemelte, hogy szemé-
lyes elköteleződése miatt rendkívül 
fontosnak tartotta, hogy segítsenek 
a csapatnak. A szezon váratlan be-
fejezése más városokban is problé-
mát okozott, nem könnyű stabilizál-
ni a helyzetet, hiszen a versenysport 
támogatottsága 30–40 százalékkal 
visszaesett. Ezzel számolni kell a 
következő időszakban. Legalább 
5–8 év kell ahhoz, hogy minden visz-
szatérjen a régi kerékvágásba.

Körmend esetében két fontos 
stratégiai pontot említhetünk, az 
egyik a Batthyány-örökség, a másik 
a kosárlabdacsapat. Nagyon jó 
iránynak tartom, hogy a fiatalokra 
épít a klub, persze továbbra is szá-
mítunk a rutinos játékosokra, pél-
dául Ferencz Csabára és Tóth Nor-

bertre. Az utánpótlás-nevelés, a 
folyamatos építkezés biztos alapo-
kat jelenthet a jövőben.

Ziga Mravljak – aki korábban a 
neves Olimpija Ljubjanánál is 
edzős ködött – örömmel fogadta el a 
felkérést a vezetőedzői posztra.

Minden tudásommal azon leszek, 
hogy a csapat eredményes legyen. 
Kemény munkát kell végezniük a 

játékosoknak, hogy kellő magabiz-
tossággal tudjanak pályára lépni és 
örömet okozzanak a nagyszerű 
szurkolótáborunknak.

A tervek szerint négy légióssal 
kezdik a szezont az Egis Körmend-
nél. Hozzájuk jön még Balogh Máté, 
aki az idény első felében még szin-
tén külföldinek számít. n TJ

 FOTÓ: JT

Folyamatosan csökkentené a légiósok számát a piros-fekete klub

Szlovén szakember irányítja az Egis Körmendet mostantól

A 33 éves Ziga Mravljak lett az Egis Körmend kosárcsapatá-
nak vezetőedzője. A szlovén szakember komoly feladatot 
kapott, elsősorban a fiatal játékosok csapatba építésén kell 
dolgoznia a 2020/21-es idényben. A tréner három évre 
szóló megállapodást írt alá a Rába-parti együttessel.

A következő három hétben már 
Körmenden tartózkodik és csak a 
hétvégékre utazik haza Szlovéniá-
ba Ziga Mravljak, az Egis Körmend 
új vezetőedzője. A piros-feketék 
edzői stábja az U20-as csapat tag-
jai nak tart egyéni és kiscsoportos 
edzéseket, de alkalomszerűen azok 
a felnőtt játékosok is beszállnak a 
munkába, akiknek élő szerződése 
van a Körmenddel.

– Nem hagyjuk pihenni a sráco-
kat, ez a hónap még a munkáról 
szól. Nemcsak a fiataljaink dolgoz-
nak, hanem a tapasztalt játékosok 
– így Tóth Norbi és Ferencz Csaba 
– is bejárnak a csarnokba mozogni. 
Emellett pár olyan fiatal is van a lá-
tókörünkben, akiket folyamatosan 
figyelünk és tesztelünk. Elképzel-
hető, hogy újabb ifjú tehetségekkel 
bővül a csapat. Július a pihenésről 

szól majd, aztán a tervek szerint au-
gusztus 5–10. között kezdünk el ké-
szülni a szezonra. Várhatóan a kül-
földi játékosok is megérkeznek majd 
augusztus közepére, úgyhogy 
nagyjából akkorra lesz teljes a ke-
retünk. Bár azt hozzáteszem, hogy 
semmi sem biztos, még a bajnoki 
nyitány sem, ezért ezek az időpon-
tok akár el is tolódhatnak.

Ziga Mravljak a fiatal edzők közé 
tartozik, de véleménye szerint egy-
általán nem okoz gondot, hogy van 
olyan játékosa, aki idősebb nála.

– A korom nem jelent semmit, szá-
momra az sokkal fontosabb, hogy 
tiszteljük egymást és meglegyen 
köztünk a bizalom. Összességében 
fiatal játékosaim lesznek, akik szá-
mára meghatározóak az előttünk 
álló évek, hiszen pályafutásuk sor-
sa is múlhat ezen. Nem titkolom, én 

a kemény munkában hiszek, ezt a 
játékosaim is tudják rólam. A fiata-
lok közül senkinek sincs biztos he-
lye a csapatban, meg kell küzdeni a 
helyekért. Persze vannak elképzelé-
seim, hogy kik jöhetnek szóba a fel-
nőtt keretet illetően, de neveket 
egyelőre nem akarok mondani.

A szlovén edző azt is elmondta, 
hogy a légiósok kiválasztásánál 
fontos szempont, hogy olyan játé-
kost igazoljanak, aki munkás és 
nem riad vissza a kemény edzések-
től.

– Külföldi játékost egyes, négyes 
és ötös posztra szeretnénk. Folya-
matosan figyeljük a piacot, keressük 
a megfelelő kosarasokat. A tavalyi 
keretből szerettünk volna megtarta-
ni több légióst, Travis Taylor még 
itt is van. Dolgozunk a csapatépíté-
sen, de a helyzetünk nem könnyű, 
hiszen megváltoztak a körülmények. 
Egy másodedző biztosan jön még a 
csapathoz, aki valószínűleg szintén 
külföldi lesz, de nem kapkodunk ez-
zel a dologgal kapcsolatban, hiszen 
van még időnk. Próbáljuk kiválasz-
tani azt, aki az elképzeléseinknek 
legjobban megfelel.

Ziga Mravljak hozzátette, hogy az 
utánpótlásprogramot Patai Ben-
jamin vezeti, segítője Németh Le-
vente lesz. A szakmai stáb keresi 
azokat tornákat, amelyeken a fiata-
lok meg tudnak mutatkozni. Terve-
zik, hogy elindulnak az Alpok Adria 
Kupában, amely tapasztalatszerzés-
re kiváló és az elmúlt idényben is 
sokat lendített az U20-as csapaton. A 
felnőtt együttesnek van indulási joga 
FIBA Europe Cupban, ezzel szeret-
nének élni, de egyelőre még vannak 
bizonytalan tényezők, így az anyagi 
kondíciók vagy éppenséggel a nem-
zetközi torna indulásának időpontja.

Ziga Mrajvlajk családos ember, 
párja, Amela és tizenhat hónapos 
kislánya, Zaria a Körmendnél két-
szer nagyobb szlovén városban, Ve-
lenjében él. Az még a jövő zenéje, 
hogy a szezon elindulása után Kör-
mendre költözik-e a család, de annyi 
bizonyos, hogy komoly munka vár a 
piros-feketék szlovén edzőjére. De – 
mint mondja – nem az a feladós és 
megfutamodós típus, a kosárlabdá-
ban az elvégzett munkában, az elkö-
telezettségben és a lojalitásban hisz.
 n TJ

Munka, elkötelezettség és lojalitás – ezekben hisz az új edző
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Új utánpótlásedzővel kezdi meg a 2020/2021-es szezont 
a Körmendi FC. A labdarúgásban húsz éve tevékenyke-
dő Vörös István érkezett az U19-es csapat élére. A tréner 
Kurucz Ádámot – aki a felnőtt csapatot irányítja a jövő-
ben – váltja a kispadon.

Az 51 éves szakember játékosként 
Kőszegen kezdte pályafutását, majd 
egy évet töltött a Haladásnál, aztán 
a Spartacus Styl utánpótláscsapata-
iban játszott. Ezenkívül megfordult 
még játékosként megyei I. és II-es 
csapatokban és Ausztriában is – 
tudta meg lapunk a trénertől, aki 
elmondta, hogy utánpótlás-labdarú-
gással 19 évvel ezelőtt kezdett el fog-
lalkozni, amikor felhagyott az aktív 
labdarúgással. Felnőtt csapatokat 
irányított, emellett pedig a Bozsik 
Program megjelenése óta folyamato-
san jelen van mint edző és csoport-
vezető ezeken a rendezvényeken. 
1992-ben elvégzett egy egyéves lab-
darúgóedző tanfolyamot, majd 2003-
ban megszerezte a D-licenszet, amit 
2008-ban a B is követett, de azóta is 
folyamatosan képzi magát.

Az elmúlt szezonban a Nádasdi 
megyei II. felnőtt csapatát és a Bozsik 

korosztályban szereplő csapato-
kat irányította. A Körmendi FC-
hez a kihívás vonzotta, de azért 
is esett a választás rájuk, mert 
látta, hogy az utóbbi években je-
lentős infrastruktúra-fejlődésen 
mentek keresztül, folyamatos az 
utánpótlásképzés, és itt látta a 
lehetőséget arra, hogy a szakmai 
munkáját átadhassa a gyerekek-
nek. Az U19 csapattal való mun-
kát nagy kihívásnak tartja, mint 
mondta, az előző szezonban is 
jól szerepeltek, és fontos számá-
ra, hogy az elvégzett munka ne 
csak az eredményről és esetleg a 
sikerről szóljon, hanem a további 
lépésekről, ami meghatározhatja 
a jövőjüket.

A felkészülés ennél a korosz-
tálynál július első hetében in-
dulna heti három-négy edzéssel, 
később edzőmérkőzésekkel.

A fiatalok kapcsán elmondta, 
hogy az utánpótlásban minden 
olyan elemet bele kell építeni 
a foglalkozásokba, amitől jól 
érezhetik magukat. „A fejlődés 
érdekében fontosnak tartom a 
véleménynyilvánítást, és szere-
tem azt, ha elfogadják a kritikát, 
amit építő szándékkal támasz-
tok feléjük. Fontosnak tartom, 
hogy bízzanak az edzőjükben, 
és probléma esetén kérjenek 
tanácsot” – hangsúlyozta Vörös 
István.

Hozzátette azt is, hogy sze-
retné, ha emlékeznének rá a 
gyerekek. Majd azzal folytatta: 
„hiszem és tudom, hogy csakis 
a hosszú távú munka hozhatja 
meg a sikereket, valamint olyan 
tervet kell készíteni amiben az 
egyesület is látja a továbblépés 
lehetőségét. Úgy gondolom, hogy 
minden ifi játékosnak meg kell 
adni az esélyt arra – ha a telje-
sítményével rászolgá –, hogy fel-
léphessen a felnőttek közé, és ott 
bebizonyítsa mind azt, amiért 
eddig dolgozott”.

 n MP

 FOTÓ: KÖRMENDI FC/ ÁTVETT

Vörös István vette át a Körmendi FC-nél az U19-es csapatot
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Körmendi partnercégünk részére keresünk
KÁRPITOS munkakörbe jelentkezőket!

Nem a végzettség, hanem a tapasztalat számít!

Amit kínálunk:

• 1 műszakos munkavégzés
• korrekt bérezés
• bejelentett munkahely
• 13. havi fizetés
• támogatott munkába járás
• korszerű, magas színvonalú munkakörnyezet
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A körmendi kosárlabdacsapat nagy reménysége Balogh Máté

Meghálálná a belé vetett bizalmat a fiatal játékos
Balogh Mátéra, az Egis Körmend fiatal játékosára komolyan 
számítanak a felnőtt csapatban a következő idényben. 
A szezon első felében ő lesz az ötödik légiós.

Egy szép hangzású felvidéki ma-
gyar településről, Csallóközara-
nyosról származik Balogh Máté, a 
körmendi kosárlabdacsapat nagy 
reménysége. Máté idén áprilisban 
volt tizenkilenc éves, néhány napja 
tett sikeres érettségi vizsgát a kör-
mendi Kölcsey Ferenc Gimnázium-
ban. Két éve – 2018 augusztusában 
– került a Rába-parti kisvárosba, 
amelyet szinte azonnal otthonának 
érzett. Eddig inkább az U20-as csa-
patban bizonyíthatott, de a követke-
ző idényben számítanak rá a felnőt-
tek között is.

– Napra pontos emlékszem, hogy 
mikor jöttem Körmendre, de őszinte 
leszek, azelőtt semmit nem tudtam 
erről a városról. Sőt, a magyar ko-
sárlabdáról sem, mert egyáltalán 
nem kísértem figyelemmel. Igazából 
egy véletlennek köszönhetően kerül-
tem ide, először úgy volt, hogy Deb-
recenbe igazolok, de az a szerződés 

meghiúsult. Jól érzem magamat itt, 
januárban letettem az állampolgár-
sági esküt, amelyhez nagyon sok 
segítséget kaptam, főleg a város pol-
gármesterétől, Bebes Istvántól.

Máté rövid ideig futballozott, az-
tán a kosárlabdára váltott, amely-
hez minden adottsága megvolt. 
Több helyen játszott, így Révkomá-
romban, Nyitrán, Szereden és Po-
zsonyban, de sehol nem töltött egy 
évnél többet. Eddig Körmendhez 
köti a leghosszabb szerződés a fia-
tal játékost.

– A felnőtt meccseken jobbára én 
is néző voltam, eddig az U20-as csa-
patban volt szerepem. Amikor elő-
ször megtapasztaltam a fenomená-
lis szurkolást, elképedtem, mert én 
előtte még soha nem láttam ilyet. 
Példaértékű ez a közösség, ami itt 
Körmenden van, az összetartás, a 
támogató hozzáállás jellemző min-
denhol. Gyerekként engem apám 

vitt edzésekre mindennap, ami nem 
okozott neki különösebb gondot, 
mert kamionos cége volt. Sajnos, ő 
már nincs velünk, halála után hár-
man maradtunk édesanyámmal és 
Gergely öcsémmel. Érdekes, hogy a 
testvérem is éppen próbajátékra ké-
szül Debrecenbe, ahogy annak ide-
jén én is. Szeretném, ha jól sikerül-
ne neki, ezért is segítek neki a 

felkészülésben. A kosárlabdában 
nincs igazi példaképem, nekem 
mindig az apám lesz az, ehhez tar-
tom magam. Ha bekövetkezik az, 
hogy a felnőtt csapatba kerülök, az 
nagy szó lesz egy magamfajta 19–20 
éves gyereknek, és én igyekszem 
meghálálni a belém vetett bizalmat.
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TARTALMUNKBÓL:

CÍMLAPUNKON:
Felállították a májusfát Körmen-den

7. oldal

Karbantartás és
felújításazóvodákbanA koronavírus miatt bezártak azóvodák és a bölcsődék Körmen-den még március közepén, csakegy helyen biztosítottak ügyele-tet a városban.  2.OLDAL

Kizárólagmaszkbanlehetaboltokban
vásárolni
A veszélyhelyzet kihirdetése ótamintegy hatmillió forintot köl-tött el védekezésre a körmendiönkormányzat.  3.OLDAL

Éppen400évvel
ezelőtt születettgrófZrínyiMiklós
1620. május 3-án, éppen 400 év-vel ezelőtt született gróf ZrínyiMiklós költő, a 17. századi ma-gyar történelem kiemelkedőhadvezére és politikusa.

 10.OLDAL

Rába-takarítás idénmásként
Idén a koronavírus-járvány és aveszélyhelyzet miatt változott aRába-takarítás forgatókönyve.

 14.OLDAL

Több ezermaszkot varrtak a körmendieknekA koronavírus elleni védekezés első szakasza lezárult
3.oldal
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