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Teljesen megújulhat Körmenden a strand
A vízivándor-megállóhely átadásával nem ért véget a munka a Rába-parton   2. oldal

 FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

 TARTALMUNKBÓL:

CÍMLAPUNKON:
Sűrű volt a kulturális műhely prog-
ramja júliusban  6. oldal

Lehet kiút a napi 
munkafolyamatok 
sűrűjéből
Nemrégiben regionális sajtóese-
mény keretében mutatták be a 
szombathelyi Back Office+ Iroda 
munkáját, amely a körmendi és 
dél-vasi kis- és középvállalkozá-
sok munkáját is támogathatja.
� n�4. OLDAL

A vírushelyzet is 
rámutatott: van jövője 
a biokertészetnek
Biokertész-tréninget hirdet a 
Pannon Helyitermék Nonprofit 
Kft. egy európai uniós pályázat 
támogatásából 25 és 30 év kö-
zötti álláskeresők számára.
� n�5. OLDAL

Rába-parti Színjátszó 
Fesztivál az idén 
másodszor
A tavalyi nagy siker után a Kör-
mendi Kastélyszínház Társulat az 
idén is megrendezi a Rába-parti 
Színjátszó Fesztivált.� n�10. OLDAL

Xavier Thames, az 
Egis Körmend régi-új 
játékosa
Korábbi légiósát, Xavier Thamest 
is a soraiban tudhatja az Egis 
Körmend kosárcsapata a 
2020/2021-es idényben. 
� n�14. OLDAL

Érsek Marcell nem 
kizárt, hogy apja 
nyomdokaiba lép
Érsek István utánpótlásedzőként 
dolgozik a Körmendi Törpördö-
göknél, fia, Marcell az Egis Kör-
mend fiatal játékosa.
� n�16. OLDAL
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RÖVID HÍREK

Jól halad az M8-as
Ütemtervnek megfelelően 

haladnak a hídépítési mun-
kálatok az M8-as autóút 
Körmend és az osztrák ha-
tár között épülő szakaszán. 
A 28,85 kilométeres, két-
szer egysávos útszakaszon 
a mag yarnádaljai és vas-
szentmihályi völg yhíd al-
építménye is elkészült, az 
acél főtartók a helyükön 
vannak, és jelenleg a vasbe-
ton pályalemezek építése 
zajlik.

Új tűzoltó szolgál
A Katasztrófavédelmi Ok-

tatási Központ tanévzáró 
ünnepségét a napokban 
tartották meg, amikor is a 
végzett hallgatók az orszá-
gos katasztrófavédelmi fő-
igazgató, helyettesei és a 
megyei katasztrófavédelmi 
igazgatók, valamint az ok-
tatási intézmények vezetői, 
képviselői előtt tették le es-
küjüket. Vas megyében hár-
man tettek sikeres vizsgát, 
közülük Bindics Milán Do-
minik őrmester a Körmen-
di Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokságon beosztott 
tűzoltóként fog szolgálni a 
jövőben. n MP

Meditációs workshop
Tavaly novemberben már 

járt Körmenden Csong An 
Szunim zen mester, akkor a 
Dharma-beszédet követően 
már szó esett arról, hogy a 
következő körmendi rendez-
vényén lesz egy meditációs 
workshop, amin meditációs 
technikákat fog oktatni. En-
nek érkezett el az ideje és 
szeptember 2-án, 14 órától 17 
óráig meditációs workshop, 
majd 18 órától Dharma-be-
széd lesz a Faludi Ferenc 
Könyvtár hírlapolvasójában. 
A rendezvényre a belépés in-
gyenes.

� n CST

Kiemelt szerepet szánnak 
a turizmus fellendítésére 
Körmenden, ezért további 
fejlesztések valósulhatnak 
meg a Rába-parton – árulta 
el lapunknak Bebes István, a 
település polgármestere. Új 
funkciók és szolgáltatások is 
szóba kerültek.

A körmendi vízivándor-megálló-
hely átadásával nem ért véget a 
munka a folyóparton. Egy Őriszent-
péterrel közös, mintegy 190 millió 
forintos pályázati támogatás teszi 
lehetővé a partszakasz további fej-
lesztését. A sport és szabadidő eltöl-
téséhez szükséges feltételeken javí-
tanának elsősorban: megújítanák a 
strand területét, a sportpályát, ki-
alakítanának egy röplabdapályát, 
de lenne öltöző, zuhanyzó és mellék-
helyiségek is.

Parkolókról is gondoskodni kelle-
ne és a hulladékkezelésre is szeret-
nének megoldást az ökológiai kör-
nyezet figyelembevételével – tette 

hozzá a városvezető, de beszélt ar-
ról is, hogy a Bárkaháznál a kapu-
kat megerősítenék, új dróthálót 
húznának ki és kiülők is lennének. 
A vízen lévő fejlesztésekről megtud-
tuk: a szlalompálya megvalósítása 

már folyamatban van, de szeretné-
nek egy csúszdát közel az erőmű-
höz, építenének egy hallépcsőt és 
vizsgálják egy raftingpálya kialakí-
tási lehetőségét is. n MP
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Újabb fejlesztések a Rába-parton

Bebes István, Körmend polgármestere újabb lehetőségekről számolt be

Mindenkit érintő témában folytat nemzeti konzultációt a 
magyar kormány. Arról, miért tartja fontosnak, hogy a ko-
ronavírusról és a gazdaság újraindításáról szóló kérdőívet 
minél többen kitöltsék, Belencsák István, Körmend alpol-
gármestere is elmondta véleményét.

Először Orbán Viktor miniszter-
elnök gondolatát idézte fel, misze-
rint egyetlen ember sem lesz Ma-
gyarországon, aki azt mondhatná, 
hogy őt nem kérdezte meg senki, 
hogyan alakítsa a jövőjét. „Én sze-
mély szerint magaménak éreztem 
ezt, és ettől vált szimpatikussá az 
egész nemzeti konzultáció” – fogal-
mazott.

Az Európában egyedülálló kezde-
ményezésről elmondta: mindig, így 
most is élt a lehetőséggel és sok fia-
talhoz hasonlóan online formában 
válaszolt a 13 pontos kérdéssorra.

A koronavírus-járvány az idei év 
első felében példátlan helyzet elé ál-
lította a világ összes országát.

Hazánkban a hozott intézkedé-
seknek köszönhetően sikerült a jár-

ványt kordában tartani, azonban 
egyre inkább beigazolódni látszik, 
hogy nem lélegezhetünk fel és nincs 
vége az egésznek. Ez sokunkat fog-
lalkoztat és ahogy többekkel be-
szélgetek, akár családi, akár isme-
rősi körben, mindig szóba kerül a 
téma és egyöntetű az a vélemény, 
hogy ki kell tölteni és vissza kell 
küldeni a nemzeti konzultációs ívet 
– hangsúlyozta Belencsák István.

Feleségével együtt felhívták a fi-
gyelmet arra is, hogy bár éppen 
tombol a nyár és sokan a felhőtlen 
pihenésüket, szabadságukat töltik, 
minden eshetőségre fel kell készül-
ni. Tudják ők is, hogy a tengerpart 
mennyire vonzó közeg, de jelen 
helyzetben nem észszerű azt vá-
lasztani a nyaralás helyszínéül. Vé-

leményük szerint is inkább a belföl-
di turizmust kell most előnyben 
részesíteni, hiszen Magyarorszá-
gon is megvannak azok a még felfe-
dezetlen tájak, ahol tartalmas ki-
kapcsolódásban lehet része 

mindenkinek. A konzultációs ív 
egyik pontja éppen erre is fókuszál, 
ami nemcsak az egészségünk, ha-
nem a gazdaság újraindításának is 
az egyik záloga lehet.� n MP
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Online töltötte ki a nemzeti konzultációs ívet Belencsák István és családja

Közeleg a határidő: a körmendiek véleménye is számít

Dr. Székely János megyéspüs-
pök Kaszás Csaba szentgotthár-
di káplánt augusztus 1-jei hatály-
lyal a Körmendi Szent Erzsébet 
Plébánia káplánjává nevezte ki. 
Az új papot múlt vasárnap az esti 
szentmisén köszöntötte Kiss 

László plébános, Laposa Ist-
vánné, a Plébánia Tanácsadó 
Testületének alelnöke és a meg-
jelent hívek, majd a szentmise 
után a templomkertben egy kis 
összejövetelt tartott a közösség.

 n MP

Új káplán van Körmenden

FOTÓ: SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA –  BEDŐCS GYULA/ARCHÍV

A kezelés pontos időpontja:
2020. augusztus 11-én (rossz idő ese-
tén 12–13-án), valamint augusztus 
17. napján, a napnyugta utáni órák-
ban. Ez utóbbi  védekezés rossz idő 
esetén augusztus 18. napján, ugyan-
ebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény:
Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó 
szer. A készítmény a kijuttatott cse-
kély mennyiségben (0,6 liter/hektár) 
kizárólag az érzékenyebb rovarokat 
pusztítja el, melegvérű állatokra, 
emberre nem veszélyes, hatóanya-
ga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt 
intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátéko-
kat, élelmiszereket, evőeszközöket, 
a szabadban szárított ruhákat a ke-

zelés napján javasolt összegyűjteni 
vagy letakarni. A kezelés idejére és 
az azt követő 1 órában javasolt az 
ablakokat, ajtókat zárva tartani és a 
külső levegőt bejuttató mestersé-
ges szellőztető berendezéseket ki-
kapcsolni. A kezelt területen termő 
zöldségeket, gyümölcsöket fo-
gyasztás vagy feldolgozás előtt 
ajánlott megmosni. A kezelést vég-
ző gépkocsi közvetlen közelében 
tartózkodni nem szabad. A szabad-
ban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő 
edényekben, a különböző tárgyak-
ban megülő esővízben akár egy hét 
alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglár-
vák. A szúnyogirtó kezelés kiegészí-
téseként ajánlott, hogy az ingatlan-
tulajdonosok szüntessék meg, 
rendszeresen ürítsék vagy takarják 
le az épületek körüli kisebb, pangó 
vízgyülemeket.

Tájékoztató földi 
szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy 
településünk területén földi úton történő 

szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

Elfogadta a körmendi rádió pályázatát a médiatanács
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság múlt heti ülésén hirdetett nyertest a Körmend 99,8 MHz helyi 

frekvenciahasználatára kiírt rádiós pályázati eljárás kapcsán. A hatóság 2030-ig megújította a rádió jogo-
sultságát, így további tíz évig a Körmend FM a hallgatóink mindennapjainak része lehet.
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Nemrégiben regionális 
sajtóesemény keretében 
mutatták be a szombathelyi 
Back Office+ Iroda munkáját, 
amely a körmendi és dél-va-
si kis- és középvállalkozások 
munkáját is támogathatja.

A Back Office+ Iroda próbaheté-
nek keretében megszervezett nyil-
vános sajtóeseményen az iroda in-
teraktív keretek között mutatta be a 
kis- és középvállalkozások számára 
nyújtott széles körű és innovatív 
szolgáltatásait. A résztvevők kipró-
bálhatták az irodaház korszerű kö-
zösségi munkatereit az iroda szom-
bathelyi, Lőportár u. 7/A szám alatti 
épületében. A cél az volt, hogy a mun-
katársak szélesebb körben is megis-
mertessék jövőbeli ügyfeleikkel az 
irodaház által nyújtott innovatív 
szolgáltatásokat.

„Az iroda a legkorszerűbb szolgál-
tatásokkal, üzleti megoldásokkal 
segíti a kezdő, kis- és középvállalko-
zásokat. Felkészült szakemberek 
üzleti környezetben várják mind-
azon vállalkozások képviselőit, akik 
a hétköznapi feladatok sűrűjében 
megoldást keresnek az adminisztra-
tív és az ügyviteli-pénzügyi ügyinté-
zések lebonyolításában” – mondta 
Varga Eszter projektmenedzser.

Hozzátette: Az iroda fő üzenete a 
kis- és középvállalkozók számára 
egy mondatban is összefoglalható: 
„Építsd a vállalkozásod, a hátorszá-
got mi adjuk hozzá, hogy legyen időd 
megélni a sikereidet”. A mottó min-
dent elárul az innovatív iroda létre-
hozásának céljáról, hasznosságáról.

A Back Office+ csomagajánlatai-
val lehetőség nyílik arra, hogy egy 
cég valóban csak azt a szolgáltatást 
vegye igénybe, amire ténylegesen 
szüksége van, óradíj alapú elszámo-
lással. Az irodaház teret ad megbe-
szélések, tárgyalások, előadások, 
workshopok meg tartásához. 
A coworking, azaz közösségi terek-
ben pedig szabadon végezhetik az 
irodába betérő vendégek a napi fel-
adataikat. Így nem kell jelentős ösz-
szegeket irodabérlésre fordítania a 
vállalkozásoknak. Az irodahelyisé-
gek a kor elvárásainak megfelelőek, 
minden igényt kielégítő infrastruk-
túrával felszereltek. A Back Office+ 
iroda potenciális lehetőséget tarto-
gathat a közösségi terekben végzett 
munka során rövid és hosszú távú 
üzleti kapcsolatok kialakítására. 
Az irodaház kávézóval is rendelke-
zik. Rendezvények alkalmával 
igény esetén catering szolgáltatást 
is tudnak biztosítani. A Back Of-
fice+ Irodában elérhető szolgálta-
tásokat sorolva először a terekből 
adódó lehetőségeket érdemes szám-
ba venni. Az előbb említett cowor-

king irodák mellett van lehetőség 
tárgyalóbérlésre. Workshop hely-
színeként, rendezvényteremként is 
érdemes gondolkodni a komplexum 
kínálatának igénybevételénél, ami-
ben, ahogy korábban is említettük, 
kávézó is található. A szolgáltatá-
sok közül meghatározó az admi-
nisztrációs szolgáltatások kínálata.

A Back Office+ Iroda titkársági és 
irodai feladatok ellátását, felhőtár-
hely-szolgáltatást, call centert, szék-
helyszolgáltatást, vállalkozói cso-
magajánlatokat is kínál a 
szolgáltatásokat igénybe vevők szá-
mára. A Back Office+ Iroda pénz-
ügyi-ügyviteli szolgáltatásokat  
szintén nyújthat a kis- és középvál-
lalkozók számára. Ezek között pénz-
ügyi adminisztrációban, pénzügyi 
tervezés támogatásában és döntés- 
előkészítésben, pályázatfigyelés-
ben, pályázatírásban, ügyintézés-
ben tudnak seg íteni.  A 
szolgáltatáskínálati palettán a web-
shop office is szerepel: webshop-kar-
bantartásban, ügyfélszolgálatban, 
pénzügyi adminisztrációban ugyan-
csak tudnak segíteni ügyfeleiknek.

A cégfejlesztés szintén ott szere-
pel a szolgáltatások közt. Cégdiag-
nosztika, tréningek, képzések, ter-
vezés, tanácsadás, piackutatás 
segítheti az iroda részéről a cégek 
fejlesztési terveit.

A Back Office+ Iroda a digitális 
térben is otthonosan mozog és 

ajánlja szolgáltatásait: a digitális 
átállításban segítenek, online ren-
dezvények szervezésében adnak 
támogatást, mobil konferenciatech-
nika-bérletet, háttérszolgáltatáso-
kat, tárgyalóbiztosítást kínálnak.

„Az irodát támogató projekt célja 
nem más, mint hogy dinamizáljuk a 
társadalmi célú vállalkozásokat. 
Fenntartható üzleti modellek segít-
ségével a cégek stabilizálásában is 
segíthetünk” – hangsúlyozta Varga 
Eszter. Mindezt piacképes szolgál-
tatások és vállalkozások előállítá-
sának ösztönzésével érik el.

A projekt keretében létrehozott 
BackOffice+ Iroda jelenleg nyolc 
munkavállalót foglalkoztat. Kivá-
lasztásukban fontos szempont volt, 
hogy támogassák az álláskeresők 
munkaerőpiacra való visszatérését. 
A júliusban megtartott regionális 
sajtóeseményre az iroda egyik ügy-
feleként az ÖkoTech Kft. is becsat-
lakozott Esztergomból, online mó-
don. Ügyvezetője, Krasznói Anna 
beszélt az érdeklődőknek az irodá-
val való együttműködésük pozitív 
tapasztalatairól. A pénzügyi és ad-
minisztratív napi munkafolyamatok 
átvállalásában segíti munkájukat 
az iroda. Együttműködésük jó példa 
arra, hogy az adminisztratív és 
pénzügyi folyamatok a távolból is 
hatékonyan és naprakészen működ-
tethetők. n POGÁCS MÓNIKA
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Körmendi kis- és középvállalkozókat is segíthet a háttérmunkát elvégző iroda

Lehet kiút a napi munkafolyamatok sűrűjéből
Biokertész-tréninget hirdet a Pannon Helyitermék Nonprofit 
Kft. egy európai uniós pályázat támogatásából 25 és 30 év 
közötti álláskeresők számára. Körmendiek jelentkezésében is 
bíznak. A tanfolyam során a legszükségesebb alapismeretek 
sajátíthatóak majd el a vállalkozások, biokertészetek működ-
tetéséről. A szeptember közepére tervezett öt képzési nap 
után a résztvevők tanúsítványt kapnak.

A tréningre jelentkezők ismeretet 
szerezhetnek a többi között a kister-
melővé, őstermelővé váláshoz szük-
séges szabályokról és elsajátíthatják 
az alapvető szántóföldi növényter-
mesztéshez, családi gazdaságok, 
bio kertészetek működtetéséhez 
szükséges legfontosabb ismereteket. 
Papp-Felber Anita biokertész vezeti 
a tréninget. Őt kérdeztük a program 
részleteiről.

„A program egy mezőgazdasági 
innovációkra és technológiákra kon-
centráló eszközkészletet hoz létre 
fiatalok számára, akik sem oktatás-
ban, sem képzésben nem részesül-
nek és nem is dolgoznak. Az eszköz-
készlet magában foglal többek között 
online és offline tréningeket, egy 
nemzetközi ifjúsági start-up ver-
senyt, valamint mobilitási és a men-
tori szolgáltatásokat is” – mondta 
alapvetésként a szakember.

Elsődleges célcsoportjukat a 25 
és 30 éves kor közötti álláskeresők 
jelentik. A cél, hogy ingyenes online 
és helyszíni képzéseket nyújtsanak 
a vidéken élő munkanélküli fiatalok 
számára. A projekt megvalósítását 
az oktatásban sokéves tapasztalat-
tal rendelkező szakértők és mento-
rok segítik. A résztvevőket olyan 
hasznos ismeretek megszerzésében 
támogatják, amelyek segítik, hogy 
jól érvényesüljenek a munka világá-
ban. Papp-Felber Anita hangsúlyoz-
ta: biokertész-oktatással foglalko-
zik a projekten belül, saját oktatási 
tevékenysége mellett. A fiatal állás-
keresőknek kidolgozott tananyag a 
mezőgazdaságra fókuszál mind az 
elméleti, mind a gyakorlati részben. 
Megtanulható majd belőle: ha valaki 
a biokertészkedést választaná, mi-
lyen alapokon induljon el, hogy eb-
ből akár meg is tudjon élni. Az ötna-
pos tréning elméleti és gyakorlati 
része is arra fókuszál, hogy valódi, 
gyakorlati tudást adjon az érdeklő-
dőknek a témában. A tematikát is 
ennek jegyében dolgozták ki. 
Papp-Felber Anita ezek között emlí-
tette, hogy például olyan nyomtat-

ványokat mutat be majd a hallga-
tóknak és ad ezek kitöltéséhez 
útmutatást, amelyeket beadva vala-
ki őstermelő vagy kistermelő lehet. 
A vállalkozások formáit is végigbe-
szélik majd közösen, felkészítve a 
hallgatókat, hogy így konkrét cé-
lokkal, kéréssel kereshessék fel a 
kormányhivatalok ügyfélszolgála-
tait a tréning végeztével. A tanfo-
lyam másik egységében a terepre 
kijutva gyakorlatban tanítja meg 
résztvevőit a legfontosabb kertmű-
velési alapokra a palántaföld keve-
résétől a leszedett zöldségek, gyü-
mölcsök feldogozásáig, illetve az 
értékesítésig. Ezek legapróbb 
nüanszait is átbeszéli tervei szerint 
hallgatóival. A biokertészkedésnek 
ugyanis a szakember meglátása 
szerint van jövője. A vírusveszélyes 
időben is fontos megoldás lehet az 
alapélelmiszer-ellátásban a csalá-
dok számára, ha maguk termelnek 
saját szükségleteikre zöldséget, 
gyümölcsöt. Sokan pedig a bizony-
talanná váló munkahelyük miatt 
gondolkodnának „B” tervben is. 
A  váltást fontolgatók részéről sok 
esetben van ambíció a tanuláshoz, a 
változtatáshoz, csak nincs anyagi 
és személyi támogatás ehhez. A pro-
jekt ebben segíthet. Érdeklődők 
már jelentkeztek a tréningre, de 
szabad helyek is vannak még. Túlje-
lentkezés esetén pedig újabb kurzu-
sok indítására is van mód. Bár a 
programban megcélzott korosztály 
sokszor még bizonytalan az útvá-
lasztásban, vannak sokan közülük, 
akik a biotermelésben látják a jövőt. 
Az ötnapos tréninget Szombathe-
lyen tartják. Jelentkezni a gaztevo.
hu honlapon, illetve ennek közössé-
gi oldalán lehet. A képzést a szep-
tember 14-ével kezdődő héten tart-
ják majd. A tanfolyamot elvégzőket 
a folytatásban sem hagyják maguk-
ra. Online webináriumokon, online 
prezentációkkal, mentorálással se-
gítik további szakmai életpályáju-
kat. Az említett platformokon mun-
kaügyi szakemberek is fontos 

ismereteket osztanak meg arról: 
milyen munkaerőpiaci támogatást 
lehet az indítandó vállalkozáshoz 
hozzákapcsolni. Papp-Felber Anita 
elmondta: a webinárium egy orszá-
gos online konzultáció, ezen bárki 
részt vehet. Az ötnapos tréning 
lehe tősége azonban az említett kor-
osztályra vonatkozik csak, és nyu-
gat-magyarországi, vasi részt ve-
vőknek szól. Hiszen a képzésen a 
személyes megjelenés elengedhe-
tetlen a gyakorlatok elvégzése mi-
att. Aki életkora miatt nem fér bele 
ebbe a programba és érdeklődik a 
biokertészet iránt, azok számára is 
van Papp-Felber Anitának ajánlata. 
Ezek a képzések azonban már fize-
tősek. A kurzus során havi egy al-
kalommal tart oktatást leendő bio-
kertészek számára. Igyekszik 
ennek során az egész zöldségter-
mesztési szezont átvenni tavasztól 
őszig, a föld megművelésétől az őszi 
sütőtök betakarításáig, feldolgozá-
sáig. Célja ezzel is egyfajta átfogó 
kép nyújtása a kertészet éves gya-
korlatáról. Alkalmanként is érde-
mes egy-egy havi képzést meghall-
gatni, hisz ilyenkor speciális témák 
is fókuszba kerülnek. Legutóbb, jú-
liusban a vízgazdálkodásról, öntö-
zőrendszerekről, növényvédelemről 
beszéltek. A szakember kerttervek 
készítését is vállalja. Kerttervek az 

ingyenes trénig résztvevői számára 
is készülnek és a tanfolyam utáni 
mentorálásukban is a szakember 
működik közre. Papp-Felber Anita 
arra is jó példa, hogy sosem késő 
váltani a munkaerőpiacon. Szociál-
pedagógusként dolgozott korábban 
BV-intézetekben, mentor volt a mun-
kaerőpiacon. Majd harmincas évei-
ben meghozta a döntés a váltásra, 
áprilistól ezt most gyakorlatra vál-
totta. Így elképzeléseit már nem-
csak álmodja, tervezi, hanem éli is 
biokertészetet működtetve, zöld-
ségtermesztést oktatva. A szakem-
ber az interjú végén még egyszer 
hangsúlyozta: az ingyenes tréning-
re való jelentkezésben fontos az 
életkor és az, hogy valaki álláske-
reső legyen. Erről nyilatkoznia kell, 
de igazolást nem kérnek be a szer-
vezők az illetékes hivataltól. Húsz 
főben állapították meg az indítandó 
kurzus létszámát. Ha túljelentkezés 
lenne, akkor másik tréning indí-
tására is lehet mód. Papp-Felber 
Anita egyben az ovikertek megál-
modója is a biokertészkedés jegyé-
ben. Ősszel Vas megyében újabb 
ovikertavatókat tartanak. Három 
újabb ovis magaságyásban ter-
mesz tenek majd a kicsikkel közö-
sen évszaknak megfelelően zöldsé-
geket. A szakember nyitott további 
óvodák csatlakozására, például 
Körmendről és térségéből is. Az ovi-
kert témához egy könyv is készülő-
ben van már. A remények szerint 
télen a kötet nyomása elkezdődik. 
A szakember a biokertészet alapja-
it foglalja össze ebben közérthető 
módon kisgyermekek, családok 
számára.

 n POGÁCS MÓNIKA

 FOTÓ: POGÁCS MÓNIKA

Körmendi fiataloknak is segítenének az őstermelővé válásban

A vírushelyzet is rámutatott: van jövője a biokertészetnek
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Épp, hogy befejeződött a digitális oktatás, az általános 
iskolás diákoknak máris lehetőségük nyílt arra, hogy 
hasznos nyárindító programon, a Faludi Ferenc Könyvtár 
olvasótáborának turnusain találkozhassanak.

A Körmendi Kulturális Központ, 
Múzeum és Könyvtár Faludi Ferenc 
Könyvtár Intézményegysége a Kör-
mendi Kulturális Kavalkád – Egész 
életen át elnevezésű pályázat kereté-
ben szervezett nyári tematikus tá-
bort három turnusban, június 16-tól 
július 3-ig általános iskolásoknak. A 
programban az „Ép testben ép lélek” 
szellemében játékos foglalkozásokat, 
versenyeket szerveztek a könyvtáro-
sok, valamint túrákat, kiránduláso-
kat bonyolítottak le a diákokkal. 
Mindez úgy zajlott, hogy az első két 
hétben volt egy-egy turnus az alsó 
tagozatosoknak, majd a folytatásban 
a felső tagozatosok turnusa követke-

zett. A korosztályi különbségek miatt 
a programokban volt némi eltérés. 
Mindhárom turnus tábornyitással, 
csapatalakítással kezdődött, aztán a 
délelőtt folyamán Mecsériné Doktor 
Rozália intézményegység-vezető in-
teraktív foglalkozása következett dr. 
Batthyány-Strattmann László életé-
ről, majd Némethné Mészáros Irén 
védőnő interaktív, multimédiás fog-
lalkozásával folytatódott a program 
Mindent a szemről címmel, a szem és 
a látás fontosságáról.

A délután „Hét akadály a Hétmér-
földesen” elnevezésű akadályver-
sennyel telt el a várkastély udvarán. 
Másnap Wágner Dávid könyvtáros 

irányításával legendamesékkel, 
mondákkal ismerkedtek, a herceg-
orvossal kapcsolatos séta pedig a 
Szent Erzsébet-plébániatemplom-
hoz vezetett. A délutáni kézműves 
foglalkozáson Simon-Papp Vero-
nika könyvtáros irányításával fém-
kaspókat festettek és dekoráltak, 
valamint gyöngyöt fűztek és napel-
lenzőt készítettek.

A tábor harmadik napján az alsó-
sok kirándulni mentek, Szombathe-
lyen felkeresték a Csónakázó-tavat, 
aztán Kőszegen elmentek a Hétfor-
ráshoz, megnézték a város templo-
mait és a Jurisics-várat. A felsősök 
viszont a Balaton-felvidéket, a Ká-
li-medencét járták be és a Hegyestű 
túrát is teljesítették. A következő 
nap Wágner Dávid vezetésével me-
sealkotással kezdődött, a szegények 
orvosa életéhez kapcsolódó szava-
kat kellett mesébe foglalni. Ezután a 
témához kapcsolódóan ismét sétál-
tak, ezúttal a Boldog Batthyány 
László-templomhoz mentek. Dél-
után az olimpiákon sikeresen sze-

replő magyarok eredményeiről is 
értesülhettek dr. Hollerné Mecséri 
Annamáriától. A délután második 
felében az volt a feladat, hogy a gye-
rekek tervezzék meg, hogy milyen 
lenne a szentéletű szemorvos Face-
book-profilja, ha ma élne. A záró nap 
kirándulása során az alsósok elju-
tottak Felsőszölnökre, a Hármasha-
tárhoz és a Máriaújfalusi tónál 
sportversenyeken vettek részt. 
A felsősök pedig a kirándulásuk so-
rán először a pankaszi harangláb-
hoz mentek, majd az Őrségi Nemzeti 
Park őriszentpéteri látogatóköz-
pontjába tértek be, utána pedig Sza-
lafőn nézték meg a bölényeket. Ha-
zafelé még megálltak a nagyrákosi 
völgyhídnál és az alagútnál.

Mint az a fentiekből már kiderült, 
az olvasótáborokat Mecsériné Dok-
tor Rozália, valamint Simon-Papp 
Veronika és Wágner Dávid tartotta, 
nekik köszönhetően jelenthették ki 
ismét a gyerekek, hogy: „Élmény 
volt a könyvtárban lenni”.� n CST

 FOTÓ: CST

Grooming – angol kifejezés, amelyet az internetes zakla-
tás egy formájára használnak a szakemberek és azt jelenti, 
behálózás. Ilyenkor egy felnőtt gyereknek vagy kamasz-
nak adja ki magát a közösségi médiában – leginkább 
az Instagramon –, és a bizalmába férkőzve arra próbálja 
rávenni a gyermeket, hogy küldjön magáról intim fotót.

Ha megkapja, később már zsa-
rolással követel pénzt vagy szemé-
lyes találkozót. A behálózás másik 
fajtája, amikor a felnőtt azért ke-

res a gyerekek között „legjobb ba-
rát”-ot vagy akár párkapcsolatot, 
kortársnak adva ki magát, mert a 
saját korosztályával képtelen erre. 

Ők valóban beteg emberek, akik 
nagy kárt tudnak tenni egy ka-
masz lelkében.

• Mások azért keresnek. Mit te-
hetsz ez ellen?
• Tanítsd meg a gyermekedet ne-
met mondani! Akkor is, ha öngyil-
kossággal fenyegetőzik az idegen 
vagy azzal zsarolja, hogy szerel-
mes belé!
• Beszéljetek róla, hogy a neten 
nem mindenki az, akinek kiadja 
magát!

• Hívd fel a figyelmét arra, hogy a 
net „nem felejt”: később megbán-
hat bizonyos dolgokat, amiket 
soha nem tud eltüntetni az online 
térből!
• Tudatosítsd benne, hogy bármi-
kor, bármiben számíthat rád: ha 
meg is történt a baj, mondja el, kö-
zösen megoldjátok!
• Nézzétek át együtt a Facebook, 
Instagram biztonsági beállításait, 
különösen a törlés, tiltás funkciót 
és bátorítsd, hogy használja, ha 
kell!� n FORGÁCS BERNADETT

Gyermekeink védelmében – Ismerd fel a groomingot!

Töretlen a népszerűsége a körmendi olvasótáboroknak

A gyerekeknek ismét élmény volt a könyvtárban lenni
Nem egészen egy hét különbséggel két kaszinóestet is 
tartott júliusban a Körmendi Kulturális Műhely. Volt kiállí-
tásmegnyitó a Sala Terrena Galériában és beszélgetés a 
Batthyány Örökségközpont aulájában.

Július 9-én este hat órakor a Sala 
Terrena Galériában gyülekeztek az 
érdeklődők a Monorierdőről érke-
zett N. Sebestyén Katalin festőmű-
vész, költő kiállításának megnyitó-
jára. A teremben színes fények 
világítottak meg egy oltárszerű asz-
talt. Nyitó beszédében Kanizsa Jó-
zsef költő N. Sebestyén Katalinról 
szólva kijelentette, hogy ő tudja a 
legjobban megörökíteni az univer-
zum, a föld és az ember kapcsolatát. 
Életútjáról szólva elmondta, hogy a 
Maros partján született, tanulmá-
nyait Makó városában folytatta, 
2016-ban pedig elvégezte a Jaschik 
Álmos Képzőművészeti Szakgimná-
zium festő szakát, majd 2018-ban a 
grafikai szakot fejezte be ugyanott. 
Első mentora a salgótarjáni születé-
sű Fábián Gyöngyvér Derkovits-dí-
jas festőművésznő volt. A családjá-
ban történő tragikus események 
fordították végérvényesen a gyer-
mekkora óta művelt versírás felé. 
2007-ben egy súlyos betegség miatt 
leszázalékolták, így a felszabaduló 
idejében még többet írhatott. Amikor 
születésnapjára kapott egy liliom-
csokrot, az oly módon ihlette meg, 
hogy lefestette, és kibővítette festő-
eszközeit. Természetesen szívesen 
festi le ma is a virágokat, fákat, nap-
lementéket, de a csillagászat a leg-
kedvesebb témaköre. A  NASA-tól 
naponta megkapja az űrteleszkópok 
által készített felvételeket, és aztán 
ezek kerülnek a festővászonra, és 
mindegyikhez készít tudományos 
igényű magyarázó szöveget.

2019-ben dr. Horváth Gábor, az 
ELTE professzora tartott csillagá-
szati előadást N. Sebestyén Katalin 
képei között, és nagyon elismerően 
nyilatkozott róluk. A legelső, Gyé-
mántgyűrű című festménye a Szom-
szédolás című kiállítássorozatban 
első helyezést ért el. Több elismerő 
oklevél birtokosa, többször értek el 
képei dobogós helyezést, és versei és 
festményei alapján érdemelte ki im-
már háromszor a David Arts Alkotói 
Nívódíjat. Hazánkban és külföldön is 
rengeteg kiállításon szerepelt már. 
Művészi tevékenységének rendezé-
sében, szervezésében rendszeres 
segítője, férje, Németh Sándor. Az 
est második felében először Major 
Szabolcs színjátszó olvasott 
Hermész Triszmegisztosz Tabula 
Smaragdinájából. Török József gyó-
gyító és Török Csenge gyógyító sá-
mándobolását követően a Szabó Fe-
renccel történő beszélgetés során 
Török József arról számolt be, hogy 
amikor az ember a Földön megjelent, 
már az univerzumban éltek más ér-
telmes lények, és vannak 70 millió 
éves leletek is, amelyek az emberiség 
létét bizonyítják. Amikor éveket töl-
tött Mongóliában, akkor látott egy 
szélvihart követően a homoksivatag-
ból előbukkanni olyan gépjárműve-
ket, amiknek az életkorát a régészek 
36 millió évesre becsülték, és fém-
csapágyas kerekük volt. A rendez-
vény zárásaként N. Sebestyén Kata-
lin, aki 2016-ban megkapta „Az év 
nyugdíjas költője” címet, elszavalt 
néhányat a verseiből.

A következő heti kaszinóesten vi-
téz Joó Katalinnal beszélgetett a 
Kaukázusban található magyar 
emlékekről a Batthyány Örökség-
központ aulájában Szabó Ferenc, a 
Magyar Kultúra Lovagja. Vitéz Joó 
Katalin 22 éve foglalkozik gyógyí-
tással, a Pilisben élt, és különleges 
lelki élményeket élt át. A felsőbbren-
dű hatalmak olyan ismereteket osz-
tottak meg vele, amelyek nincsenek 
könyvben leírva. Hálás ezért az 
ősök szellemének, akikhez soha-
sem késő visszafordulni. Fél éve 
Gyulakeszire költözött. Nemcsak 
tanítással és gyógyítással foglalko-
zik, hanem utazásokat is szervez a 
Kárpát hazában és ősi szent helyek-
re. Tizenhárom év alatt körülbelül 
kétszáz utazást bonyolított le. A 
Kaukázusban két hetet töltött 2018-
ban, majd 2019-ben Örményország 
következett. Kijelentette, hogy a ro-
vásírás intergalaktikus titkokat je-
lenít meg. Ókori térképeket vetített 
ki a hajdani őseinkhez kapcsolódó 
birodalmakról, és az utazásai so-

rán készített fényképekkel mutatta 
meg, hogy rengeteg bizonyíték van 
arra vonatkozóan, hogy a magyar-
ság múltja teljesen más volt, mint 
ahogy azt ma a tudomány számon 
tartja. Azerbajdzsán, Örményor-
szág, Grúzia számos meglepetést 
tartogat az őstörténetünkre vonat-
kozóan. A Kaukázusba menni 
olyan, mint hazatérni a dédszüle-
inkhez. Az emberiség bölcsője a 
Kárpát-medence, a felnevelője pe-
dig a Kaukázus. Hét szabin őstörzs 
rendelkezett azzal a mágus tudás-
sal, amiből aztán magas kultúrájú 
népek jöttek létre. Cato azt írta, 
hogy az emberiség Szkítiában élte 
túl a vízözönt, és a szkíták a legré-
gebbi nép. Josephus Flavius azt 
mondta, hogy Magóg és Gómer né-
pei már a vízözön után ott voltak 
olyan területeken, ahol ember ko-
rábban soha nem járt, és az előadó a 
beszélgetés során tulajdonképpen 
azt bizonyította be, hogy Góg és Ma-
góg unokái vagyunk.� n CST

 FOTÓ: JT

Két rendezvénye is volt a Körmendi Kulturális Műhelynek

Kaszinóestek kiállításmegnyitóval és beszélgetéssel



8 KÖRMENDI HÍRADÓ KÖRMENDI HÍRADÓ 9| 2020. augusztus 7. | programajánló programajánló | 2020. augusztus 7. |

Európai Szociális
Alap
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Folyamatosan érkeztek a hí-
rek az elmúlt időszakban az 
Egis Körmend háza tájáról. 
Mostani írásunkban ezeket 
foglaljuk össze.

Legelőször egy négyes poszton be-
vethető játékost jelentett be a klub 
Xeyrius Williams személyében, aki 
Körmenden kezdi meg profi karrier-
jét. Xeyrius 1997. május 26-án szüle-
tett az Amerikai Egyesült Államok-
ban, Ohio államban. A 206 centiméter 
magas, 93 kilogramm súlyú játékos 
első három egyetemi évét a Dayton 
Flyers együttesénél töltötte, majd 
egy, az iskolaváltás miatti „redshir-
ted” év után, az utolsó idényében 
már az Akron Zips csapatában ját-
szott. Ebben a szezonban 31 mérkő-
zésen közel 32 percet átlagolt, 13,9 
pontot és 9,5 lepattanót gyűjtött. 1,3 
gólpasszt és meccsenként közel egy 
labdaszerzést, valamint blokkot is 
magáénak tudhatott. A triplákat 30, 
a büntetőket 90,8%-kal értékesítette.

Nem sokkal ez után egy újabb fia-
tal magyar játékos leigazolásáról is 

hírt kaptunk: két évre ugyanis az 
Egis Körmendhez írt alá Mócsán 
Bálint. A klub közleményéből kide-
rült: a MAFC utánpótlásában nevel-
kedett, 191 centiméter magas, 86 
kilogramm súlyú kosaras 1997. jú-
nius 18-én született. Már 17 évesen 
lehetőséget kapott a játékra a 
MAFC felnőtt csapatában, két idé-
nyen át. A korosztályos válogatot-
taknak, így az U20-asnak is fontos 
tagja volt. 2016 nyarán Amerikába 
ment, ahol az Idaho State Bengals 
játékosa lett. Itt négy évet töltött el, 
az utolsó aktív szezonjában a csa-
pat 30 meccséből 29-en kezdőként 
kapott szerepet. Ebben az idényben 
11,3 pont, 2,1 gólpassz és 2,1 lepatta-
nó volt az átlaga, meccsenként 27,3 
percet töltött a pályán. 44,8 százalé-
kos volt a mezőnymutatója, a triplá-
kat 43 százalékkal dobta. Bálint el-
sősorban a kettes poszton bevethető 
kosaras, aki jó védőjátéka mellett 
kiváló tripladobó, de az elmúlt évek-
ben folyamatosan arra törekedett, 
hogy minél összetettebb, sokolda-
lúbb legyen a játéka. A legutóbbi 
szezon elején egy sérülés miatt nem 
játszott, majd inkább kiülte az egész 

idényt, hogy diplomájának meg-
szerzése után még egy évet az egye-
temi ligában szerepelhessen. Ta-
vasszal még az volt a terve, hogy 
visszatér majd a tengerentúlra és a 
Weber State Wildcats játékosa lesz, 
de látva az egész világot érintő jár-
ványügyi helyzetet, végül úgy dön-
tött, hogy itthon, az Egis Kör-
mendben folytatja pályafutását. 
A fiatalnak tetszett a klub által fel-
vázolt koncepció és kiváló lehetősé-
get lát abban, hogy a Rába-parti 
alakulatnál fejlessze tovább játék-
tudását.

A fentieken kívül a 2020/21-es sze-
zonban egy szerb nemzetiségű kosa-
ras is a körmendi alakulatot erősíti. 
A 2001-ben született, 191 centiméter 
magas Vanja Vukas a Nemzeti Ko-
sárlabda Akadémia Pécs játékosa 
volt, onnan teszi át most székhelyét 
Körmendre. Az 1–2 poszton is bevet-
hető fiatal már megszerezte a kosár-
labdamagyar státuszt, így a felnőtt 
csapatban is hazai játékosként sze-
repelhet.

A klub tájékoztatása alapján a já-
tékos 7 éves korában kezdett kosár-
labdázni, a KK Slo Kos nevű csapat-

ban (ma KK Joker), ahol Nikola 
Jokic is játszott. 14 éves korában a 
KK Spartak csapatában szerepelt 
Szabadkán, ahol országos 4. helye-
zést értek el. Innen került Magyar-
országra, a pécsi Rátgéber Akadé-
miához, ahol azóta is játszott. 
Végigjárta a korosztályokat U16-tól 
kezdve, a tavalyi évben pedig a Pécsi 
NKA meghatározó játékosává nőtte 
ki magát, ahol nagyon szép számo-
kat produkált, ahogy azt korábban 
korosztályos szinten is tette. Az itt-
honi bajnokság mellett szerepelt az 
EYBL (European Youth Basketball 
League) nevezetű megmérettetésen 
is, ahol ugyancsak felhívta magára 
a figyelmet (9 meccs, 11,9 pont, 3,4 
lepattanó, 2,9 gólpassz, 1,2 szerzett 
labda csupán 25 perc alatt). Itt olyan 
csapatok ellen mutathatta meg a tu-
dását, mint a Spanish Basketball 
Academy, az USK Prague vagy ép-
pen az NBA Academy Africa. 
A csonka szezonban első számú irá-
nyítóként 22 meccs alatt 10,4 pontot, 
3,5 lepattanót és 2,8 gólpasszt átla-
golt 26,5 perc játék alatt.

� n MP
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A tavalyi nagy siker után a Körmendi Kastélyszínház Társulat az 
idén is megrendezi a Rába-parti Színjátszó Fesztivált. A progra-
mot augusztus 28–30. között tartják a körmendi Bárkaháznál.

Egy pályázati támogatásnak kö-
szönhetően az idén már második 
alkalommal rendezi meg a Körmen-
di Kastélyszínház Társulat az 
amatőr színjátszó csoportok feszti-
válját a Rába-parton. A program-
nak a Bárkaház ad helyet, ponto-
sabban az ott felállított szabadtéri 
színpad, amelyen a térség ismert és 
elismert színházi közösségei lépnek 
fel. Többek között Márkóról, Ho-
mokbödögéről és Vasvárról is ér-
keznek szereplők. A házigazda kör-
mendiek nag y durranással 
készülnek, augusztus 29-én, szom-
baton este Dale Wasserman klasszi-

kusát, a Száll a kakukk fészkére 
című művet állítják színpadra. 
A könnyedebb műfajok sem marad-
nak el, kisebb kabaréjelenetek és 
Rejtő Jenő-minidarabok is szere-
pelnek a kínálatban.

A Rába-parti program nem csu-
pán színjátszásról szól, táncos, ze-
nés és énekes programok is szóra-
koztatják majd a nagyérdeműt, nem 
is beszélve az esteket lezáró kiskon-
certekről, amelyek leginkább a 
rock műfajból adnak majd ízelítőt.

A fesztivál kedvez a gyerekeknek 
is, őket kézműves játszóházzal vár-
ják. Lesz kiállítás is Csipeszképek 

címmel, amely a tavalyi rendezvény 
legemlékezetesebb pillanatait tárja 
majd a nagyközönség elé.

A Körmendi Kulturális Központ 
égisze alatt működő Kastélyszínház 
Társulat igyekezett úgy összeállítani 
a programot, hogy senkinek ne le-
gyen hiányérzete. Ez nem volt könnyű 
feladat, hiszen a koronavírus okozta 
korlátozások miatt a határokon túli 
fellépőkről le kellett mondaniuk. Eb-
ben az esztendőben a színjátszók 
mellett inkább a helyi kulturális élet 
szereplői kerülnek reflektorfénybe, 
így például a helyi néptáncosok, has-
táncosok és fúvósok.

A körmendi színjátszók feltett 
szándéka egy olyan közösségi prog-
ram létrehozása, amelyen minden 

kultúrát kedvelő ember megtalál-
hatja a kedvére valót. Augusztus 
utolsó hétvégéje tehát egy nagy kö-
zös élményről szól a Rába partján, 
ahol megmutathatják magukat 
azok a civil közösségek, amelyek 
olykor-olykor már súrolják a jó érte-
lemben vett amatőrség határait és 
inkább közelítenek a profik felé.

A rendezvényre a belépés ingye-
nes, a részletes programról a Kör-
mendi Kulturális Központ és a Kör-
mendi Kastélyszínház Társulat 
közösségi oldalán lehet tájékozód-
ni. A szervezők a hatályban lévő 
létszá mi korlátozások figyelembe-
vételével bonyolítják le a színjátszó-
 fesztivált. n TJ

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

Új darabbal állnak színpadra a házigazda körmendiek

Idén másodszor lesz Rába-parti Színjátszó Fesztivál

Rendszeresen gondozza a 
körmendi Batthyány-kas-
tély várudvarának nyu-
gati oldalát a körmendi 
Castrum Sec Dinamica SE.

A fiatalok többször szedtek már 
szemetet a területen, de elegyen-
gették a vakondtúrásokat és füvet 
is nyírtak. Most legutóbb múlt hét-
végén, az edzőtáborozásuk előtt 
önkénteskedtek, munkájuk pedig 
a jövőben is folytatódni fog, hiszen 
amellett, hogy megszépül a kör-
nyezet, a közös munka csapatépí-
tésnek is kitűnő – vallja edzőjük, 
Andorka Imre. n MP

 FOTÓ: CASTRUM SEC DINAMICA SE/ ARCHÍV

Ismét önkéntes munkát végeztek a körmendi kick-boxosok

Három játékossal bővült az Egis Körmend kerete

Újabb igazolásokat jelentettek be a piros-feketék
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Visszavágóra látogatott a 
Körmendi FC-hez a Balaton- 
parti Gyenesdiás csapata a 
közelmúltban.

A korábbi odavágón a Gyenesdiás 
csapata megérdemelt 5:2-es győzel-
met aratott kitűnő játékával. A visz-
szavágóra a körmendiek már majd-
nem 100%-os kerettel készültek.

A mérkőzést az amatőr osztályok-
hoz képest nagyon magas intenzi-
tással és magas tempóban kezdték 
a felek. Az első percekben a hazai 
csapat uralta a pályát, szépen fel-
épített támadásokkal rendre a ven-
dégek kapuja elé kerültek, ahol  
rossz megoldásokat választva a 
helyzeteiket nem tudták végül gólra 
váltani. A magas védekezésből és a 
domináns fociból adódóan a vendé-
gek számos kontrát vezettek a ka-
pura, amiket kitűnően hatástalaní-
tott a védelem. A 25. percben az 
ellenfél középharmadában szabad-
rúgáshoz jutott a Körmend, amit 
Majtényi adott be és a percekkel e 
szituáció előtt egy sérülés miatt be-
álló Varga Patrik óramű-pontossá-
gú érkezését követően a kapuba ta-
lált. Ezzel 1:0-ra vezetett a Körmend. 

A folytatásban is tovább tartott a 
dominancia az ellenfél térfelén, 
amiből rendre megkontrázták a ha-
zaiakat. A nagyon nagy tempóból 
adódó fáradtság és egy jól végigvitt 
kontra végén betaláltak a vendégek, 
egalizálva ezzel az eredményt.

A szünet után negyedóra alatt 3:1 
állt az eredményjelzőn, két gyönyö-
rű támadásból szerzett gólnak kö-
szönhetően. Ezt követően szerepet 
kaptak a fiatalok, a mérkőzés állása 
nem változott, de mindkét kapu 
előtt akadtak óriási lehetőségek, 

amelyekből azonban újabb gól már 
nem született. A hazai csapat a mér-
kőzésre kilátogató maroknyi néző-
nek megmutatta, hogy újra szív köl-
tözött a körmendi pályára. Kurucz 
Ádám, a csapat vezetőedzője a mér-
kőzés végén örömmel nyugtázta, 
hogy újra alakulóban van egy csa-
pat, amely megalkuvást nem tűrően 
megy előre és mindent megtesz a 
győzelemért és a körmendi címe-
rért.

 n MP
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Egy aranyat és egy ezüstöt hoztak el Győrből a körmendi 
utánpótlás kenusok. A Bereki Bárkás Egylet Kajak-Kenu 
Szakosztályának versenyzői egyéniben és párosban is jól 
szerepeltek a régiós versenyen.

A Graboplast Győri Vízisport Egye-
sület szervezésében július 18-án ren-
dezték meg a 2000 méteres és VI. Hen-
dikep Bajnokságot. A versenyen a 
Felső-Duna Régió utánpótlás-sportolói 
versenyeztek. Tíz sportegyesület 364 
versenyzője vett részt a programon.

A körmendi Bereki Bárkás Egylet 
Kajak-kenu Szakosztályának kenu-
sai közül elsőként Varga Flóra Anna 
szállt vízre, aki az U13–14-es korcso-
portosok versenyében, C1 kategóriá-
ban, 2000 méteren ezüstérmet szer-
zett győri kihívójával szemben.

A fiú versenyzők egyéniben nívós – 
több korosztályos válogatottat felvo-
nultató – mezőnyben álltak rajthoz. A 

C1-es egységek közül Molnár Ákos a 
hetedik helyen ért célba az U18-as 
korosztály versenyében. Az eggyel fi-
atalabb korcsoportban Laposa Ger-
gő kiváló rajt és nagyon jó első ezer 
méter után végül nyolcadik lett, pedig 
sokáig az előkelő ötödik helyen tar-
totta magát a mezőnyben.

A körmendi csapat PC2-es egysége 
– Papp Huba és Szilvágyi Máté – vi-
szont rajt-cél győzelmet aratott 2000 
méteren a házigazda Győri Graboplast 
és a Velence-tavi Vízi Sportiskola ver-
senyzői előtt. A Rába-parti csapatot 
Király Ferenc és Varga Gábor edzők 
készítették fel a megmérettetésre. n TJ

 FOTÓ: BEREKI BÁRKÁS EGYLET/ARCHÍV

A Bereki Bárkás Egylet az idén 
15. alkalommal rendezi meg 15,6 
km-es vízi regattáját a Rába Csá-
kánydoroszló–Körmend szakaszán. 
A Csákány-Körmend Kajak-Kenu 
Futam a jubileumra való tekintettel 
az Aranyfutam nevet kapta, amely-
re a szervező vízi csapat szeretettel 
vár minden érdeklődőt. A verseny 

időpontja: 2020. augusztus 15., 
szombat, rajtolni Csákánydoroszló-
ból lehet 13.30–14.30 óra között. 
A jubileumi program eredményhir-
detését a Bárkaháznál tartják. 
A  versenyen az alábbi hajóegysé-
gekben lehet indulni: C1, C2, K1, K2, 
TC1 (férfi), TC2 (férfi), TC2 (vegyes), 
TC4 (vegyes vagy családi). n TJ

Aranyfutam lesz Csákány és Körmend között

Egyéniben és párosban is jól szerepeltek a körmendi sportolók

Újabb érmeket hoztak a régiós kajak-kenu versenyről
Immár negyvenegyedik alkalommal rendezték meg idén 
a Négy Város Labdarúgótornát Celldömölkön. Az első já-
téknapon a Lenti TE gárdájával csapott össze a Körmendi 
FC felnőtt csapata, akik ellen kiharcolták a döntőbe jutást.

A másik ágon a Barcs és a Celldö-
mölk párharcából utóbbi került ki 
győztesen, így másnap a vendéglátó 

együttessel játszott a Körmend. 
A körmendiek végig jól játszottak, 
ők irányították a játékot, három ka-

pufát is lőttek, de egészen a 92. per-
cig 0-0 volt az állás, amikor a celliek 
a hálóba találtak, ezzel pedig meg-
szerezték a győzelmet és egy évig 
hozzájuk került a vándorserleg.

A torna végeredménye: I. Celldö-
mölki VSE , II. Körmendi FC, III. Lenti 
TE, IV. FC Barcs. Legjobb játékos: 
Majtényi Dominik, Körmendi FC, 
Legjobb kapus: Osvald Márkó, Cell-

dömölki VSE, Legjobb hazai játékos: 
Szuh Ferenc Celldömölki VSE, Gólki-
rály: Kocsis Barnabás, Celldömölki 
VSE. Az eseményen hagyományosan 
a városvezetők, egyesületi vezetők is 
részt vesznek, idén megerősítették, 
hogy tovább folytatják a hagyományt, 
és jövőre Körmend városa ad majd 
helyet a tornának.� n MP

 FOTÓ: CELLDÖMÖLK VSE/ ARCHÍV

Megszerezték a második helyet a Négy Város Labdarúgótornán

Jövőre Körmenden rendezik meg a rangos eseményt

Visszavágott a fűrész: újra szív költözött a körmendi pályára

A Sárvári FC-t kapta az országos Ma-
gyar Kupában ellenfélnek a Kör-
mendi FC gárdája. A múlt vasárnapi 
mérkőzésen óvatosan kezdtek a fe-
lek, ezért elég lassan indult a játék, 
majd a 6. percben a Sárvár egy vé-
delmi hiba miatt szabadon lőhetett 

a kapura 11 méterről. A 20. percben 
aztán meg is duplázta előnyét a ha-
zai csapat. A félidőben 2-0-ra veze-
tett a Sárvár, a Körmend pedig a 
második félidőben már csak szépí-
teni tudott. A végeredmény: Sárvári 
FC–Körmendi FC: 5-2. n MP

Vereség az országos Magyar Kupában
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A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

A TE ORSZÁGOD.SZÁGOD.
NEMZETI KONZULTÁCIÓ
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

u A járvány miatt egyik napról a másikra kellett
átállni a digitális tanrendre. Ez az intézkedés azt a célt szol-
gálta, hogy a tanulók biztonságban legyenek, de ne kelljen
megszakítani a tanévet. Mindez nagy erőfeszítést igényelt
a tanároktól, a diákoktól és a szülőktől is. A sikeres átállásért
mindenkit köszönet illet.

Ön egyetért-e azzal, hogy a járvány idején az isko-
lás gyermeket nevelő családok és a tanárok számára
legyen ingyenes az internet?

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 5. KÉRDÉSE 60
34

51

Korábbi légiósát, Xavier Tha-
mest is a soraiban tudhatja 
az Egis Körmend kosárcsa-
pata a 2020/2021-es idény-
ben. Az amerikai kosaras 
egy évre szerződött a Rába 
partjára.

Az Egis Körmend kosárcsapata 
várhatóan augusztus közepén kezdi 
meg a felkészülést a következő sze-
zonra. Erre az időpontra várják a 
külföldi játékosokat is, köztük egy 
visszatérőt, Xavier Thames szemé-
lyében. A 29 éves amerikai kosaras 
családjával jön majd a Rába-parti 
városba.

Amikor vége lett a 2018/19-es sze-
zonnak, fájó szívvel hagytam el 
Körmendet. Nemcsak azért, mert 
elbuktuk a döntőt nagy riválisunk 
ellen, hanem azért is, mert a felesé-
gem és én jól éreztük magunkat itt. 

Hamar befogadtak minket, könnyen 
ment a beilleszkedés, barátaink let-
tek – mondta Xavier Thames, aki a 
következő idényben újra az Egis 
Körmend kosárcsapatát erősíti 
majd.

Az amerikai irányító-hátvéd 2018 
decemberében szerződött először 
Körmendre, akkor nagyon jó sze-
zont futott és rövid idő alatt a közön-
ség kedvence lett. A bajnokság befe-
jezése után országot és csapatot 
váltott, Lettországba, a Vef Riga 
együtteséhez igazolt. De nem ez volt 
az egyetlen változás az életében. 
Kisfia született, akivel háromtagú-
ra bővült a Thames család.

Az elmúlt időszak legnagyobb tör-
ténése egyértelműen a kisfiam szü-
letése volt. Az érkezése megváltoz-
tatta az életünket, de nekem a 
kosárlabdára ugyanúgy kellett kon-
centrálnom, mint azelőtt. Ez nem volt 
könnyű feladat. Amúgy nem volt 
rossz szezonom Rigában, a csapat 
megnyerte a bajnokságot története 

során hetedszer, de a koronavírus- 
járvány miatt itt is korábban abba 
kellett hagynunk a játékot – mondta 
az amerikai, aki huszonkilenc mecs-
csen lépett pályára, 10,3 pontot és 3,7 
asszisztot átlagolt.

Azért jöttem vissza Körmendre, 
mert az itteni klub nagyon jól bánt 
és bánik velem a mai napig. Őszin-
tén bevallom, hogy nálam szóba se 
került, hogy Magyarországon más 
csapatban játsszak. Voltak megke-
reséseim máshonnan is. A kör-
mendin kívül további három ajánla-
tom volt különböző országokból.

A Thames család a nyarat a kali-
forniai Sacramentóban tölti, ez Xa-

vier szülővárosa. Nem készülnek 
különleges dolgokra, pihenést és 
kirándulásokat terveznek, hogy az-
tán újult erővel kezdjék meg ma-
gyarországi életüket, immár má-
sodszor.

Várom, hogy újra Körmenden le-
gyek, a tervek szerint a napokban 
utazik a családdal. Voltam már ré-
szese a magyar bajnokságnak, tu-
dom, hogy mi vár rám. Magas szín-
vonal, extra szurkolás, barátságos 
légkör. Próbálok a lehető legjobban 
teljesíteni, szívesen átélnék egy 
újabb bajnoki döntőt, csak most már 
győztesen.� n TJ
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Az amerikai légiós szívesen átélne egy újabb bajnoki döntőt

Xavier Thames, az Egis Körmend régi-új játékosa
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Leon Subotic személyében 
újabb szlovén szakember 
csatlakozott az Egis Kör-
mend szakmai stábjához 
a közelmúltban.

Mint azt korábban jelezte a 
klub, Ziga Mravljak kinevezése 
után Patai Benjamin viszi to-
vább az U20-as csapat szakmai 
irányítását, a másodedzői poszt-
ra pedig új szakember megta-
lálását tűztük ki célul. Ezt a 
munkatársat Leon Subotic sze-
mélyében találták meg, aki 1991-
ben született és legutóbb Horvát-
országban, a KK Cibona Zagreb 
másodedzőjeként tevékenyke-

dett. Korábbi állomáshelye Liba-
nonban volt, ahol a Sporting Al 
Riyadi Beirut együttesénél dol-
gozott, szintén másodedzői sze-
repkörben. A kosárlabda már 
kiskora óta ismert közeg volt 
Leon számára, hiszen édesapja 
az a Slobodan „Piksi” Subotic, 
aki 1986 és 1993 között az Aris 
Thessaloniki legendás játékosa 
volt. Csapatával ötször nyert gö-
rög bajnoki címet és ugyanennyi 
alkalommal kupát. Később, 
edzőként számos neves csapat 
munkáját irányította, és dolgo-
zott a szlovén válogatottal is. 
Nyert görög kupát, két bajnoksá-
got, Korac Kupát és libanoni baj-
noki címet is. n MP
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Leon Subotic lett az új másodedző
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Érsek István utánpótlásedző-
ként dolgozik a Körmendi 
Törpördögöknél, fia, Marcell 
az Egis Körmend fiatal játé-
kosa. Apát és fiát összeköti 
Körmend város legendás 
sportja, a kosárlabda.

Érsek István és Érsek Marcell. 
Apa és fia. Egy kötelék, amelyet a 
családi kapcsolaton túl még szoro-
sabbra fűz a kosárlabda. Ez a sport-
ág körmendi történetében abszolút 
nem egyedülálló. Van még jó néhány 
apa-fia páros, ők a körmendi kosa-
ras sikersztori korábbi fejezeteit ír-
ták. Érsekék a fiatalabb generáció-
hoz tartoznak e tekintetben, István 
áprilisban töltötte be az ötvenket-
tőt, Marci novemberben lesz húsz-
éves. Előbbinek komoly múltja és 
aktív, dolgos jelene van a körmendi 
kosárlabdasportban, utóbbinak – 
kora okán – csekélyebb jelentőségű 
a múltja, de szorgos a jelene és re-
ményteli a jövője.

Kettejük közül egyértelműen Ist-
ván a bőbeszédűbb, Marci nem az a 
harsány fajta, így az apa kezdi gön-
gyölíteni a történetet, egészen a 
kezdetektől.

– A családomban nem volt isme-
retlen a kosárlabda, apám és ke-
resztanyám is kosarazott a Tanár-
képző csapatában. Szombathelyi 
születésű vagyok, én a Sabariában 
játszottam, eleinte inkább amatőr, 
mint profi szinten. Engem igazából 
az utcán vettek észre, látták, hogy 
jól megnőttem, így a kosárlabda felé 
irányítottak. 1985-ben kerültem 
Körmendre, mert kellett egy magas 
gyerek a csapatba, ez voltam én. 
1986-ban még Szombathelyen érett-
ségiztem, aztán végérvényesen 
Körmendre jöttem, éppen a legjobb-
kor. A csapat a következő szezon-
ban – az 1986/87-es bajnokságban – 
aranyérmet szerzett, története 
során először, ami nagyon nagy do-
log volt. Ránk szegeződött az ország 
szeme, mert erre nem számított 
senki. Az aranyérmes együttesnek 
már én is tagja voltam. Pontosabban 
mondjuk inkább úgy, hogy tagja  
voltam az akkor tizenhárom fős bő 
keretnek. De én szívesen emlék-
szem vissza arra is, amikor két év-
vel korábban, 1985-ben bronzérmet 
szerzett a körmendi alakulat a 
szomszédos rivális ZTE-vel szem-

ben. Máig beleborzongok, és újra és 
újra fel tudom idézni, milyen érzés 
volt akkor a kispadon ülni. Más volt 
a világ, más volt a közeg akkoriban, 
amiben mi, vidéki fiúk mindig meg-
próbáltunk a lehető legjobban telje-
síteni – mondta Érsek István, aki ti-
zenhárom évig, egészen 1999-ig 
játszott piros-feketében. Rába-parti 
pályafutása alatt még egy bajnoki 
aranyérmet szerzett, az 1995/96-os 
idényben, emellett hat kupaelsősé-
get is begyűjtött körmendi színek-
ben.

– 1999-ben hagytam el Körmen-
det, mert jött egy tehetséges fiatal 
generáció, amelynek át kellett adni 
a helyet. Emellett a bajnokságban 
megnőtt a légiósok száma, így sok-
kal kevesebb lehetőséghez jutottam 
volna. Paksra igazoltam, majd jött 
Dombóvár. Az Atomerőművel 2002-
ben bajnokságot, 2001-ben kupa-
győzelmet ünnepelhettem. Marci 
fiam is a paksi éveim alatt született, 
2000-ben, itt találkozott először a 
kosárlabdával, de akkor még egé-
szen kicsi volt, így a pályafutása 
nem itt, hanem Körmenden kezdő-
dött. Van két nagyobb lányom is, 
Noémi és Fanni, őket inkább az 
úszás érdekelte, abban értek el szép 
eredményeket.

Érsekék 2004-ben jöttek vissza, 
amely immár véglegességet jelen-
tett, hiszen azóta is itt élnek. Azon-

nal visszakapcsolódtak a körmendi 
kosárlabdába, utánpótlás vonalon. 
István edzőként, amelyre tudatosan 
készült már korábban, Marci játé-
kosként. Előbb a nyári kosárlabda-
táborokban ismerkedett a sportág 
alapjaival, majd az utánpótláscsa-
patokban hívta fel magára a figyel-
met. Tízéves kora óta országos dön-
tőkön szerepel, általában tagja az 
all-star csapatnak, most pedig az 
U20-as csapat egyes-kettes poszton 
bevethető játékosa. Részese az 
újonnan indult képzőműhelynek, 
amely a minőségi utánpótláskép-
zést tűzte ki céljául.

– Nem én akartam, hogy Marci ko-
saras legyen, talán inkább az az 
igazság, hogy őt magába szippan-
totta ez a közeg. Ügyes gyerek volt 
mindig. Csendes típus, de olyan, aki 
mindig nyerni akar és nehezen 
nyugszik bele egy-egy vereségbe. 
Azt gondolom, hogy nincs könnyű 
helyzetben, mert most sokkal több 
kell ahhoz, hogy valaki egy első osz-
tályú felnőtt csapatba kerüljön és 
ott bizonyítani tudjon, mint a mi 
időnkben. A saját nevelésű játéko-
soknak talán még nehezebb, még 
többet kell hozzátenniük, ráadásul 
sokkal kompaktabbak a kosarasok 
és alacsonyabb posztokon sok az 
ügyes fiatal. A mostani gyerekek 
technikailag, fizikailag és taktikai-
lag is sokkal jobbak, mint mi vol-

tunk, de ez nem újdonság, hiszen 
mint minden, úgy a kosárlabda is 
folyamatos fejlődésben van. Én nem 
folyok bele a fiam ügyeibe, nincs 
protekciója, ez az ő élete, az ő har-
ca, neki kell végigvinnie.

– Apával napi kapcsolatban va-
gyunk, mindent megbeszélünk a 
kosárlabdát illetően. Most érettsé-
giztem, tehát eddig párhuzamosan 
ment az iskola az edzésekkel és 
meccsekkel. Most jön az első olyan 
év, amikor csak a kosárlabdával tu-
dok foglalkozni. Jelentkeztem a 
szombathelyi főiskolára, kosárlab-
da szakedzői szakra, ami nappali 
képzés. Ez heti két napot jelent 
majd, ha belevágok.

A két Érsek nem is emlékszik pon-
tosan, mikor játszott együtt utoljá-
ra. De az szinte mindennapos, hogy 
Marci dobóedzésein apja szedi a 
labdákat. Mindketten jól bánnak a 
gyerekekkel, így nem kizárt, hogy 
Marci egyszer majd apja nyomdo-
kaiba lép e téren is, és ugyanolyan 
fáradhatatlan munkával, kitartás-
sal neveli a fiatalokat. De ez remél-
hetőleg egy későbbi sikersztori, és 
addig az Egis Körmend színeiben 
bizonyíthat a saját nevelésű tehetsé-
ges fiatal, aki győzelmet akar és ez 
a Rába-partján mindig nagyot nyom 
a latban, a csapat és a szurkolók kö-
rében egyaránt. n TJ
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Apa és fia együtt írja a körmendi kosárlabda újabb fejezeteit

Érsek Marcell nem kizárt, hogy apja nyomdokaiba lép


