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RÖVID HÍREK

A 90 éves Katolikus Karitász és a 30 évvel ezelőtt újjászerve-
zett Szombathelyi Egyházmegyei Karitász előtt tiszteleg az 
a kiállítás, amely Körmenden látható szeptember eleje óta.

A Szabadság téren nyílt meg a 
Szombathelyi Egyházmegyei Kari
tász kiállítása, amely egy hónapig 
foglal el kiemelt helyet a város szí
vében, majd vándorol tovább az egy
házmegyében. A tablókon megjele
nített fotókat és szöveget Büki 
László készítette, szerkesztette. A 
tárlatanyag feldolgozza a többi közt 
a karitász intézményeit, a táborokat 
és a segélyakciókat.

Sok szempontból rendhagyó ez a 
kiállítás, a különlegességét mégis a 
fotók szereplői adják, akik minden 
esetben önzetlenül segítenek, dol
goznak. Ez a szabadtéri tárlat pedig 
némi betekintést enged ebbe a vi
lágba, a munkába, amelyet a szer
vezet végez hosszú idő óta.

Nagy érdeklődés övezte a megnyi
tót, amelyen Bebes István, Körmend 
város polgármestere megköszönte a 
megyei karitász fáradhatatlan mun
káját.

– Számos nehézséggel kell meg
küzdeni, de a hit megtölti ezt a 
szerve zetet, ez pedig fontos az elő
remenetelben – hangsúlyozta kö
szöntőjében.

Dr. Székely János megyéspüspök 
beszédében elmondta: a Karitász 
teszi igazán hitelessé az egyház 

küldetését, igehirdetését, majd hoz
zátette, Jézus álmát szeretnék meg
valósítani a karitász munkáján ke
resztül. A megyéspüspök sokáig 
méltatta a szervezet valamennyi 
munkatársának, valamint az ön
kénteseknek a hozzáállását, szor
galmát.

A megnyitón részt vett Majthényi 
László, a Vas Megyei Közgyűlés el
nöke is, aki jubileumi oklevelet 
adott át a szervezet harmincéves 
megalakulásának alkalmából 

Tuczainé Régvári Marietta kari
tászigazgatónak.

A 35 tabló bemutatja, milyen szer
teágazó a munka, amit a helyi kari
tász végez – emelte ki a közgyűlés 
elnöke. – Arra emlékezünk, hogy 
harminc évvel ezelőtt kezdte meg 
újra működését egyházmegyénk 
karitász szervezete, és akik végig
járják ezeket a tablókat, azok szá
mára egyértelmű lesz, hogy ez a há
rom évtized mennyi és milyen minő
ségű munkával jár – hangsúlyozta.

A vándorkiállítás egyik célja, 
hogy megszólítsa a fiatal generáció
kat és rámutasson: segíteni és jót 
tenni mindig szükséges.

 n SZD

Különleges tárlat – A szolgáló szeretet három évtizede

A tablók Büki László munkáját dicsérik FOTÓ: JT

Napokon belül megkezdődik a volt cipőgyári területek rehabi-
litációja Körmenden – erről számolt be még augusztus végén 
egy lakossági fórummal egybekötött sajtótájékoztatón a volt 
üzem bejárata előtt Bebes István, a település polgármestere.

Ehhez a mintegy 448 millió forin
tos keretösszeget egy európai uniós 
pályázat, valamint a többségi for
rást a magyar állam adja. A bemu
tatott tervek szerint az elhagyatott 
épületeket, a jelenlegi rossz állapo
tú területeket lebontják, megszaba
dítják a különböző szennyeződé
sektől, majd egy olyan zöldfelületet 
alakítanak ki, ami közösségi, kultu
rális és rekreációs célokra is kivá
lóan alkalmas lesz.

Hogy ez mit takar pontosan, azt a 
városvezető rögtön tisztázta a la
kosság előtt, hiszen korábban már 
voltak félreértések, amikkel megke
resték az ott élők. – Szerettük volna 
eloszlatni a félreértéseket – fogal
mazott –, nem fesztiváltér épül, egy 
kis színpadot ugyan fel tudunk majd 
húzni, de az olyan kulturális ren
dezvényeket tud befogadni, amelye
ket eddig a várudvarban tartottunk 
meg. Ilyenek például a színházi 
előadások vagy más szabadtéri ren
dezvények, például egy néptáncgá
la – szögezte le.

Mint ismert, a körmendi cipőgyár 
2003 őszén zárta be végleg a kapuit, 
az azóta eltelt évek pedig nyomot 
hagytak, ahogy a városvezető fo
galmazott – az jelenleg nem a város 
díszét képezi –, de ez rövid időn be
lül megváltozik most. A projektre 
háromszázhúsz nap áll rendelke
zésre, és ahogy a felsorolásban hal
lottunk, lesz munka bőven: fel kell 
bontani az aszfaltot, a föld alatti 

olajtartályokat kiemelni, a vélhető
en azbeszttel és olajjal szennyezett 
részeket kármentesíteni, a meglévő 
épületeket elbontani, az elburján
zott növényzetet eltávolítani.

És ez még csak a bontás, ezt köve
tően indulhat az építés, hiszen lesz 
egy kiszolgáló épület fogadótérrel 
és mosdókkal, sétányokat fognak 
kialakítani, de padokat, hulladék
gyűjtő edényeket és kerékpártartó
kat is kihelyeznek. Az épület köz
vetlen környezetét bekerítik, a 
növényállományt, amennyire lehet, 
megújítják, így a koros, beteg fákat 
kivágják és helyükre harmincnégy 
olyan új csemetét telepítenek, ami
nek kiválasztásakor figyelembe 

vették a kastélypark nagy történel
mi múltra visszatekintő növényál
lományának jelentős és jellemző fa
jait.

Mivel a volt cipőgyár örökségvé
delmi területen van, ami műemléki 
környezetben, a BatthyányStratt
mannkastély szomszédságában 
található, a tervezésnél ezt figye
lembe vették és a növények ritkítá
sáról is mindent a nemzeti parkkal 
leegyeztettek.

Nem titkolták el azt sem, ahogy 
minden felújítás, ez is zajjal, egyéb 
kellemetlenségekkel jár majd, de 
jövő augusztusban mindenki örö
mére egy olyan felületet vehetnek 
birtokba a körmendiek, ami mind
ezért kárpótol, az utca lakóinak az 
ingatlanjai pedig jelentősen felérté
kelődhetnek. n MP

Egy, a belügyminisztérium által kiírt pályázaton nyert el 
forrást a körmendi önkormányzat, amiből öt utca felújí-
tásával végeztek a napokban.

A többi közt a Nap, az Erkel Fe
renc, a Téglagyári, a Dobogó, vala
mint a Kis utca rendbetételével ké
szültek el. Ezekben az utcákban a 
különböző úthibák javítása történt 
meg, felületkiegyenlítés, aszfalto
zás volt, valamint a padka készült 
el. Összesen 884 folyóméteren dol
goztak, összesen mintegy hetven

millió forintból. A Nap utcában tar
tott keddi terepbejáráson Bebes 
István, Körmend polgármestere 
leszögezte: ott még nem végeztek 
teljesen, de a következő évben is 
folytatni fogják az útfelújítási prog
ramot a városban. Első körben be 
fogják fejezni a Nap utca felső ré
szén is a teljes útburkolatrekonst

rukciót, de a Honvéd utcában is lesz 
burkolatfelújítás és Nádalján a Te
leki utcának az állapota is indokol
ja, hogy teljesen megújuljon – 
mondta a városvezető, aki arról is 
beszélt, hogy a közbeszerzési eljá
rás során kiderült, hogy a 2021. évi 
költségvetésben biztosított önkor
mányzati önerő összege kevés lett 
volna a beruházáshoz. A hiányzó 
fedezethez képviselőtestületi dön
tésre volt szükség.

– Köszönet jár a kollégáimnak az 
előkészítő munkáért, ami a pályá

zat benyújtását és megvalósítását 
lehetővé tette – mondta a városveze
tő, de mint fogalmazott, a képviselő
társakat is köszönet illeti, hogy 
dönté sükkel támogatták a forrás
kiegészítést. Méltatta a vállalkozó 
munkáját is, aki igyekezett a lehető 
legrövidebb idő alatt, a legmaga
sabb minőségben elvégezni a mun
kát. Végül elmondta, hogy hálás a 
lakók türelméért is, a felújítás nekik 
bonyodalmakkal járt, de bízik ben
ne, hogy most mindenki örömmel 
fogja használni az új felületet. n MP

Folytatódnak az útfelújítások – most öt utcával készültek el Körmenden

Közösségi, kulturális és rekreációs célokra is alkalmas zöldfelület lesz

Új élet veheti kezdetét a volt cipőgyári területek helyén

A részletes terveket Bebes István polgár-
mester mutatta be a lakosságnak FOTÓ: JT

Magas állami 
kitüntetés

A Kárpátmedence pókfau
nájának kutatásában elért, 
nemzetközi szinten is kiemel
kedő eredményei, kimagasló 
színvonalú oktatói munkája, 
valamint ismeretterjesztő tevé
kenysége elismeréseként Szi-
netár Csaba Miklós, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Sa
varia Egyetemi Központ Ber
zsenyi Dániel Pedagógusképző 
Központ Biológia Tanszékének 
főiskolai tanára – aki körmendi 
gyökerekkel rendelkezik – a 
Magyar Érdemrend lovag
keresztjének polgári tagozata 
elismerést vehette át Áder Já-
nos köztársasági elnöktől a kö
zelmúltban. Ez az elismerés a 
magyar állam által adomá
nyozható legmagasabb kitünte
téseknek az egyike.

Települési zárlat
A mézelő méhek nyúlós köl

tésrothadása miatt települési 
zárlatot rendelt el dr. Lantos 
Zoltán, a Vas Megyei Kor
mányhivatal Körmendi Járási 
Hivatal járási főállatorvosa 
Körmenden. Így tilos a köz
ségből méheket, méhlakáso
kat, méhészeti termékeket és 
eszközöket engedély nélkül 
kivinni, valamint méhcsalá
dokat a község területére, il
letve határába hozni. n MP

Dharma beszéd ismét
Csong An Szunim zen mes

ter tart immár harmadszor 
Dharma beszédet szeptember 
22én 18 órától Körmenden a 
Faludi Ferenc Könyvtárban. A 
Dharma beszédek olyan nyil
vános tanítások, amelyet egy 
zen mester, tanító vagy szer
zetes tart. Ezek igazi értéke a 
hallgatóság és a tanító között 
kialakuló spontán, de szoros 
kapcsolatban rejlik, amikor a 
feladott kérdésekre a tanító 
tükörtiszta tudattal válaszol, 
és gyakorlatban mutatja be az 
intuíció és a helyes működés 
gyakorlatát. A rendezvény 
adomány alapú. n CST
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A régióban – így Körmenden is – a kommunális hulladékgyűjtési feladatokat ellátó köz-
szolgáltató, az STKH ellenőrzi az edényazonosító matricákat, amelyeket idén januárban, 
a 2020. negyedik negyedévi számla mellékleteként küldött ki az NHKV Zrt. Fontos, hogy 
a lakosság ne feledkezzen meg a matricák felragasztásáról, mert ha ez mégis elmarad, 
előfordulhat, hogy nem viszik el a szemetet.

Az év elején kézhez kapott 
edényazonosítókat legkésőbb febru
ár végéig kellett kiragasztani jól 
látható helyre a kukaedények kere
kek felőli oldalára, hétköznapi ne
vén a hátuljára. A matricával a la
kosok igazolni, a közszolgáltató 
munkatársai pedig ellenőrizni tud
ják, hogy a 2021es esztendőben az 
adott ingatlan jogosult az adott űr
méretű és darabszámú edényzettel 
a hulladékszállítás igénybevételére.

Ha valaki egyáltalán nem ka
pott matricát vagy a számlával 
együtt érkező edényazonosítón ta
lálható adatok eltérnek a szerző
désében foglalt űrmérettől vagy 

darabszámtól, az keresse fel az 
STKH területileg illetékes ügyfél
szolgálati irodáit, akik segítenek 
a megfelelő matrica pótlásában, 

beszerzésében. A beazonosítást 
akadályozóan sérült vagy elha
gyott matricák pótlását különdíj 
ellenében, szintén az ügyfélszol

gálati irodákon keresztül biztosít
ja az STKH – mondta Láng Tamás 
kommunikációs munkatárs.

Az edényazonosító matrica nél
küli kukaedényeket a közszolgál
tató beazonosítatlan edényként 
kezeli, amelyre egy külön erre fi
gyelmeztető matrica kiragasztá
sával hívja fel a figyelmet.

A társasházi övezetekben a köte
lezően kihelyezendő edényazonosí
tó matricák számát alapvetően az 
határozza meg, hogy pontosan ki 
tekinthető szerződő félnek. Ameny
nyiben minden egyes ingatlan – la
kás – különkülön kötött szerző
dést a közszolgáltatóval, úgy 
minden egyes ügyfél matricáját ki 
kell ragasztani az edényre vagy 
konténerre. Amennyiben a hétköz
napi megfogalmazás szerint a „tár
sasház közösen szerződött” az 
STKHval, abban az esetben egyet
len közös matricát kap a lakóépü
let, ezt elegendő kiragasztani. n TJ

Szabadi István református 
lelkész lett az Őrségi Re-
formátus Egyházmegye 
új esperese, a beiktatását 
Steinbach József, a Dunántúli 
Református Egyházkerület 
püspöke végezte szep-
tember elején a körmendi 
református templomban.

Az eseményre zsúfolásig megtelt 
a helyi református templom, majd 
tíz órakor harangzúgás közepette 
lelkészek sokaságának kíséretében 
bevonult a templomba az Őrségi Re
formátus Egyházmegye beiktatan
dó esperese, Szabadi István lelkész 
és Steinbach József, a Dunántúli 
Református Egyházkerület püspö
ke. A megjelentek köszöntése után 
imák következtek, majd Steinbach 
József azt a történetet olvasta fel 
Márk evangéliumából, amikor a 
Genezáretitavon vihar tört ki, és 
Jézus a vízen járva sietett tanítvá
nyai megnyugtatására és a vihar 
lecsendesítésére.

Nyitott szív
A püspök prédikációjában arra 

helyzete a hangsúlyt, hogy a hívők
nek Krisztus személyében olyan 
Uruk van, aki tud a vízen járni. Ez 
azt jelenti, hogy a segítségét kérő
kért imádkozik, és nehéz helyze
tükben, azaz a sötétségben, az élet 
viharaiban megváltó módon cse
lekszik értük. Jézus Krisztus bár

milyen erős ellenszélben képes be
szá l ln i életünk meg rekedt 
hajójába, hogy jó irányba állítva 
elindítsa azt és célba is juttassa. 
Minden lehetetlen helyzetből meg 
tud szabadítani, a kérdés tehát az, 
hogy kelle ennél több? Jézusba ve
tett hittel mi is tudunk vízen járni, 
és tulajdonképpen az egész élet 
egyfajta ví zen járásnak tekinthető. 
Az egyház, a gyülekezet vezetése 
is ilyen, hiszen a lényege a felada
tokban, a rendkívüli helyzetekben 
való hitvalló helytállás. Ha megért
jük Isten hatalmasságát és leboru
lunk előtte, akkor nem lesz rajtunk 
úrrá a félelem, mindössze rá kell 
hagyatkozni Isten megtartó ke
gyelmére. Ekkor jöhet létre a lel
künkben béke és csend, öröm és 
reménység, kemény szívünk pedig 
nyitott szívvé válik.

Az Úr akarata
Az esperesi tisztségbe beiktatan

dó református lelkész, Szabadi Ist
ván tősgyökeres dunántúli, 33 éve 
szolgál a körmendi gyülekezetben, 
a szentgotthárdi gyülekezetnek pe
dig 14 évig volt gyülekezet és temp
lomépítő lelkipásztora. Az őrségi 
egyházmegye főjegyzője és espe
reshelyettese volt. Több évtizedes 
szolgálata alatt több egyházmegyei 
és egyházkerületi tisztséget töltött 
be. Esperesi székfoglalóját úgy 
kezdte, hogy országunk legnyuga
tibb megyéjének kisvárosában, az 
„Őrség kapujában”, Körmenden és 
annak is 237 éves református temp
lomában, a 140 évvel ezelőtt készült 
úrasztala előtt állva köszöntötte a 
vendégeket, majd így folytatta: – az 
Istennek úgy tetszett, hogy az Őrsé
gi Református Egyházmegye espe

resi szolgálatát, annak méltóságát 
és terhét rám testálja. Nagy refor
mátorunkkal együtt imádkozom: 
„Használj eszközödül, csak el ne 
hagyj, Uram, mert ha magamra ma
radok, hamarosan elrontok min
dent”. Elmondta, hogy az emberi fu
tásnak és akarásnak csak akkor 
van értelme, ha belesimul a szuve
rén Úr akaratába. Isten nélkül az 
emberi erőlködésnek semmi értel
me sincs. Van egy közmondás, mi
szerint Ember tervez, Isten végez! 
Azaz ha kihagyjuk terveinkből, cél
jainkból, nélküle semmit sem tehe
tünk. – Egyházunk, egyházme
gyénk, gyülekezeteink jelene, jövője 
ettől függ – hangsúlyozta, majd fel
idézte az Őrségi Református Egy
házmegye „veretes históriáját”, és 
megemlékezett a hitvalló elődökről. 
Ma ismét tisztulásra és megújulás
ra van szükség e sorsdöntő egyházi 
korszakban. Önfeláldozó szeretet 
kell, ha éltetni akarjuk a közössé
get, amelyből vétettünk. Radikális, 
jézusi elköteleződésre van szükség. 
Meg kell maradni és gyarapodni 
kell, és az Istentől kapott kövekkel 
együtt kell építeni előbb az alapot, 
majd a falakat. Fontos feladat a nép
egyházból hitvalló egyházzá válás. 
Pontosan tudja, hogy az „.esperes 
primus inter pares, azaz első az 
egyenlők között: nem uralkodó, ha
nem szolgáló!”. Vallja, hogy az a ve
zető, aki nem ismeri fel felhatalma
zása határait, félrevezető lesz. 
A  közös dolgokat csakis közösen 
tudják majd megoldani, túlterhelés 
helyett munkamegosztásra van 
szükség. Luther Márton napi három 
órát imádkozott a huszonnégyből. 
Valójában ezek az ember életében a 
legfontosabb idők.

Miután a püspök beiktatta Szaba
di Istvánt, a megjelent lelkészek elé
be járultak, és bibliai igékkel kérték 
rá Isten áldását. Az ünnepségen 
ugyancsak székfoglaló beszédet 
mondott dr. Juhász Sándor egy
házmegyei gondnok, aki miként azt 
elmondta, méltatlannak érzi magát 
ennek a tisztségnek a betöltésére, 
másrészt ez a megbízatás nagy 
megtiszteltetés a számára. – Az 
egész világ kereszténysége válság
ban van, mert megszakadt az 
ember ember és az Istenember kö
zötti párbeszéd, és ezt kell helyreál
lítani – mondta a szentgotthárdi re
formátus gyülekezet tagja. Az új 
jegyző beiktatása után az istentisz
telet közgyűléssé alakult, amelyen 
köszöntők hangzottak el. n CST

Pályázati feltételek:
A pályázatra azok a Körmend vá-
ros területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, felsőfokú (egyetemi, 
főiskolai) tanulmányokat folytató 
hallgatók jelentkezhetnek, akik 
megfelelnek a következő együt-
tes feltételeknek:
1. állami felsőoktatási intézmény-

ben, illetve az illetékes miniszté-
rium és az intézmények közötti 
megállapodás alapján nem álla-
mi felsőoktatási intézményben 
folyó nappali tagozatos, állami-
lag finanszírozott, első, teljes 
idejű (nappali munkarend), 
alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szak-

képzettséget eredményező 
mesterképzésben vagy osztat-
lan képzésben vesznek részt,

2. anyagi, személyi, családi, 
egyéb körülményeik folytán az 
ösztöndíjra szociálisan rászo-
rulnak,

3. a pályázat benyújtását meg-
előző tanulmányi félévben, 
azaz a 2020/2021-es tanév má-
sodik félévében tanulmányi 
átlaguk 4,5 vagy ezen átlag fe-
letti volt.

A pályázó kérheti, hogy pályáza-
ta kizárólag tanulmányi eredmé-
nyei alapján kerüljön elbírálásra. 
A pályázónak azonban ebben az 
esetben is meg kell felelnie a fen-
tiekben 1. és 3. pont alatt megje-

lölt feltételeknek azzal a kiegé-
szítéssel, hogy tanulmányi 
eredményének a pályázat be-
nyújtását megelőző két félévben 
kell 4,5 vagy ezen átlag felettinek 
lennie.

Pályázatok benyújtása:
A pályázatok kötelező mellék-

leteinek felsorolását a pályázati 
űrlap tartalmazza, amely a Kör-
mendi Közös Önkormányzati Hi-
vatal portáján vagy Molnár Dáni-
el köztisztviselőnél szerezhető 
be, illetve letölthető a város hon-
lapjáról: www.kormend.hu.

A pályázatokat írásban, a pá-
lyázó által aláírva, egy példány-
ban kell benyújtani személyesen 
Molnár Dániel köztisztviselőnél 

vagy postai úton Körmend város 
jegyzőjéhez címezve.

A pályázat benyújtási, illetve 
postára adási határideje:
2021. szeptember 28.

További információ:
Körmendi Közös Önkormányzati 
Hivatal (9900 Körmend, Szabad-
ság tér 7.), Stipkovics Imre köz-
tisztviselő, tel.: 94/592-926, e-mail: 
stipkovics.imre@kormend.hu.

Körmend, 2021. augusztus 30 .

Tóth Gábor sk.
a Szociális és Egészségügyek 

Bizottságának
elnöke

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
Körmend Város Önkormányzata ezennel kiírja a

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázatot
FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA

Szabadi István az Őrségi Református Egyházmegye új esperese

A legfontosabb feladat a népegyházból hitvalló egyházzá válni

Steinbach József Márk evangéliumából idézett FOTÓ: JT

Nem viszi el a szolgáltató a szemetet, ha nincs matrica a kukán
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Újra élettel teltek meg az iskolák, ám 
a gyermekek közül sokan szorongva 
várták a tanévkezdést, a találkozást 
társaikkal, hiszen féltek attól, hogy 
újraindul a megaláztatásuk, bántal-
mazásuk.
Most a www.eletrevalogyerek.hu ta-
nácsait olvashatják, mit tehetünk 
szülőként, ha megtörtént a baj.
1. Sok szülő a legszívesebben bosz-

szút állna azon, aki bántalmazta a 
gyerekét, de ne tegye ezt! Az agresz-
szivitás a legtöbb esetben nem vezet 
eredményre, hanem inkább még 
több agresszivitást szül.
2. Véletlenül se próbálja olyasmivel 
elbagatellizálni a gondot, hogy „Üss 
vissza!”, vagy „Szólj vissza!”. Ha már 
megtörtént a baj, ennyire egyszerű-
en nem simítható el.

3. Türelemmel hallgassa gyermekei pa-
naszait, ha egyszer sikerült szóra bírnia. 
Ha másnap újra panaszkodik, akkor is!
4. Ne hibáztassa őt a történtekért! 
Éreztesse vele, hogy tudja, nem ő te-
het a helyzetről, amelybe került.
5. Beszéljen a tanáraival, elsősorban 
az osztályfőnökkel! Az osztályban 
uralkodó légkört odafigyeléssel ő 
tudja kialakítani.

6. Végső esetben akár váltson iskolát, 
hisz nem törvényszerű, hogy minden 
osztályközösségben megtörténjen 
az, ami az adott osztályban megtör-
tént.
7. Mind közül a legfontosabb: érez-
tesse a gyermekével mindennap, 
hogy különleges, hogy szereti, hogy 
önnek ő a legkedvesebb!
 n KSZ

Gyermekeink védelmében

Hogyan lehet beszélgetni a gyerekekkel az iskolai bántalmazásról?

Látogass el az oszihacacare.hu-ra,
és találd meg a hozzád legközelebbit!

Lesz
programod
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Szentmisével egybekötött tanévnyitó ünnepséggel kez-
dődött az új és egyben első tanév a Boldog Batthyány 
László Katolikus Általános Iskola tanulóinak augusztus 31-
én a Szent Erzsébet-plébániatemplomban.

Mint arról lapunkban már több
ször beszámoltunk, a 2021/2022es 
tanévtől a Szombathelyi Egyházme
gye fenntartásába került a Kölcsey 
Utcai Általános Iskola, és a fenntar
tó váltása természetesen együtt járt 
az oktatási intézmény nevének 
megváltoztatásával is, de az iskola 
katolikus volta más változásokat is 
hozott a tanárok és a tanulók szor
gos mindennapjaiba.

Titokzatos tanító
Augusztus utolsó napján rendha

gyó módon kezdődött a tanévnyitó 
ünnepség: a diákok a korábbi évek 
hagyományának megfelelően az is
kolaudvaron gyülekeztek, de most 
azért, hogy évfolyamonként sorokba 
rendeződve, az elsősökkel az élen a 
főtéren keresztül átvonuljanak szü
leikkel, tanítóikkal és tanáraikkal 
együtt a Szent Erzsébet plébánia
templomba. Az évnyitó szentmisével 
kezdődött, ahol a a szertartáson dr. 
Székely János megyéspüspök elő
ször a gyerekeket szólította meg az
zal, hogy az idei tanévtől „lesz egy 
titokzatos, új tanítótok, maga Jézus. 
Ezt hallottuk itt a Bibliából, az evan
géliumból, azt mondta: ’Tanuljatok 
tőlem’, majd így folytatta ’mert szelíd 
vagyok és alázatos szívű’. Jézus ta
nít a szelídségben. Mit jelent, ha va
laki szelíd? Azt jelenti, hogy nem 
erőszakos. Nem gondolja azt, hogy 
annak van igaza, aki jobban kiabál 
vagy esetleg verekszik. Aki megta
nulja a szelídséget, a szeretetet, az 
boldog ember lesz, annak boldog 
családja lesz. A katolikus iskola 

ilyesmikre szeretne tanítani, élni 
akar tanítani”. A püspök a tanárokat 
arra kérte, hogy „nagy lelkesedés
sel, tűzzel műveljék a tudományai
kat, a pedagógiának a módszerta
nát, művészetét úgy, mint eddig”, és 
tegyenek meg mindent, hogy saját 
tudományuk mesterei legyenek. A 
szülőkhöz intézve szavait megkö
szönte eddigi aktív közreműködésü
ket az iskola átalakulásának szerve
zésében, valamint kijelentette, hogy 
ezután is nagyon számít tanácsaik
ra és a segítségükre.

Új szellemiség
Kiss László esperes plébános, a 

Boldog Batthyány László Katolikus 
Általános Iskola iskolalelkésze arra 
mutatott rá, hogy a gyerekeknek az 
emberi agy mellett szorgalomra van 
szükségük a tanuláshoz. A tanév 
úgy is elképzelhető, mint egy hajó, 
ami a hullámokat szelve halad a kö
vetkező kikötőbe, de a katolikus is

kolák esetében a vitorlát a Szentlé
lek szele hajtja, ami a bölcsességet 
szimbolizálja. A padsorok között 
állva, közvetlenül megszólítva arra 
kérte a gyerekeket, hogy tanulja
nak szorgalmasan és viselkedjenek 
új iskolájuk szellemiségéhez mél
tón. Bejelentette, hogy a tanévek 
ezután is ún. Veni Sanctéval fognak 
kezdődni, és a tanév pedig mindig 
Te Deummal ér véget.

A szertartás végén a püspök meg
áldott tizenegy feszületet, amit az 

osztályokból egyegy gyerek vitt 
elé, és amelyek másnap az osztá
lyokban a tábla fölé kerültek.

A szentmisét követően Kiskós Kit-
ti igazgató köszöntötte a megjelente
ket, majd arról beszélt, hogy szep
tember 1jétől a Szombathelyi 
Egyházmegye fenntartása alá került 
az intézmény, és a fenntartóváltás 
nem csak az iskola nevének változá
sában mutatkozik meg. – Az elmúlt 
hetekben több színtéren is felújítások 
zajlottak. Hét osztályterem megújult, 
valamint kialakítottak egy imater
met is. A leglátványosabb beruházás 
az iskola mosdóinak felújítása volt – 
hangsúlyozta, majd a gyerekeket 
arra kérte, hogy nagyon vigyázza
nak az új eszközökre, hogy sokáig 
ilyen szép állapotba maradjanak, és 
így tudják őket használni. Decsi Za-
lán, Nemes Levente, Tandli Zsom-
bor, Doktor Laura, Simon Dóra és 
Radakovics Petra elsős tanulók sze
replését követően az igazgatónő zá
rásként az új tanévet megnyitotta.

Az évnyitón az önkormányzatot 
Belencsák István alpolgármester 
képviselte. n CST

A volt Kölcsey a Boldog Batthyány László Általános Iskola nevet vette fel

Szentmisével egybekötött tanévnyitó volt az új egyházi iskolában

A megyéspüspök megáldotta azt a tizenegy feszületet, amit aztán az iskola minden 
osztályának falára elhelyeztek FOTÓ: JT
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A körmendi civil szervezeteket, közösségeket bemutató körképsorozatunkban a 
Vasparipa Egylethez érkeztünk. A civil szervezet képviseletében Szabó Anita Eszter adott 
pillanatképet arról: mik a legfontosabbak, amelyeket az egyletről tudnunk kell jelenleg. 
Azzal kezdte: a pandémiás időszakot nehezen élték meg ők is, akárcsak a többi egyesü-
let. Annak ellenére volt ez így, hogy a motorozás egyéni sport és szabadidőtöltés, de az 
egyesület egyben egy nagyon összetartó közösség is, szeretnek közös programokban 
részt venni, rendezvényeket szervezni. Elnökváltásuk is volt tavaly, de az új elnököt, Czirá-
ki Lajost elvesztették. Az ő tragikus halála is rányomta bélyegét az egyesületi életre.

Az elődök útján
A Vasparipa Egylet egyébként 

1992ben alakult, az előd, 1889ben 
alapított egylet szellemiségét újra
élesztve. – Amit elkezdtek az elődök, 
azt mi szeretnénk továbbéltetni – 
mondta Szabó Anita Eszter. Cél, 
hogy az utókor számára is fennma
radjanak az egylet által képviselt 
értékek, megismerhessék a követke
ző generációk is például a veterán 
járművek színes világát. Tagfelvétel 
folyamatosan van a motoros és a ve
terán jármű szakosztályba, bárkit 
szívesen látnak. Vannak az egyesü
let körül szimpatizánsok, motoros és 
veteránjárműtulajdonosok is, akik, 
bár nem tagok, a rendezvényeknél 
segítik az egylet munkáját. 
A Vasparipa igazi családias közös
ség, 32 regisztrált tagjuk van. Ám 
ennél jóval többen vannak a külső 
segítők, támogatók, szimpatizánsok 
jóvoltából. A körmendi és térségi mo
torosokat, veteránjárműtulajdono
sokat ugyancsak megszólítják az 
egyes rendezvényekkel, szívesen 
veszik csatlakozásukat ezekhez.

Nosztalgikus veteránok
Az egyesület a motoros túrák mel

lett tehát rendezvényeket is szervez. 
Az éves programtervükben sok min
den szerepel. Az év az egylet számá
ra a Vasparipa bállal kezdődik. A 
motoros szezon a börzékkel indul, 
amit motoros túrázás és bográcso
zás követ. A nyár a túrák igazi ideje, 
belföldi és külföldi célok egyaránt 
szerepelnek a tagok tervei közt. Az 
egylet Körmend környékére is gyak
ran jár. A város rendezvényei mellett 
falunapok rendszeres közreműkö
dői, színesítik ezek programját is. Az 
éves motorosszezont ugyancsak 
börzével zárják le ősszel. Ha az idő 
és az energia engedi, túramotoros és 
veteránjárműtalálkozót is szervez
nek, amelynek Vasalja a helyszíne. 
Járműtörténeti kiállítás ugyancsak 
szerepel rendezvényrepertoárjuk
ban. Rendszeresen tartanak ilyene

ket évfordulók kapcsán a városi kiál
lítóteremben, a Sala Terrenában. Itt 
70–80 járművet is bemutatnak egy
egy alkalommal az 1900as évek ele
jétől napjainkig. A járműtörténeti 
kiállításra az idősebbek nosztalgi
kus érzéssel érkeznek, hisz a tárla
ton látható különlegességeket vagy 
ők is használták egykor, vagy volt 
ilyenből családtagjaiknak, szüleik
nek, nagyszüleiknek. A fiatalok, a 
gyerkőcök pedig rácsodálkoznak a 
régi technikákra. Fontos, hogy tuda
tosodjon bennük is: ha ezek a régi 
veterán autók, motorok, kerékpárok 
nincsenek, a maiak sem léteznének. 
Fontos tény az is, hogy ezeket a jár
műveket tulajdonosaik gondosan 
karbantartják. 98 százalékuk közúti 
forgalomban jár, rendelkeznek a 
szükséges műszaki vizsgákkal. 
Ezért tudják a kiállítást csak a moto
ros, autós túraszezon előtt megren
dezni, hisz ezek a járműcsodák és 
matuzsálemek nem a garázsban áll
nak, hanem az út porát gyűjtik, fal
ják a kilométereket.

Benzingőzős világ
Az egylet jövőre jubilál, ugyanis 

1992 februárjában alakultak. A ter
vek szerint ennek tiszteletére is ren
deznek majd egy járműtörténeti ki
állítást Körmenden. Annak idején 
kerékpár, túramotor, veterán, cross 
és sárkányrepülő szakosztállyal 
működtek. Azok, akik a sárkányre
püléshez szükséges vizsgával ren
delkeztek, már idősek vagy nem él
nek. A crossmotor szakosztály 
pedig időközben kivált, ők külön 
utakon folytatták a munkát, de ha 
szükség van rá, segítik, támogatják 
egymást a rendezvények szervezé
sénél. Most kerékpáros, túramoto
ros és veteránjármű szakosztály 
működik a Vasparipa Egyleten be
lül. A tapasztalat az, hogy a környé
ken egyre több a veterán jármű, 
egyre látványosabb ezek csatlako
zásával a rendezvényeken való 
megjelenés.

A Vasparipa Egylet munkáját he
lyi támogatások mozdítják elő, az 

önkormányzat segítségével bonyo
lítják rendezvényeiket. Szabó Anita 
Eszter természetesen maga is moto
rozik. A motorozást egyrészt néhai 
nagyapja, a minden körmendi által 
ismert, tisztelt Komjáthy Kálmán 
szerettette meg vele, aki az egylet 
alapító tagja volt 1992ben és aki 
szép gépparkkal is rendelkezett. Ő 
nem gyűjtője, hanem használója volt 
a járműveknek. Szabó Anita Eszter
re rajta kívül hatással volt unoka
bátyja, nekik köszönhetően „fertőz
te” meg őt a motorok, veterán 
járművek benzingőzös világa. Fia
talon, amint a szabályok engedték, 
16 éves korában megszerezte a jogo
sítványt, azóta motorkerékpározik. 
Az évek során sok jármű fordult 
meg nála, kereste a megfelelőt, ami 
fenntartható és kihasználható. Van
nak, voltak veterán járművei. Most 
egy 1978as GS 500as Suzuki mo
torkerékpárral rendelkezik, ame
lyet rövid ideig gyártottak. Volt egy 
Suzuki Katana motorkerékpárja is, 
amelyet igazi büszkeségének neve
zett, végül ennek eladása mellett 
kellett döntenie. Van most egy Cse
pel Danuviája is, no és a családnak 
egy Ford Taurusa 1976ból. A vete
rán autót férje élteti, használja, 
tartja karban. De hogy mi is szeret
hető a régi járművekben?

A Vaslady
– Kisugárzásuk van, szerethető

ek. Sokan mondják, hogy füstölnek, 
büdösek, de ez adja a pikantériáját 
az egésznek. Ha valahol megjelenik 
egy ilyen jármű, a látványára min
denki felfigyel, mosolyt csal az ar
cokra, fiatalokéra, idősekére egy
aránt. Szólóban is jó ilyennel járni, 
de a csoportos túra még inkább szí
vet dobogtató, ahogy együtt léleg
zik, létezik egy ilyen csapat, moto
ros közösség – elemezte Szabó 
Anita Eszter, akit egyleti társai a 
motorozás iránti szeretete miatt 
Vasladynek is neveznek. Akár hat
hét fok körül is előveszi megjáratás 
céljából a járművet a gazdája, de az 
igazi szezon húsz Celsiusfok kör
nyékén indul. Ez alap a biztonságos 
motorozáshoz, ilyenkor a gumi is jól 
tapad már az aszfalthoz. Egy jó mo
torosszezon áprilistól októberig 
tarthat, ezt az intervallumot ki lehet 
motorozni. Az interjú végén Szabó 
Anita Esztert idei motoros terveiről 
is megkérdeztük. Elmondta: idén 
nem tervez nagyobb túrát, csak a 
környéken motorozik. De szeretet
tel beszélt egyleti társairól, akik a 

beszélgetés idején épp szokásos or
szágjáró túrájukon voltak úton. – 
Sok helyen van jelen a Vasparipa 
Egylet, Körmendet is képviselve, a 
várost még ismertebbé téve az or
szágos túrákon, rendezvényeken – 
zárta összegzését a körmendi egye
sület képviseletében Szabó Anita 
Eszter.

Szeretnek tenni a városért
A Körmendi Polgárőr Egyesület a 

civil szervezetek következő meg
szólítottja. A kérdésre, hogy miként 
élték meg a járványügyi korlátozá
sok idejét, Biczó Péter egy szóval 
válaszol: munkával. Az egyesület
vezető részletezte is a kijelentést: a 
Körmendi Polgárőr Egyesület alap
feladata a közterületi járőrszolgálat 
ellátása, amelyet a közrend, a köz
biztonság és a bűnmegelőzés érde
kében végeznek. A járványügyi vé
dekezés során ez a feladat 
kiegészült az országos és helyi szin
tű intézkedések, szabályok betartá
sának ellenőrzésével. Ez a maszkvi
selési kötelezettségre és a kijárási 
tilalom betartásának ellenőrzésére 
egyaránt vonatkozott. A feladatot a 
rendőrséggel közösen végezték.

A járványügyi korlátozások felol
dása után az alapfeladatok marad
tak. Ezek ugyancsak komoly odafi
gyelést igényelnek az egyesületi 
tagoktól, akik közterületi járőrszol
gálatot látnak el Körmend város te
rületén, valamint Horvátnádalján, 
Felsőberkiben. Kiemelten figyelnek 
a vasútállomás, az óvodák, az isko
lák környékére, a Rábaparti objek
tumokra, a játszóterekre és a Vár
kert területére. – A rendőrség, az 
önkormányzat és a város lakossága 
továbbra is számíthat a munkánkra 
– jelentette ki Biczó Péter.

Unatkozni nincs idő
A Körmendi Polgárőr Egyesület 

számára tehát munka, feladat bő
ven volt és van is. A vezető elárulta: 
a legnehezebb a korlátozások idő
szaka alatt a napi szintű szolgálat 
ellátása volt, amelyet nagyobb lét
számmal kellett végezniük az esti, 
éjszakai órákban, valamint a hétfői 
és szombati piacnapokon. Felada
tuk volt többek közt a szabályos 
maszkviselési szabályokra figyel
meztetni az embereket. A kijárási 
tilalom idején pedig arra kellett em
lékeztetniük néhányakat, hogy idő
ben haza kell érniük. – Voltak emi
att konfliktusok is. A koronavírus 
okozta történések új helyzet elé állí

tották az állományt országosan és 
helyi szinten is. Végül a tapasztala
tok azt mutatták, hogy sikerült min
den szinten megbirkózni a feladat
tal – mondta az elnök. A kihívás 
egyben a szervezetet is erősítette: a 
fokozott szolgálat során többet vol
tak együtt a tagok, az összetartás 
még erősebb lett. De még egy ténye
ző is pozitív hatással volt a közös
ségre: – Nagyon jólesett mindannyi
unknak, hogy sokan megköszönték 
munkánkat az utcai járőrözés so
rán vagy a piacon. Kifejezték, hogy 
jó hatással van a közbiztonságra, a 
közrendre a jelenlétünk, hálásak 
miatta – mesélte Biczó Péter. Hozzá
tette: nagyon jólesik nekik, hogy in
tenek nekik, rájuk mosolyognak az 
emberek, ha gyalogosan, kerékpár
ral, motorral vagy gépkocsival 
járőröznek és megköszönik a segít
ségüket, jelenlétüket.

Emlékidézés az idei év
A beszélgetésből az is kiderült: 25 

éve, január 26án alakult a Körmen
di Polgárőr Egyesület. Úgy határoz
tak: a jubileumot közösségi oldalu
kon is megünneplik. Negyed 
évszázad fotóiból, dokumentumai
ból, újságcikkeiből válogatnak. 
Ezek digitalizált változatát rendha
gyó módon teszik közzé az év végéig 
folyamatosan. 25 alkalommal posz
tolnak 25 archív fotót, dokumentu
mot, újságcikket az egyesület életé
ről. A jubileum egyfajta számvetésre 
és új célok kitűzésére is módot ad. 
Egyik cél a fiatalítás. Az alapító ta
gok már idősebbek, nem járnak ki 
szolgálatba, ezért szükség van fia
talokra a közterületi járőrszolgálat 
ellátásához. A polgárőr felvétel 18 

éves kortól lehetséges, de e törvény 
engedi az ifjú polgárőrök felvételét 
is 14–18 éves korig. Önállóan a fiata
lok nem mehetnek szolgálatba, csak 
tapasztalt polgárőrrel.

A leendő csatlakozóknak először 
is meg kell ismerniük az egyesület 
alapszabályát. A büntetlen előélet, a 
jó hírnév is fontos a jelöltnél. Az új 
belépőnek egy alapismereti vizsgát 
kell tennie, majd próbaidőt kell töl
tenie az egyesületnél. Tapasztalt 
polgárőrrel osztják be gyakorló 
szolgálatra és később véglegesítik 
az egyesületnél. Jellemző az új belé
pőkre, hogy ismerősök ismerősei 
jönnek, hisz nekik van már rálátá
suk az egyesületi munkára, tudják, 
mire vállalkoznak, mi a tevékeny
ség nehézsége és szépsége. Olyanok 
is érkeznek a szervezethez, akik 
később a rendőrség vagy katonaság 
kötelékében képzelik el jövőjüket, 
innen lépnek tovább a hivatásos pá
lyára. Az egyesület létszáma jelen
leg negyven fő, közülük 15–18 tag
juk jár ki szolgálatba. Az interjúból 
már eddig is kiderült, mennyire ko
moly felelősség a polgárőri munka, 
amely nem kevés időt is követel az 
egyesületi tagoktól. Mindezt a mun
ka, a család mellett, a szabadidő 
rovására.

– Ezt abból a meggyőződésből 
tesszük, hogy a városért, a közbiz
tonságért dolgozunk, akárcsak a 
rendőrség. Azért, hogy nyugalom
ban, biztonságban legyen a város, 
az itt élő emberek – jelentette ki 
Biczó Péter.

Mindenre figyelnek
Az egyesület idei tervei közt szere

pel több továbbképzés is. Egyik egy 

elsősegélynyújtási és újraélesztési 
ismereteket adó tanfolyam, de egy 
szakmai továbbképzés is szervezés 
alatt áll már. Sosem lehet tudni 
ugyanis, hogy milyen élethelyzetben 
kell helytállnia az egyesület tagjai
nak a közterületi járőrözés során 
vagy más esetekben. A „más” helyze
tek közé tartozik például a rendez
vénybiztosítás is. Az interjú idején 
épp még az Alterába Fesztivál bizto
sításának feladatát végezte az egye
sület. A nyár folyamán az augusztusi 
tűzijáték biztosításában is volt fel
adatuk, most pedig épp az iskolakez
dés óta az iskolák, óvodák környé
kén is gyakrabban vannak jelen.

Kik is ők?
A kérdésre, hogy mi egy polgárőr 

jogköre, Biczó Péter kiemelte: köz
feladatot ellátó személynek mi
nősülnek. Igazoltatási jogkörük 
nincs, de ha bűncselekményt ta
pasztalnak, visszatarthatják a 
helyszínen a renitenskedőt, és rend
őrségi intézkedést kérhetnek.

A polgárőr alapfelszerelése a for
maruha: sötétkék nadrág, dzseki, 
zubbony, baseballsapka, sárga lát
hatósági mellény. Az öltözetet az Or
szágos Polgárőr Szövetség formaru
haszabályzata írja elő, így egységes 
mindenhol. Azonosító jelvény, lám
pa, tárcsa is alapfelszerelése egy 
polgárőrnek. A körmendiek a gyalo
gos szolgálat mellett két szolgálati 
kerékpárral és két motorkerékpár
ral rendelkeznek. Van egy Opel Ast
ra gépjárművük is, amelyet a rendőr
ségtől kaptak használtan. Az 
előírások szerint fényhíddal, matri
cával, polgárőrség felirattal látták 
el. Az a tapasztalat: jó visszatartó 
erőnek bizonyul a polgárőr autó je
lenléte is a köztereken, rendezvénye
ken. De hogy milyen eszközre lenne 
szüksége még egyesületnek? Az in
terjú ideje alatt várták a városi civil 
alap eredményét, hisz reményeik 
szerint, ha sikeresnek bizonyul pá
lyázatuk, akkor ötmillió forintot 
kaphatnak egy gépjármű beszerzé
sére. A polgárőr szövetség által kiírt 
pályázatokon ugyancsak rendszere
sen indulnak. Ebből sikerül a forma
ruhákat is beszerezniük, ami öltöze
tenként akár 70 ezer forintba is 
kerülhet. – Támogatást kapunk Kör
mend Város Önkormányzatától, a 
Körmend Város Közbiztonságáért 
Alapítványtól, az Országos Polgárőr 
Szövetségtől és a Vas Megyei Pol
gárőr Szövetségtől is – sorolta segí
tőiket Biczó Péter. n PM

A körmendi önkormányzat támogatja és partnerként tekint a helyi egyesületekre, az általuk végzett értékteremtő és értékmegőrző munkát nélkülözhetetlennek tartják

Újjáéledő civil szféra: most a Vasparipa Egylet igazi családias légkörébe tekinthettünk be, de az önkéntes polgárőri lét mindennapjait is górcső alá vettük

Szabó Anita Eszter FOTÓ: JT/ARCHÍV
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Sorozatunkban Körmend értékeinek eredünk utána. Sorra vesszük a helyi értéktárba 
sorolt tételeket, amelyekből jelenleg harminc van. Ma a Kossuth-szobrot mutatjuk be 
önöknek Bebes Árpád, a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum munkatársa, a Kör-
mendi Értéktár Bizottság szakmai tanácsadójának segítségével.

A sorozat első beszélgetésköré
ben eddig a Szabadság tér és a Má
ria Immaculataszobor történetét 
ismertettük dióhéjban. Ebben az 
értéktári tematikus körben a Kör
mendi Járásbíróság épülete, a volt 
városháza épülete és a Kossuthszo
bor képez az előzőekben ismertetett 
épített értékekkel szerves egységet.

Az újság terjedelme ezúttal is 
csak dióhéjban engedi meg, hogy 
beszéljünk minderről. Akit mélyeb
ben érdekel, számos dokumentum áll 
rendelkezésre a témában, amelyek
ben érdemes tovább kutatni. A szo
bortörténetet taglaló beszélgetés 
fókuszába az a közösségi összefo
gás kerül most elsősorban, amely
nek révén elkészülhetett a Kossuth 
Lajosnak emléket állító műalkotás. 
A szobor felállításához máig sok kör
mendinek van köze nagyszülei, déd
szülei révén, családtörténetileg is.

114 éve avatták
– A Kossuthszobor, a helyiek jól 

tudják, a város központjában áll, a 
Szabadság tér délkeleti sarkán. Az 
emlékművet 1907 októberében avat
ták fel, de akkor még ennek helye a 
kastély lovardája előtti téren volt – 
mondta elöljáróban Bebes Árpád.

A szakmai tanácsadó hangsú
lyozta: a szobortörténet érdekes, 
sokrétű. Felállításának ötletét an
nak idején Kossuth Lajos születésé
nek századik évfordulója inspirálta. 
1902ben határozták el a körmendi
ek, hogy szobrot állítanak Kossuth 
emlékének. 1905ben a cél érde
kében egy Kossuth szoborállítási 
bizottságot hoztak létre, amelyből 
sokan az akkor még nagyközségi 
státuszú Körmend képviselőtes
tületének tagjai is voltak egyben. 
A szoborállítás tervének híre a 
Vas megyei Törvényhatósághoz is 
eljutott, a nemesi pénztárból száz 
koronát adományoztak a célra. 
Pályázatot is nyújtott be Körmend 
terveinek megvalósítására, a doku
mentumban már az szerepelt, hogy 
húszezer korona szükséges a szo
bor felállításához. A kérdés az volt 
innentől, hogy a szoborbizottság 
mennyi pénzt tud összegyűjteni a 
célra.

Nem ismertek határt
1906ra már 4500 korona gyűlt 

össze. A budapesti alkotó, Horvay 
János pedig 7500 koronáért haj
landó volt életnagyságú, művészi 
bronzszobrot készíteni Kossuthról 
a településnek. Ekkor már Kör
menden azon gondolkodtak, hogy 
hova állítsák majd a szobrot. A her
cegi lovarda előtti területet kérték 
végül erre a célra a bizottság tag

jai. A nagyközség képviselőtestü
lete a Horvay által kért összeghez 
még hiányzó 2500 koronára pedig 
jótállást is vállalt a bizottság ké
résére.

Végül Körmend Horvay Jánost 
bízta meg a szobor elkészítésével, 
aki elsőrangú, magyaros stílusú 
talpazatot álmodott meg az élet
nagyságú műve számára. A talpa
zat elkészítésére a szombathelyi 
Tóth Istvánt kérték fel.

A történet Bebes Árpád szerint 
még érdekesebb fordulatot vesz in
nen a közösségi összefogás szem
pontjából. Pénzre tehát továbbra is 
szükség volt a szoborállítás teljes 
költségének biztosításához. Arra, 
hogy honnan lehetne pénzt szerez
ni, több ötlet is felmerült a szerve
zők részéről. Az egyik ezek közül 
az volt, hogy tombolával egybekö
tött mulatságot hirdettek 1907. feb
ruár 10én Körmenden. A megyei 
takarékpénztárakat, egyesületeket 
kérte a bizottság, hogy adakozza
nak a célra a bálon. A médiát is fel
használták szócsőként, hogy minél 
többen tudjanak a nagyközség kö
réből a szoborállítás szándékáról 
és minden társadalmi csoportból 
adakozhassanak a nemes célra. A 
Rábavidék újság kéthetente számolt 
be az építkezés állapotáról. A  bá
lon végül 565 aranykorona gyűlt 
össze. Külföldiek, Amerikában élő 
magyar emigránsok is adtak pénzt 
a nemes célra. Közülük Hada János 
például saját gyűjtést szervezett, 
111 korona 50 fillért gyűjtött össze 
és juttatott el a körmendiek számá
ra. Az összefogás eredményeként 
a pénz nagy része már megvolt a 
szoborállításhoz. Később egy újabb 
bált is hirdettek, ahova a körmendi 
polgárokat hívták. Az itt kibocsá
tott tombolán először ötszáz korona 
gyűlt össze, majd az összeg a bálon 
még kettőszáz koronával gyarapo
dott, így hétszáz koronával többel 
gazdálkodhattak a Kossuthszobor 
felállításának ügyében annak fele
lősei. A szoborállítási bizottság vé
gül 1907. október 6ára tűzte ki a mű 
leleplezésének időpontját a kastély 
lovardája előtti téren.

A Kossuthszobor 1945ig állt ere
deti helyén. Akkor áthelyezték a Rá
kóczi út és a Várkör, ma Dr. Batthyá
ny Strattmann László utca sarkára, 
majd hamarosan újra áthelyezték a 
Városi Bíróság szecessziós épülete 
elé.

– Érdekessége a történetnek, 
hogy minden társadalmi rétegből 
adakoztak az itt élők. Helyi szerve
zetek, körmendi polgárok, külföldre 
emigrált magyarok, mindenki részt 
vett a gyűjtésben. Ez a körmendi 
történet általában az értéktárak és 
a hungarikum eszme létjogosultsá
gát, feladatát igazolhatja jó példá
jával: A közösségi együttműködés 
értékteremtést eredményezett – 
összegezte a történet egyik fontos 
esszenciáját Bebes Árpád. n PM

Jó példa, hogy lehet a közösségi együttműködés értékteremtő

Kalandozás a Körmendi Helyi Értéktárban: Kossuth-szobor

Következő lapszámunkban a Körmendi Járásbíróság épületének rövid történetével 
folytatjuk a körmendi értéktári lista ismertetését FOTÓ: JT/ARCHÍV

Bár a KRESZ igazából még mindig nem ismeri az elektro-
mos roller fogalmát, az általában 20–25 km/h-s sebesség-
re képes kétkerekűt évről évre egyre többen használják, és 
nő a bérelhető e-rollerek száma is.

Furcsának tűnhet, de annak elle
nére, hogy főként a nagyvárosok
ban relatíve sokan használják, még 
mindig nincs pontosan bekategori
zálva a magyar jogrendbe az elekt
romos roller, így az sincs pontosan 
meghatározva, hogy milyen feltéte
lekkel használható. Ezért fordul
hattak elő olyan rendőri intézkedé
sek – például alkoholszonda, 
jogosítvány elkérése – az utóbbi hó
napokban, amelyek ráirányították 
a figyelmet erre a járműre, és ame
lyek folyományaként Révész Mári-
usz, aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos a közelmúltban 
egyeztetést kezdeményezett az 
elektromos rollerek használatáról 
az Innovációs és Technológiai, vala
mint a Belügyminisztériummal, il
letve a rendőrséggel. Amíg viszont 
nem hoznak konkrét szabályokat a 
kétkerekűre, addig az Országos 
RendőrFőkapitányság Kommuni
kációs Szolgálatának lapunk ér
deklődésére küldött tájékoztatását 
kell alapul vennünk, amely szerint 
műszaki sajátosságaitól függően az 
eroller segédmotoros kerékpárnak 
vagy motorkerékpárnak is minősül

het. Azt írják továbbá, hogy azok a 
rollerek, amelyek legnagyobb terve
zési sebessége eléri a 6 km/órát, ki
zárólag hatósági típusvizsgálatot 
követően vehetnek részt jogszerűen 
a közúti forgalomban. Hozzátették 
azonban, hogy amennyiben az ilyen 
módon besorolt közlekedési eszköz 
nem felel meg az adott járműkategó
riába tartozó járművekre jogsza

bályban meghatározott műszaki 
követelményeknek, úgy azzal a köz
úti közlekedésben részt venni nem 
lehet.

Gyorsabb a kerékpárnál
Pontos szabályozás hiányában 

megoszlanak a vélemények arról, 
hogy hol lehet használni az eszközt, 
járdán, kerékpárúton vagy az úttest 
szélén haladva, de abban nem, hogy 
sokan az egyszerűsége miatt szere
tik az erollert. Garai Gergő szak
újságíró, aki maga is gyakran köz
lekedik Budapesten saját vagy 
bérelt rollerrel, azt mondja, azért 

ilyen népszerű a kétkerekű, mert 
bárki számára könnyen és gyorsan 
megtanulható, illetve mert össze
csukva rendkívül egyszerű tárolni 
akár otthon, akár a munkahelyen 
az asztal alatt vagy akár a buszon, 
vonaton továbbutazva. Hozzátette, 
nincs benne sok alkatrész, ezért ke
vés dolog tud tönkremenni benne, a 
kereke pedig kicsi és tömör, tehát 
nem lyukad ki. Ez már elég lehet a 
biciklivel szemben, de Garai Gergő 
szerint gyorsabb is a kerékpárnál, 
és könnyen el lehet férni vele. Emel
lett a legrugalmasabb közlekedési 
eszköz a fővárosiaknak: „elmegy 
vele az ember egy metróállomásig, 
utazik tömegközlekedéssel három 
megállót, majd visszapattan a rol
lerre” – magyarázta. Persze ehhez 
az kell, hogy elbírjuk az esetenként 
mintegy 20 kilós járművet, vagy 
már a vásárlásnál gondoljunk rá, 
hogy könnyített súlyúra lesz szük
ségünk.

Közel a földhöz
Egyébként nemcsak a tömeg, a se

besség és a hatótáv is modellenként 
változik, de általában 25–35 km/
órás maximumsebesség érhető el 
vele, és egy töltéssel egymásfél 
órán át használhatjuk. A szakúj
ságíró nem ajánlja, hogy 15–16 éves 
kor alatti gyerekek forgalmasabb 
helyen közlekedjenek vele, illetve 
arra is figyelmeztet, hogy egy átla
gos roller teherbírása kb. 100–120 
kg. Különösebb fizikai állóképessé
get nem igényel, de aki ülőmunkát 
végez és nem sportol, számítson rá, 
hogy izomláza lesz az első út után, 
hiszen mégiscsak állni, egyensú
lyozni és tartani kell a gépet – je
gyezte meg Garai Gergő, aki szerint 
egyébként a roller egyik legfonto
sabb előnye, hogy közel van a föld
höz, és az ember bármikor le tudja 
rakni a lábát, ha szükséges. Persze 
azért nem árt, ha a fék is jól műkö
dik, és rövid távon meg tud állni a 
jármű, amit ha bérlünk, indulás 
előtt mindenképpen ellenőrizzünk 
le – figyelmeztet. És ha már bérlés, 
a szakújságíró úgy véli, először ér
demes egy bérelt járgánnyal kipró
bálni az elektromos rollerezést – 
egy tízperces út 5–800 forint körül 
van –, ha viszont megszereti az em
ber, és hosszú távon használja, ak
kor megéri venni egyet, hiszen né
hány hónap alatt annyit költhet el a 
kölcsönzésre, mint ha venne magá
nak egy újat.

� n WURMBRANDT ANDRÁS

Még mindig nincs szabályozva az egyik legrugalmasabb közlekedési eszköz

Egyelőre segédmotoros kerékpárnak minősül az e-roller

Egy átlagos roller 25–35 km/órás sebességre képes, és egy töltéssel egy-másfél órán át használhatjuk

Ha e-rollert bérlünk, indulás előtt mindenképpen ellenőrizzük le a féket!
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A tavalyi kitűnő szezonzárás után eléggé kaotikusan alakult a nyár a csapat számára. A ta-
valyi szezon utolsó hét mérkőzését megnyerte a csapat, elég impozáns, 26 lőtt és egy ka-
pott gól mutatóval, valamint a gólkirályi címet is körmendi játékos szerezte, aminek a sorsa 
az utolsó mérkőzésen dőlt el. Ennek ellenére a nyáron tíz játékos távozott a csapattól. Így a 
ráépülés és az esetleges továbblépés helyett az újjáépítés vette kezdetét.

A fiatalok diadala
– Ha egy csapatból tíz játékos tá

vozik, az óriási érvágás, de úgy gon
dolom, sikerült normalizálni a hely
zetet – kezdte gondolatait Kurucz 
Ádám vezetőedző. A nyár folyamán 
hét új játékos érkezett a csapathoz. 
Zsoldos Attila és Sipos Marcell (a 
szezon első edzőmérkőzésén súlyos 
sérülést szenvedett, így az egész 
szezont kénytelen kihagyni – 
szerk.) a Zalalövő csapatától, Lász-
ló Dániel Egyházasrádócról, Lako-
si Dávid a szombathelyi Király 
csapatától, Bita Patrik Ausztriá
ból, Majczán Kevin Szentgotthárd
ról, Ligeti Kristóf Zalabaksáról 
csatlakozott a csapathoz. Az U19es 
csapatból két játékos került a fel
nőtt kerethez, Krajczár Martin és 
Németh Bálint. Mindketten nagy 
ígéretei a körmendi futballnak, ezt 
bizonyítja az is, hogy a csapatnak 
sikerült megnyernie a hazai pályán 
megrendezett 42. Négy Városok 
Tornáját, amin a legjobb hazai játé
kos, a 17 éves Németh Bálint lett.

Nehézkes kezdet
A bajnokságot a frissen feljutó Ha

ladás Zanat csapatával kezdte a fű
rész, aki meglepetéscsapata lesz az 
idei szezonnak. Hazai pályán egy 

1:1es döntetlennel indított a Kör
mend. Ezt követően Rábapatyra 
utaztak, ahol jelentős erősítések tör
téntek a nyár folyamán és meghatá
rozó csapattá emelkednek ki a me
zőnyből. Idegenben egészen a 95. 
percig vezetett a Körmendi FC 1:0 
arányban, de az utolsó utáni pilla

natban egy szerencsétlen találattal 
egyenlíteni tudott a hazai csapat, így 
ezt a mérkőzést is iksszel zárták. 
Egy héttel később a Szentgotthárd 
csapatát fogadták hazai pályán, ahol 
szintén 1:1es végeredmény szüle
tett. Később ezt az eredményt elvet
ték a hazaiaktól, és 0:3 arányban 

óvás miatt a Szentgotthárd csapata 
nyerte a mérkőzést. – Próbáltam utá
najárni, hogy a több mint 100 éves 
egyesületi múlt alatt kezdette a csa
pat egymás után három 1:1es dön
tetlennel, de még a „nagy öregek” 
sem emlékeznek rá. A viharfelhők 
gyülekezni látszódtak, ismét hazai 
környezetben a Vépet fogadtuk, ahol 
hiába vezettünk a meccs elején, a fél
időre már a Vép mehetett előnnyel. A 
félidő után morálisan összezuhant a 
csapat és végül eddigi regnálásom 
során a legnagyobb vereséget szen
vedtük el, 1:6 arányban maradtunk 
alul a Vép ellen. Sok idő nem volt a 
sebek nyalogatására, egy kőkemény 
szomszédvári rangadóra Vasvárra 
utaztunk, ahol egy gyengébb első fél
idei játék után a második félidőben 
már azt az arcát mutatta a csapat, 
amit látni szeretnék, és meggyőző 
játékkal 1:3 arányban győztük le a 
hazai gárdát – összegzett a tréner.

A gárda még érdekelt a Vas Me
gyei Kupában is, ahol az első két 
fordulóban nagyarányú győzelme
ket arattak.

– Összeségében a nagy játékos
mozgás ellenére kezd kiegyenesedni 
a csapat, de az természetes folya
mat, hogy tíz játékos távozása nagy
ban befolyásolja a csapat teljesítmé
nyét és morálját. Egy teljesen új 
csapat kialakításához és össze
csiszolásához pedig idő kell. Ebben 
az időszakban lesznek hullámvöl
gyek és hullámhegyek is, de azt ga
rantálhatom a szurkolóinknak, hogy 
a játékosok a szívüket, és a lelküket 
is ki fogják tenni a pályára – zárta 
szavait Kurucz Ádám. n MP

Megszerezte első győzelmét a szinte teljesen új kerettel felálló gárda

Teljes újjáépítés kezdődött idén a körmendi futballcsapatnál

Huszonhatodik alkalommal rendezte meg a Bayou Bön-
hööö csapat a Rába legrégebbi kajak-kenu versenyét, a 
Rába-maratont. Közel százan vágtak neki a több mint 70 
kilométeres távnak.

Nem voltak könnyű helyzetben 
az idei Rábamaraton résztvevői. 
Rendkívül alacsony vízállás nehe
zítette a haladást a folyón, sokszor 
kellett cipekedni a hetven kilométe
res vízi megmérettetésen. Az idő 
most kegyes volt, mondhatni nyári, 
így ebből a szempontból ideálisak 
voltak a körülmények. Ötvenhét 
egységben közel száz versenyző 
szállt vízre múlt héten Szentgott

hárdnál. A csákánydoroszlói Sko-
da Tamás az elsők között kezdte 
meg a versenyzést egyes kajakban, 
ő futott be először a körmendi idő
mérő ponthoz. A távot 4 óra 58 perc 
alatt teljesítette, ez a férfi kajako
sok egyéni versenyében első helyet 
ért, ráadásul ez jelentette az abszo
lút legjobb időt is.

A férfi kenu egyeseknél Tóth Já-
nos nyert, a párosok versenyében 

Bérdi Bence és Kocsis Ádám, a ve
gyes egységeknél pedig Pobori 
Krisztián és Vieland Ágnes. A női 
hármasoknál Széles Réka, Dévényi 
Dalma és Novák Barbara győzött, 
a férfi hajóegységek legjobbja, a 

Bakk Zalán, Németh Zoltán és 
Szalay Csaba alkotta csapat lett. A 
vegyes kenu négyeseknél Mikesi 
Angéla, László Dzsenifer, Tóth Ta-
más és Horváth Attila nyert. A női 
kajakosoknál egyesben Far-
kas-Dömötör Ninette végzett az 
első helyen, a vegyes párosok ver
senyét Czencz Ferenc és Czencz 
Hanna nyerte, a férfiaknál pedig a 
Széplaki Tamás, Varga Márton 

duó bizonyult a legjobbnak.
A Rábamaraton főszervezője a 

kezdetektől Somogyi László, sze
zonzáró versenyére az egész or
szágból jönnek minden évben.

� n TJ

Több százan vettek részt a Rába legrégebbi kajak-kenu versenyén

Sály Péter akcióban FOTÓ: KFC/ARCHÍV

A coaching szó mára bekerült a napi szóhasználatunkba: ha életünk valamely területén 
megakadunk, érintse az családi vagy munkahelyi kapcsolatainkat, karrierünket vagy bár-
mely mást, gyakran kapjuk tanácsul, hogy keressünk fel egy life vagy business coach-t.  
Ő aztán mint egy jó edző vagy mint személyes edzőnk, igyekszik végigvezetni minket 
egy folyamaton, amelynek végén remélhetőleg ott a megoldás. Ami viszont talán nem 
annyira szokványos, ha ez a folyamat lovak segítségével zajlik, ráadásul úgy, hogy lova-
golni sem kell hozzá tudnunk.

Veszprémtől nem messze, a Ba
kony legmagasabban fekvő telepü
lésén, Hárskúton tart foglalkozáso
kat Balog Anna lóasszisztált coach 
és tréner, aki azt mondja, a ló na
gyon jó diagnosztikai „eszköz” arra, 
hogy rájöjjünk, hol van elakadás az 
életünkben. Ennek oka rendkívüli 
érzékenységük, illetve az, ahogy 
rögtön reagálnak is a környezetük
re, azaz a coaching folyamat során 
partnerükre. Anna szerint míg az 
ember legjobb barátjának mondott 
kutya eredetileg ragadozó, addig a 
ló menekülő állat, és emiatt még a 
kutyánál is sokkal érzékenyebben 
lereagálja az ember hangulatát. Tu
lajdonképpen ez a módszer alapja 
– mutat rá, és hozzáteszi, mire mi, 
emberek észreveszünk valamit, ad
digra a ló már reagált is rá.

Nem jól kommunikálunk
Anna a legnagyobb problémának 

azt tartja a mindennapi életünk
ben, hogy mi magunk sem vagyunk 
tisztában azzal, hogy mit akarunk 
pontosan, és így ezt nem is tudjuk 
egymásnak megfelelően kommuni
kálni. Lenyomjuk a másik torkán 
az akaratunkat, de nagyon sok 
esetben nem arra van szükségünk, 
amit mondunk – magyarázza, majd 
hozzáteszi, túlságosan fejben va
gyunk jelen és verbálisan fejezzük 
ki magunkat ahelyett, hogy az érzé
seinkre koncentrálnánk, és jobban 
figyelnénk a nonverbális kommuni
kációra. A ló erre tanít meg – hang
súlyozza –, nem érti, amit mondasz 
neki, de érzi, amit érzel. Neki biz
tonságra van szüksége, és ha te egy 
gyakorlat – mondjuk a ló vezetése – 
közben biztonságban érzed magad 
és nyugodt vagy, akkor ő is nyugodt 
lesz, és azt csinálja, amit akarsz. De 
ha te feszült vagy, ideges vagy, ő is 
befeszül, ő is ideges lesz.

Ha félsz, a ló is félni kezd
Egy példával szemléltetve, ha 

félsz, a ló is félni kezd, és megáll. 
Nem követ téged, nem megy veled, 
mert ő vezetőt keres magának, de 

olyat, akire rábízhatja az életét. 
A  coach feladata, hogy egy ilyen 
helyzetben segítse a partnerét, 
mondjuk egy cégvezetőt, hogy en
nek analógiáján rájöjjön, hogy az 
általa irányított csapat és közte mi 
a probléma – mutat rá Anna, majd 
folytatja: a lovak folyamatosan 
kommunikálnak, és ugyanaz a jel 
mindig ugyanazt jelenti. Épp ezért 
nagyon jól lehet velük gyakorolni, 
és fokozatosan haladni előre, amíg 
megleled magadban azt az erőt, 
ami nem agresszív és erőszakos, 
hanem határozott, magabiztos, de 
ugyanakkor gyengéd és szelíd erő – 

mert a lónak erre van szüksége. Az 
agressziótól megijed, elfut, a hatá
rozottsággal, a határtartással, ami
kor valaki ki tudja jelölni a határait, 
azzal viszont nincs problémája.

Cégek, férjek, kamaszok
Annához a legtöbbször hölgyek 

jelentkeznek, akik elakadnak vagy 
a munkájukban, vagy a családjuk
ban, állandósul egy probléma, amit 
talán nem is tudnak megfejteni 
konkrétan, hogy micsoda, de érzik, 
hogy baj van. Nemcsak a munkahe
lyünkön lehetnek ilyen problémá
ink, hanem akár a kamasz és nem 

kamasz gyermekünk nevelésével 
kapcsolatban is – magyarázza a 
coach, aki szerint ilyen esetekben 
is sokkal hatékonyabb, ha az ember 
megtanul higgadtan kommunikálni 
ahelyett, hogy kiabál a gyermeké
vel. Ugyanakkor többször előfordul 
az is, hogy párok jönnek hozzá. 
Nem párterápiát vagy párkapcsola
ti coachingot igénylő problémákkal, 
hanem az élmény miatt. Általában 
a hölgyek ajándékoznak ilyen él
ményt párjuknak. Anna ilyenkor 
a kikapcsolódásra, a férfi és a nő 
közötti kommunikáció, kooperáció 
és bizalom elmélyítését segítő pá
ros feladatokra koncentrál. Ezek a 
közös alkalmak inkább egymás és 
önmaguk komolyabb megismerését 
célozzák, s közben talán nemcsak 
magukhoz, hanem a lovakhoz is kö
zelebb kerülnek.

Térségünkben egyébként lovas 
klubfoglalkozás Zalaegerszegen 
és Válluson is van a helyi kutyasuli 
szakembereinek koordinálása mel
lett.� n WURMBRANDT ANDRÁS

A mi suttogóink: pontosabb kommunikációt tanulhatunk tőlük

A ló rendkívül érzékenyen reagálja le az ember hangulatát

Balog Anna szerint a lovakkal diagnosztizálhatjuk, hol van elakadás az életünkben

FOTÓ: ARCHÍVFOTÓ: ARCHÍV
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STB…

S.I.S. Hidraulika Bolt
9900 Körmend, Kandó Kálmán utca 2.

Tel: 20-944-1727, 20-345-5264
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ÁLLÁSS
CELLDÖMÖLKÖN

KÖRMENDEN

SÁRVÁRON

Szervező:
Változó Világért Alapítvány
www.valtozovilagert.hu

BÖRZE
2021. szeptember 23.
csütörtök 8.30 - 12.00
Művelődési Központ

2021. szeptember 27.
hétfő 8.30 - 12.00
Színház aula

2021. szeptember 30.
csütörtök 8.30 - 12.00
Városháza Nagyterem

Helybe jönnek a
munkáltatók és

több száz
betölthető állást

kínálnak!

Szolgáltatások a
börze ideje alatt:
- tájékoztatás
munkaerő-piaci
lehetőségekről;

- munkavállalási
tanácsadás.

Válogasson a helyi
és a környező
térségekben
működő,

munkáltatók
álláskínálatában!

FIGYELEM! A rendezvényeken
való részvétel COVID
igazolvánnyal lehetséges!
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Az 52. Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupát a házigazda 
Zalakerámia ZTE KK nyerte, az Egis Körmend kosárcsapata 
második lett, a Sopron KC a harmadik helyen zárt. A vasi 
piros-feketék két különdíjat hoztak el a felkészülési torná-
ról, az egyiket az amerikai légiós, Kamau Stokes, a másikat a 
22 éves Durázi Krisztofer kapta.

A nagymúltú Göcsej Kupa idei 
nyitónapján a Sopron és a Zalaeger
szeg mérkőzött meg egymással. Vé
gül – szoros csata után – a zalai 
egység örülhetett (7573). A Sopron 
a második játéknapon sem pihenhe
tett, akkor vasi riválisával, az Egis 
Körmend csapatával találkozott. 
Antonis Constantinides tanítvá
nyai már a mérkőzés első két negye
dében magabiztos előnyt harcoltak 
ki, így a szünetre tizenhat pontos 
vezetéssel mehettek. A második fel
vonásban sikerült ugyan faragnia a 
hátrányból a soproni együttesnek, 
de meglepetés nem lett, tíz ponttal 
nyertek a vasi pirosfeketék (7969).

Örökrangadó
Szombaton a két ősi rivális, a Kör

mend és a Zalaegerszeg csapott ösz
sze. Vasi részről két hiányzó volt, 
Wesley Gordon a Sopron elleni ta

lálkozón szenvedett ujjsérülést, Mó-
csán Bálint pedig korábbi térd
problémájából adódóan nem lépett 
még pályára. Zalai oldalon viszont 
ott volt a keretben a napokban szer
ződtetett amerikai center, Chris 
Harris. A találkozó első percétől a 
ZTE volt határozottabb és kezdemé
nyezőbb. Ez az első negyed végén 
csak néhány pontos vezetésben mu
tatkozott meg, a félidőre viszont 
már tizenöt pontos előnye volt a há
zigazdának.

A második felvonás elején pontat
lanabbul játszott Teo Cizmic csapa
ta, kezdett zárkózni a Körmend. A 
legvégéig küzdöttek Ferencz Csa-
báék – akiket szép számú szurkoló 
kísért el a felkészülési tornára –, de 
a nagy buzdítás ellenére sem sike
rült a bravúr. A 37. percre négy pon
tig felzárkóztak ugyan a vasiak, de 
az exkörmendi Németh Ákos elsüly

lyesztett egy távolit, így fogyott a 
reménye a pirosfekete csapatnak. 
A ZTE az első félidőben alapozta 
meg végső győzelmét, s bár hősie
sen és kitartóan játszott, hajtott a 
Körmend, nem tudta megfordítani a 
találkozót (8175).

Két különdíjat elhoztak
A Körmend elleni győzelem torna

sikert is ért a Zalaegerszegnek, a 
hazai csapat két nyert mérkőzéssel 
hódította el az 52. Göcsej Kupát. A 

győztesnek járó serleget Révész 
Ádám, a ZTE KK csapatkapitánya 
vette át. A második helyen a Kör
mend, a harmadikon a Sopron vég
zett.

Három különdíjat is kiosztottak, 
ebből kettőt az Egis Körmend zse
belt be. A Recska Lászlódíjat a va
siak külföldi irányítója, Kamau 
Stokes kapta, a Polster Péterdíjat 
Durázi Krisztofer, a Dr. Szalay Dé
nesdíjat pedig a zalaegerszegi 
Simó Bence. n TJ

„Megvan az első női fekve-
nyomónk, megvan az első 
felhúzó és megvan az első 
elit versenyzőnk is.”

A körmendiek szeptember első 
hétvégéjén, a Magyar Professzioná
lis Erőemelő Liga Kupán vettek 
részt Kiskunfélegyházán, ahol re
mek eredmények születtek. Vass 
László, a felkészítőjük, büszke 
mindegyik versenyzőre és reméli, 
hogy a jövőben még nagyobb sikere
ket érhetnek el.

Első női versenyzőnkre, Pálfalvi 
Zsanettre különösen büszkék va
gyunk, ugyanis (–67,5 kg) masters 
II. korcsoportban indult, három re
mek fogással debütált, így bronzér
met szerzett 52,5 kgmal – mondta 
Vass László, majd azzal folytatta: 
Király Patrik (–82,5 kg) ifjúsági 
korcsoportban aranyérmet szerzett 
120 kgmal, így sajnos az abszolút 
harmadik helyről pont lecsúszott. 

Csák Márton viszont (–100 kg) ifjú
sági korcsoportban aranyérmet 
szerzett 102,5 kg teljesítménnyel. A 
miskolci világbajnokságon remél
jük még többet tud kihozni magából. 
Talabér Erik (–110 kg) a junior kor
csoportban indult és első helyezést 
ért el 235 kgmal felhúzásban. Erik 

önállóan készült fel, egyedül ment a 
versenyre, mindössze egy hátizsák
kal a hátán – hangsúlyozta. A baj
nokságon belül tartottak egy elit 
showt, amelyre meghívták Móricz 
Benjámint (–90 kg), aki végül 207,5 
kgmal nyert. Ebben a fordulóban 
csak az ország legjobbjai vehetnek 

részt. Beni többéves kemény mun
kának köszönheti ezt az eredményt 
– emelte ki, majd köszönetet mon
dott a kísérőiknek és segítőiknek, 
Dobos Péternek, Bernáth Ádám-
nak, Benczik-Hrncsár Fanninak 
és minden támogatójuknak.

� n SZD

Jó szériában vannak: ismét remekeltek a körmendi fekvenyomók
Magyar Professzionális 
Erőemelő Liga Kupa & 
Elit Show 2021. 9. 3–5. 
Kiskunfélegyháza
Csák Márton ifjúsági korcsoport-
ban –100 kg súlycsoport. 95 kg – 
100 kg – 102,5 kg első hely
Király Patrik ifjúsági korcsoport-
ban – 82,5kg súlycsoport. 120 kg 
első hely
Móricz Benjamin Férfi Elit Fekve-
nyomás Open – 90 kg-os súlycso-
portban 192,5 kg – 202,5 kg – 
207,5 kg első hely

A tornagyőzelem nem sikerült, de két különdíjat is elhoztak a pirosfeketék

Második helyen zárt az Egis Körmend a Göcsej Kupán

A három különdíjas: Simó Bence, Durázi Krisztofer és Kamau Stokes FOTÓ: ZTEKOSÁR/ARCHÍV

FOTÓ: ARCHÍVFOTÓ: ARCHÍV
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60ZENIT KFT
9900 Körmend,

Mikes Kelemen u. 2.
Tel: 94/594-346

Indul azIndul az elektromoselektromos
rásegítésű kerékpárrásegítésű kerékpár
pályázat!pályázat!

Ajánlatunk a
ZT-32 Barcelona!ZT-32 Barcelona!
Ára 229900 Ft, melyből
a támogatás 90000 Ft.

Részletes információ az üzletben.

VASVAS-INFÓ-INFÓÓ.HU.HU
DélDél

06-30/500-6191
vasiszuperinfo@maraton.hu

Hirdessen Vasmegye legnagyobb
példányszámú újságaiban!

A JÓL IRÁNYZOTT HIRDETÉS
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Augusztusban rendezték 
meg Szekszárdon a 3D Íjász 
Európa- és világbajnok-
ságot, ahonnan Kovácsné 
Bulin Andrea ismét remek 
eredményekkel tért haza.

Rendhagyó volt az idei Európa 
bajnokság, hiszen tavaly a pandé
mia miatt elmaradt és most a világ
bajnoksággal együtt rendezték 
meg. Bulin Andrea BBegyéni, vete
rán nő kategóriában az 1. helyet 
szerezte meg. A megmérettetés 
egyéni rangsorolókkal indult, majd 
csapatversenyekkel folytatódott és 
az egyéni döntőkkel zárult. Idén 
több mint 500an versengtek.

Bulin Andrea a 2000es évek ele
jén csatlakozott a Régió Íjász Egye
sülethez, ahogy megtudtuk: kez
detben csak kísérőként járt el 
versenyekre. A társaság is csaloga
tó volt, de kellemes kikapcsolódást 
jelentett számára ez a sport. Lassan 
azonban a sűrűjében találta magát. 
A tradicionális íjászatot próbálta 
meg elsőként, majd néhány évvel ké
sőbb, egy meghívást elfogadva a Ná
dasd Hétdombi IKSE szakosztály 
tagja lett. Ekkor már vadászreflex 
íjjal próbálkozott, innen pedig egye
nes út vezetett a barebowhoz.

Az íjászatnak több szakága van, 
ezek között szerepel a 3D íjászat, 
amely a vadon élő állatokat megfor
máló, térbeli célokról kapta a nevét 
– magyarázta. Ez azért az egyik 
legnehezebb terepíjászati mód, 

mert soha nem előre közölt távolsá
gokról kell a lövést leadni. A ver
seny változatos terepviszonyok kö
zött, többnyire a szabadban zajlik, 
és a sportolótól kiváló távolságbecs
lő képességet követel. Az íjászok 

pedig a kategóriáknak 
megfelelően másmás tá
volságból lövik ki nyílvesz
szőiket.

Él benne 
a vadászösztön

Azt gondolom, hogy az 
emberekben rejlő vadá
szösztön az, ami kedveltté 
tette ezt a fajta íjászatot – 
mondta a sportoló, majd 
hozzátette, nagyon fontos, 
hogy minden ember más és 
emiatt nem egyszerű elsa
játítani és azonnal jól csi
nálni a 3D íjászatot. – Min
denk inek meg kel l 
tapasztalnia a saját testi 
adottságait, és legfőkép
pen a mentális adottságait. 
Véleményem szerint telje
sen mindegy, hogy ki mi
lyen szakágban tevékeny
kedik, de a sportíjászat az 
hetven százalékban mentá
lis sport. A technikát be le
het állítani mások segítsé

gével, meg lehet tanulni a beállást 
és azokat a lényeges dolgokat, ami
ket a lövés előtti pillanatban el kell 
végezni, de legfőképpen fejben kell 
ott lenni és nagyon jól kell tudni be
felé fókuszálni. Hiába van meg a lö
vésritmus, ha az eloldás előtt átsu
han az emberen valami, akkor már 
bizonytalanná válik – fogalmazott.

Teljes átéléssel versenyez
A magyarországi, szekszárdi 

borvidéken megrendezett 2020 3D 
világbajnokság és 2021 3D Európa
bajnokságon az első három nap az 
alapszakasz, az íjászok mindennap 
más pályán lőnek és az összpont
szám alapján az első hat legjobb 
eredményű jut a döntőbe. A döntő 
nehézségét az adja, hogy a hat célra 
csak egyegy vesszőt lőhetnek ki a 
versenyzők, és az itt a megszerzett 
pontokat adják hozzá az alapsza
kaszban megszerzettekhez, így a 
legtöbb pontot összegyűjtők állhat
nak fel a dobogó tetejére. Andrea 
számára az első nap a megterhelő, 
majd ahogy haladnak tovább, úgy 
oldódik fel és adja át magát a han
gulatnak, a környezetnek. – Szeren
csés alkat vagyok, mert minél több 
napig tart egy verseny, annál in
kább ráhangolódok. Ilyenkor szá
momra csak az a közeg létezik, ez
zel álmodom, teljesen átadom 
magam. De nem az első nap szok
tam a legtöbbet lőni – tudtuk meg.

A tavaly megrendezett GP lehető
séget adott arra, hogy megismerjék 
a pályát, ezért könnyebbséget jelen
tett a magyarok számára, tudtak 
gyakorolni, szokni a terepviszonyo
kat. Ez nagyon jó helyszín volt ah
hoz, hogy ezeket a vadászíjas imitá
ciókat, szituációkat kipróbálhassuk 
– mesélte. Egy olyan színvonalas 
versenyt sikerült megalkotni, 
amelyre mindenki örömmel gondol 
vissza. Büszkék lehetünk magunk
ra és az egyesületre, hiszen nagyon 
szép eredmények születtek – tette 
hozzá.� n SZD

Csúcsra ért: világ és Európabajnoki címet szerzett Bulin Andrea

Az íjászat az „énidőm”, amire mindenkinek szüksége van

Az íjászat mentális sport, teljes koncentrációt igényel

A sport mellett szól a szabadtéri szép környezet és a csalogató jó társaság is FOTÓ: ARCHÍV

Bulin Andrea 
(BB-egyéni, veterán nő) 1. hely
Dugmanics Noémi 
(HU-egyéni, kadett lány) 1. hely
Dugmanicsné Dombai Beáta 
(HU-egyéni, felnőtt nő) 1. hely
Molnár Ferenc Midesz 
(VR-egyéni, felnőtt férfi) 2. hely
Dugmanics Tamás 
(VR-csapat felnőtt férfi) 3. hely


