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Dr. Fűzfa Balázs 
előadása a Grundról
A Grund és A Pál utcai fiúk cím
mel dr. Fűzfa Balázs tartott elő
adást ötödik és hatodik osztá
lyos körmendi általános iskolá
soknak múlt héten a Batthyány 
Örökségközpont színháztermé
ben.   n 4. OLDAL

Szendi és Szendi: 
szerénység és alázat
Történelmi helyszínen, a Bat
thyánykastély egykori kocsiszí
nében – ami jelenleg Vas me
gye egyik legszebb kiállítóter
me – nyílt tárlat Szendi és Szen
di címmel.   n 6. OLDAL

Gueth Lajos népi 
iparművész a Kaszinó 
esten
Gueth Lajos népi iparművész 
volt a vendége a Körmendi Ka
szinó májusi rendezvényének.
  n 7. OLDAL

Emberségből jelesre 
vizsgázott
Szívmelengető gesztust gyako
rolt az Egis Körmend kosárcsa
patának delegációja.  
 n 10. OLDAL

Nem volt hiány kiállításokból az elmúlt hetekben Körmenden 
Immár 8. alkalommal mutatkoztak be a helyi fotóklub tagjai                      6. oldal
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Körmenden a Kauz réten új építésű társasházi 
lakások épülnek kulcsrakészen.

Lakások méretei: 40-64 m2-ig
Foglalja le új otthonát, rugalmas és kedvező fi zetési feltételekkel!

A lakások 50%-a már elkelt, használja ki Ön is 
a december végéig érvényes 5% ÁFA lehetőségét!

A lakások bérbeadásra is kiválóan alkalmasak, értékálló, jó hozamú befektetési lehetőséget biztosítanak.
Lakások leköthetők: 30/270-7517 • www.bastyalakopark.hu

A KIVITELEZÉS 

MEGKEZDŐDÖTT!
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RÖVID HÍREK

Május végén tartotta a szokásos havi ülését a körmendi 
képviselő-testületet, amelyen sor került többek között 
a 2019-es költségvetés módosítására, valamint az ön-
kormányzati érdekeltségű cégek és intézmények beszá-
molóinak megtárgyalására, pályázatok benyújtására és 
a kastély újabb épületeinek vagyonkezelésbe vételének 
megvitatására is.

Első napirendi pontként a 2018-
as évi gazdálkodásról szóló beszá-
molót vitatták meg a képviselők. Az 
előterjesztés ismertetésekor Bebes 
István polgármester elmondta, 
hogy a tavalyi évben összesen több 
mint 703 millió forintnyi működési 
támogatást kapott az önkormány-
zat a központi költségvetésből. To-
vábbi 91 millió forint érkezett fel-
halmozási célú támogatásként, 
amelyből utakat újítottak meg, és 
sor került például a Batthyány-kas-
tély volt lóistállójának rekonstruk-
ciójára is. Mindezek mellett további 
30 millió forintnyi rendkívüli támo-
gatásban is részesült a város. Ami 
az adóbevételeket illeti: iparűzési 
adóból 786 millió, idegenforgalmi 
adóból pedig közel 17 millió forint 
volt a város bevétele. Ez utóbbi 
egyébként jelentős bevételnöveke-
dést jelent a korábbi évekhez viszo-
nyítva. A bevételi oldalon szerepelt 
még 33 millió forintnyi, az önkor-
mányzatnál maradó gépjárműadó, 
valamint 93 millió forintnyi szenny-
víz- és vízhasználati díj is. Bebes 
István polgármester a napirendhez 
szólva elmondta, hogy 2018-ban a 
folyamatos fejlesztéseknek kö-
szönhetően közel 300 millió forint 
értékű vagyonnövekedés állt elő az 
önkormányzat vagyonában, ami 
óriási eredmény egy ekkora mére-
tű településnél. Tavaly megtörtént 
többek között a Dienes Lajos utcai 
óvoda felújítása, a 208 lakások, va-
lamint a Dózsa György utca közötti 
zöldterület rehabilitációja, kerék-
párút épült a Mátyás király utcá-
ban és több utca is új útburkolatot 
kapott. A városvezető ugyanakkor 
elmondta, hogy rengeteg feladat 
vár még az önkormányzatra, ame-
lyek áthúzódnak az idei, valamint a 
következő évre is. 

Következő napirendi pontként a 
2019-es költségvetési rendelet máso-
dik módosítására került sor, amely-
nek során részben normatívákat, 
részben pedig fejlesztési sorokat kel-
lett rendezniük a képviselőknek. Be-

bes István a rendeletmódosítás tár-
gyalásakor ismét hangsúlyozta, 
hogy egészen biztosan lesznek olyan 
fejlesztések, amelyek át fognak hú-
zódni a 2020-as évre, mivel azok je-
len pillanatban forráshiányosak, így 
a kiegészítő támogatásukról kor-
mánydöntésre lesz szükség. A rende-
letmódosításban viszont már megje-
lenik a Szociális Szolgáltató és 
Információs Központ pincehelyisé-
gének felújítása, a Deák Ferenc utca 
felújítása, a kerékpáros átvezetés 
kialakítása a Vasútmellék utcai vas-
úti átjárónál, valamint az energeti-
kai beruházások tervezése és a Dr. 
Batthyányné Coreth Mária Óvoda 
konyhájának karbantartása is. 

A költségvetési rendelet módosí-
tását követően az intézmények be-
számolóira került sor. Vadász Má-
ria, a Dr. Batthyányné Coreth Mária 
Óvoda és Bölcsőde intézményveze-
tője a beszámolójában köszönetet 
mondott minden kollégájának az 
egész éves kemény munkájáért és 
minden szülőnek, akik társadalmi 
munkájukkal rendkívül komoly se-
gítséget nyújtottak az intézmény 
működéséhez. Egyúttal pedig meg-
köszönte az önkormányzat anyagi, 
erkölcsi és szakmai támogatását. 
Az óvodai beszámolót követően a 
Körmendi Szociális Szolgáltató és 
Információs Központ beszámolóját 
hallgatta és tárgyalta meg a képvi-
selő-testület. Bebes István ennek 
kapcsán elmondta, hogy az intéz-
ményben jelen pillanatban 12 fel-
adatellátás működik magas szín-
vonalon, amire nemcsak a 
körmendiek, de a térségben élők is 
büszkék lehetnek. Ismét hangsú-
lyozta, hogy Körmend Város Önkor-
mányzata kiemelt területként kezeli 
a szociális feladatok ellátását és 
működtetését. A napirendet egy-
hangú döntéssel fogadta el a képvi-
selő-testület.

Ezt követően a Batthyány Örök-
ségközpont beszámolójából meg-
tudhattuk, hogy lezárult a projekt-
fejlesztési időszak, amely a kastély 

főépületének felújítására vonatko-
zik, jelen pillanatban pedig a tervek 
engedélyeztetése zajlik. A kastély 
főépületét és a keleti tisztilak épüle-
tét érintő beruházás várhatóan a 
2020-as évben fog megkezdődni. A 
polgármester ismét kiemelte, hogy 
komoly harcokat kellett megvívni 
azért, hogy a jelenlegi állapotig el-
juthasson a város, rengeteg munka 
vár még azonban a képviselő-testü-
letre ebben a témában. Mindezek 
mellett tárgyalta még a testület a 
Vasivíz Zrt., a Régióhő Kft., vala-
mint a Körmendi Médiacentrum 
Nonprofit Kft. és a Rádió 8 Körmend 
Kft. mérlegbeszámolóit is. A beszá-
molókat követően pedig pályázatok 
benyújtásáról kellett döntést hozni-
uk a képviselőknek. Először az ön-
kormányzati, belterületi utak felújí-
tására kiírt pályázatot vitatták 
meg, amelynek során Bebes István 
elmondta, hogy ez az a pályázat, 
amire tavaly sikeresen pályázták 
és amiből a Deák Ferenc utca felújí-
tása valósul meg hamarosan. 

Az idei kiírásban két útszakasz 
felújítására kíván pályázni az ön-
kormányzat. Régóta tervben van, 
hogy a városi piac környékének fej-
lesztése megtörténjen. Mint koráb-
ban már beszámoltunk róla, új pi-
accsarnok építése van előkészítés 
alatt, és a Bástya utcai körforgalmi 
csomópont terveinek aktualizálása 
is megtörtént. Ezen pályázat kere-
tében pedig a létesítendő körforga-
lomra rácsatlakozandó Bástya utca 
nyugati szakasza, valamint a IV. 
Béla király utca északi szakasza 
kerülne felújításra. Bebes István 
polgármester a napirendhez kap-

csolódóan elmondta, hogy a 30 mil-
lió forintos támogatási igényhez 16 
millió forintos önerőt szükséges 
biztosítania az önkormányzatnak. 

Ezt követően kettő, a múzeum fej-
lesztését célzó pályázat benyújtá-
sáról tárgyalt a testület. A Kubinyi 
Ágoston Programra minden évben 
pályázik az önkormányzat, így idén 
is 30 millió forintos támogatásra 
nyújtják be a kérelmet, amelyből a 
város tovább kívánja fejleszteni és 
bővíteni a múzeumban megtekint-
hető állandó kiállításait. A másik 
pályázatból a múzeumi raktárhelyi-
ségek állagvédelmét és bútorzatok 
beszerzését kívánja megoldani az 
önkormányzat. 

Az utolsó napirendi pontnál a vá-
rosvezető tájékoztatta a jelenlévő-
ket, hogy a korábban már tárgyal-
taknak megfelelően megkötötték a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-vel azt a szerződést, amelynek 
értelmében a körmendi önkormány-
zat vagyonkezelésébe kerültek 
azok a kastélyhoz tartozó épületek 
is, amelyek eddig nem kerültek át-
adásra. Az örökségközpont, a na-
rancsházak, valamint a régi vár-
kert melletti tanműhely épületeinek 
vagyonkezelésbe vételével a kör-
mendi önkormányzat lett a teljes 
kastélyegyüttes és a várkert va-
gyonkezelője. Bebes István hangsú-
lyozta, hogy a jövőben tovább kell 
folytatni azt az értékteremtő és ér-
tékmentő munkát, amit az önkor-
mányzat megkezdett a kastélyt ille-
tően, és amely mára látványos 
eredményekben is megjelenik a kör-
mendiek számára.  

n PM

A teljes kastély és a várkert vagyonkezelője lett a körmendi önkormányzat

Beszámolók voltak terítéken a legutóbbi ülésen

Körmenden az Országzászlónál 
emlékeztek meg a trianoni tragi-
kus békediktátum aláírásának 99. 
évfordulójáról. A nemzeti összetar-
tozás napja alkalmából Bebes Ist-
ván, Körmend polgármestere idéz-
te fel az 1920-as eseményeket és 
annak következményeit.

„Ma, a XXI. században köteles-
ségünk emléket állítani a hazá-
jukhoz és nemzetükhöz mindig hű 
embertársainknak, bármely – 

akár elcsatolt – területről szár-
maznak is” – hangsúlyozta. Kitért 
rá: a magyarság fennmaradásá-
hoz együtt gondolkodásra, össze-
tartozásra volt és van szükség. 
Együtt lenni, gondolkodni közös 
dolgokainkon, figyelni egymásra, 
ugyanazokat az értékeket képvi-
selni, közösségben élni, megőrizni 
gazdag kultúráinkat és hagyomá-
nyainkat – ez a nap üzenete. 

n MP

Trianoni megemlékezést tartottak

Bebes István, Körmend 
polgármestere egyeztetést 
folytatott a Klebelsberg 
Központ Vas megyei veze-
tésével, valamint Morvay 
Andrással, a Körmendi 
Alapfokú Zene- és Táncmű-
vészeti Iskola vezetőjével a 
közelmúltban. 

A megbeszélésen a jövőt érintő le-
hetséges együttműködések voltak a 
középpontban, de sok minden egyéb 
téma is szóba került.  

Az elmúlt hetekben mintegy 180 
gyerek több mint 10 különböző 
hangszeren és néptánc szakon fe-
jezte be a vizsgaidőszakot a Kör-
mendi Alapfokú Zene- és Táncmű-
vészeti Iskolában, ezt követően 

pedig az alap- és záróvizsgázók is 
számot adtak tudásukról. De az in-
tézményben már gondoltak a követ-
kező tanévre is – árulta el lapunk-
nak Morvay András igazgató. 

A korábbi választható hangsze-
rek mellett újdonságként tavaly újra 
elindult a klasszikus gitár tanszak 
és szeptembertől bevezetik az ütős 

hangszerek tanítását is, így, ha va-
laki dobolni szeretne Körmenden 
vagy a térségben, már annak sem 
lesz akadálya. A táncművészet te-
rén is lesznek újítások: szakta-
náruk ugyanis mozgásterápia a ta-
nulási nehézségek megelőzésére és 
oldására továbbképzést végez.

n MP

Támogatja a városvezetés a művészetoktatást

Pünkösdölés
Pünkösd ünnepének elmarad-

hatatlan része a pünkösdvasár-
nap esti szentmisét követő ki-
rálynéjárás a templom kertjében 
és az előtte levő útkeresztező-
désben. Így történt ez az idén is. 

Amikor pünkösdvasárnap az 
esti szentmise véget ért a Szent 
Erzsébet-plébániatemplomban, 
először a Béri Balogh Ádám Tánc-
együttesnek és a Kalimpa után-
pótláscsoportnak a táncosai jöt-
tek ki a templomból a hívek előtt, 
majd a templomkertben pünkösdi 
királynéjárást adtak elő. A táncos 
program aztán a templom előtti 
útkereszteződésben folytatódott. 
Mint a táncegyüttes vezetője, 
Korbacsics Tibor lapunknak nyi-
latkozva elmondta, most a vitnyé-
di pünkösdi királynéjárás szere-
pelt a műsorukon, amit az idén 
április elején az Országos 
Táncháztalálkozón már előadtak 
a fővárosban. Akkor a Papp Lász-
ló Budapest Sportarénában há-
rom megye hatszáz gyermektán-
cosa táncolta el.

A táncosokat a program végén 
Kiss László plébános látta vendé-
gül a plébánia közösségi házában.

n CST

Szünidei matiné
Új kezdeményezés a Kör-

mendi Kulturális Központban 
a Szünidei matiné. A program 
óvodásoknak és kisiskolá-
soknak szól és segítséget 
nyújthat azoknak a családok-
nak, akiknek nehézséget 
okoz gyermekük elhelyezése 
a nyári szünetben. Az intéz-
mény két turnust szervez, az 
egyiket június 17-től 21-ig, a 
másikat pedig június 24–28. 
között. A tartalmas program 
reggel 8 órától fél egyig tart, 
tehát fél napos, de sok min-
dent kínál. Lesz olyan nap, 
amikor növényekkel és álla-
tokkal ismerkednek a gyere-
kek a Vadászlakban, de szer-
veznek nekik kézműves 
foglalkozást és kincskeresést 
is, utóbbit a Batthyány-kas-
télyban.  Emellett mozizás, 
lovasudvar-látogatás, galam-
básznap és kutyás bemutató 
is szerepel a programban.  
A matinéra korlátozott szám-
ban tudnak jelentkezéseket 
fogadni a szervezők, további 
információt a Körmendi Kul-
turális Központ Berzsenyi 
utcai épületében vag y a 
94/594-227-es telefonszámon 
lehet kérni.

Könyvelőt keres 
az önkormányzat

Pályázatot írt ki Körmend 
Város Jegyzője, amire június 
20-áig lehet jelentkezni.  
A meghirdetett, köztisztvise-
lői kinevezés alapján ellátan-
dó pénzügyi pozíció keretein 
belül az önkormányzat és in-
tézményei költségvetésével, 
gazdálkodásával kapcsola-
tos pénzügyi-számviteli fel-
adatokat kell ellátni, vagyis 
a költségvetési szerv könyve-
lése a feladat. Az ideális je-
lölt mérlegképes könyvelői 
végzettséggel rendelkezik. 
Az önéletrajzzal kiegészített 
pályázatokat a Körmend, 
Szabadság tér 7. szám alá 
várják.
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A Tesco kétszázezer forintos pá-
lyázati támogatásának köszönhető-
en idén is megtartotta hagyományos 
évadzáró, egyben nyárindító kon-
certjét a Városi Vegyeskar a körmen-
di Batthyány Örökségközpont aulájá-
ban június első péntekén. A koncertet 
Bárdos Lajos zeneszerzőnek ajánlot-
ták, születésének 120. évfordulója 

alkalmából. Az eseményhez csatla-
kozott a Kölcsey Utcai Általános Is-
kola énekkara, Németh Zsuzsanna 
vezetésével, valamint az Olcsai Kiss 
Zoltán Általános Iskola diákjai is szí-
nesítették a programot, akiket Pesti-
né Bánhidi Szilvia karnagy készí-
tett fel. De mint minden évben, most 
is kísérték az énekkart szólisták, 

Nagy Georgina és Belső Viktória 
személyében, Sabáli Dóra pedig 
furulyajátékával varázsolta el a meg-
jelent közönséget. 

A vegyes kar az előadást Charles 
Gounod francia zeneszerző egyházi 
műveivel nyitotta meg, amit a furulya-
szóló vezetett át a régizenére. Így töb-
bek között Hassler reneszánsz zene-
szerző alkotását és Bach hangszeres 
műre írt darabját is hallhatták a 
résztvevők. Ifj. Somorjai József Tru-
badúr-mollban című művén keresztül 
bemutatták azt is, hogy a mai zene-
szerző hogy használja fel a régizenét 
és hogyan teszi azt maivá. De felcsen-
dültek Bárdos Lajos népdalfeldolgo-
zásai is, emlékezve munkásságára.  
A rendezvényen zongorán kísért Sa-
báli László, aki mindig nélkülözhe-
tetlen alappillére a fellépéseknek.

Sabáli Lászlóné közel 40 éve irá-
nyítja a Városi Vegyeskart, szívügye 

a helyi tehetségek felkarolása a lehe-
tőségekhez mérten. Jövőre 50 éves 
jubileumot ünnepelnek, amit szeret-
nének méltó módon megünnepelni.  

n SZABÓ DÓRA

Több évtizedes hagyományt ápol a Városi Vegyeskar

A Grund és A Pál utcai fiúk címmel dr. Fűzfa Balázs tartott 
előadást ötödik és hatodik osztályos körmendi általános 
iskolásoknak múlt héten a Batthyány Örökségközpont 
színháztermében. 

Az előadás elején Mecsériné Dok-
tor Rozália, a Faludi Ferenc Könyv-
tár vezetője köszöntötte a megjelen-
teket, majd elmondta, hogy a 
rendezvény a Vas Megyei Könyvtár-
ellátási Szolgáltató Rendszer támo-
gatásával jött létre a könyvtár szer-
vezésében, az ünnepi könyvhét helyi 
programjaként. Dr. Fűzfa Balázs, a 
szombathelyi Savaria Egyetemi Köz-
pont tanára A Pál utcai fiúk és a 
Grund című előadását egy idézettel 
kezdte a színházteremben: „Néhány 
évvel ezelőtt egy fogadáson találkoz-
tam a japán császárnéval, aki azt 
mondta, gyerekkora kedvenc olvas-
mánya A Pál utcai fiúk volt, és biztos 
benne, hogy a magyarok olyanok, 
mint ők. Én meg azt gondoltam, hogy 
mi otthon tévedünk, nem a Nobel-dí-
jas nagyságok, nem a művészóriá-
sok a legismertebb magyarok a 
nagyvilágban, hanem Boka és 
Nemecsek” (Békés Pál). Ha valakit 
megkérdeznek, hogy ki a legismer-
tebb magyar a világon, biztos, hogy 
Puskás Öcsi nevét mondja, és igaza 
is van. De ki áll a lista következő két 
helyén? Petőfi Sándor a második, a 

harmadik pedig Molnár Ferenc, aki 
főként színműveinek köszönheti 
népszerűségét. Kínában például kö-
telező tananyag az általános isko-
lákban Petőfi, és tizenhét versét kell 
szó szerint megtanulni. Nyugaton 
ismerik a magyar írókat, hiszen 
amikor a 19. század végén az USA 
akkori elnöke, az első Roosevelt Ma-
gyarországon járt, azt kérte, hogy 
találkozhasson Mikszáth Kálmán-
nal, mivel a kedvenc regénye a Szent 
Péter esernyője volt. A találkozó lét-
re is jött az író és olvasója között. 

Amikor 1969-ben Fábri Zoltán Os-
car-díjra jelölt filmet forgatott a 
könyvből, nagy viták voltak, hogy mi-
ért amerikai gyerekekkel játszatta el 
a Pál utcaiakat és a vörösingeseket, 
de az elmúlt évtizedek őt igazolták, a 
gyerekek kiválóan szerepeltek. Ma 
már a felnőtt közbeszéd részévé vált 
az eistand és a Grund – igen, így, 
nagybetűvel – kifejezés is. Az előadó 
elmesélte, hogy amikor gyermekko-
rában a Győr melletti Abdán lakott és 
a kunszigeti általános iskolában járt, 
nagyon várták március 15-ét, ami a 
70-es években nem volt munkaszüne-

ti nap, csak tanítási szünet, így a gye-
rekek szülői felügyelet nélkül marad-
tak. Két 10–15 fős csapatot hoztak 
létre a fiúk Fenci és Kövi néven – dr. 
Fűzfa ennek az utóbbinak volt a tagja 
– két bányagödörben, és miközben 
egymás ellen harcoltak, életre szóló 
barátságok köttettek.

A Kőszegi Várszínház az idén 
nyáron műsorára tűzi a veszprémi 
színház színészeinek előadásában 
A Pál utcai fiúk című musicalt, amit 
Veszprémben egész évben játsza-
nak. Amikor a Bárka Színház adta 
elő az Iskola a határon színpadi vál-
tozatát, akkor hosszú évek után le 
kellett venni a műsorról, mert a szí-
nészek kiöregedtek. Valószínű, hogy 
ez vár a népszerű musical budapesti 
és veszprémi színészeire is. Bár 

2007-ben, a regény megjelenésének 
100 éves jubileumán az eredeti hely-
színen rekonstruálták a Grundot, és 
Szanyi Péter szoborcsoportot is ké-
szített. Valójában az igazi Grund a 
lelkünkben van, ez a belső Grund 
jeleníti meg mindazt, amit a hősies-
ségről, bátorságról, becsületről, ön-
feláldozásról, hazaszeretetről, ba-
rátságról és még más fontos és 
értékes dolgokról gondolunk. 

Dr. Fűzfa Balázs azt kérte diák 
hallgatóitól, hogy gondoljanak há-
rom dologra, amit számukra a grund 
jelent, és mikor ő háromig számol, 
egyszerre kiáltsák el ezt a három 
szót. Az előadás tulajdonképpen ez-
zel zárult, nagyon fontos szavak 
zengtek a színházterem falai között.

n CSIHAR TAMÁS

Irodalom nélkül lehet élni, de nem érdemes

Dr. Fűzfa Balázs előadása a Grundról
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Határtalanul 
A hagyományokhoz híven az 

idén is részt vettek a körmendi 
Kölcsey Utcai Általános Iskola 7. 
osztályosai a Határtalanul! elne-
vezésű  tanulmányi kirándulá-
son. Május elején Szlovéniában 
szegődtek a magyar főúri és nép-
rajzi emlékek nyomába.

Az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő által kiírt pályázaton 
mintegy 2,5 millió forintot nyert 
az iskola. A negyvenegy hetedik 
osztályos tanuló négy kísérővel 
töltött el öt napot a szomszédos 
országban. Szlovénia magyarlak-
ta területei hagyományaikban és 
történelmükben is párhuzamot 
mutatnak a szomszédos Őrség-
gel. A hetedikesek tavaly az erdei 
iskolában néhány nap alatt az Őr-
ség magyarországi részét járták 
be, és akkor sokat tanultak és ta-
pasztalatokat szereztek már e 
tájegységről. A gyerekek az el-
múlt hetekben a projekthez kap-
csolódóan feladatokat oldottak 
meg. A tanulók csoportokban pro-
jektmunkát végeztek, előzetesen 
felkészültek különböző témakö-
rökből, és ezeket az előkészítő 
órán mutatták be. 

n CST

Nyolcadik alkalommal állítottak 
ki Körmenden a 3 F-K Fotóklub tag-
jai. Ezúttal a Batthyány-kastély 
egyik impozáns terme, a Sala Ter-
rena Galéria adott otthont a fotósok 
tárlatának. Tizenkét alkotó munkái 
láthatók, a téma változatos: termé-
szetfotók, eseményfotók, portrék, 
aktok és csendéletek.

Nekünk nyolc címmel nyílt kiállí-
tás a Sala Terrena Galériában.  
A főszereplők most a körmendi fo-
tóklub tagjai: Bedőcs Gyula, Benkő 

Bea, Fekete Tamás, Jámbori Ta-
más, Jene Sándor, Károlyi Barna-
bás, Klemencsics Sándor, Vilics 
Eszter, Vörös Péter, Dr. Yi Xiao Bai 
és Laki-Zágon Noémi hoztak nagy-
szerű fényképeket, rajtuk kívül 
Sándor Ágnes szerepelt rövid írá-
saival. Szövegei jól kiegészítették a 
kiállítás képeit.

A fotósok tárlatát Bebes István 
polgármester ajánlotta a közönség 
figyelmébe. – Mindig szívesen jövök 
ilyen termékeny alkotó közösségbe, 

amelyiknél látom a folyamatos fejlő-
dést – kezdte a megnyitót a városve-
zető. – A képek beszélnek és vitára 
késztetnek, nemcsak az adott pilla-
natnak, hanem az utókornak is 
szólnak. A fotóklub olyan közösség, 
amely a jövőbe mutat. Lehetőséget 
biztosít az egyén fejlődésére és az 
sem elhanyagolható, hogy képviseli 
és megjeleníti a várost, hozzájárul 
annak művészi és kulturális gyara-
podásához.

A kiállítás ezernyi feledhetetlen pil-
lanatot hoz a látogató elé.  Eseménye-
ket, kirándulásokat, amelyek az alko-
tó számára is emlékezetesek 
maradnak. Embereket, akiket nem le-
het felejteni, mert arcuk, tekintetük 
belénk égeti egy élet nagy dolgait.  
A természet ritkán látható csodáit, jel-
legzetes színeit, amelyek élettel teliek, 
ugyanakkor jelzik az örök változást. 
Közösségeket is mutatnak a fotók, a 
tánc nagy ihlető erő. Csakúgy, mint a 
táncosok, a fotósok is értékesek egyé-
nenként, munkájuk egyedi, de igazán 
egy közösség tagjaiként tudnak kitel-
jesedni és megmutatkozni a nagykö-
zönség előtt. A kiállítás június 30-ig 
látogatható, érdemes megnézni.  

n T. J.
FOTÓ: J. T.

Nekünk nyolc a Sala Terrena Galériában

Történelmi helyszínen, a Batthyány-kastély egykori ko-
csiszínében – ami jelenleg Vas megye egyik legszebb 
kiállítóterme – nyílt tárlat Szendi és Szendi címmel. A sokat 
látott márványoszlopok között apa és fia munkái láthatók. 
Szendi Ferenc néhai festőművész és Szendi Péter fotóri-
porter munkái együtt, az alkotások nevezője is közös. A 
szerénység és az alázat összeköti őket.

Apa és fia között szabad szemmel 
nem látjuk az elszakíthatatlan köte-
léket, de tudjuk, hogy létezik. Belép-
ve a Városi Kiállítóterembe, szem-
ben ott van Szendi Ferenc, a 
festőművész-tanár önarcképe. A sok 
éve elhunyt alkotó nemcsak a fest-
ményről tekint ránk szelíden, hanem 
lélekben is itt van köztünk. Képei ma 
is tanítanak, küldetésük van. Olyan 
hangulatokkal bírnak, amelyek 
egyszerűek, ugyanakkor nemesek 
is, ott vannak mindannyiunk kol-
lektív tudatában. És aztán ott van 
Szendi Péter – aki nem szokott a re-
flektorfényhez –, és talán nehezére 

is esik most kint állni, a közönség 
előtt és viselni a dicsérő és emléke-
ző szavakat. Pedig középpontban 
van ő a hét minden napján, csak egy 
kicsit máshogyan. Ismerjük őt és 
felismerjük a képeit a megyei sajtó-
ban, mert olyan szendis mind, olyan 
művészi gonddal megkomponált és 
olyan eredeti.

– Az idő végtelen folyamában van-
nak pillanatok, amelyek megszakít-
ják a folytonosságot. Én minden 
műalkotást ide sorolok, mert meg-
akasztják a nagy folyamot, ugyanak-
kor részei is annak. Szendi Ferenc és 
fia, Péter alkotásai is ilyenek. Messzi-

ről sugárzik róluk a harmónia, és a 
családi szálon túl több ponton kap-
csolódnak. A festmények mellett ez-
úttal Péter fotográfiáit is vászonra 
feszítették, hogy még több legyen a 
közös. A téma is javarészt azonos, de 
újragondolt, összességében mind kö-
tődik a természethez – mondta Tóth 
Csaba Munkácsy-díjas festőművész 
az alkotások méltatásakor.

A Szendi és Szendi kiállítás kuri-
ózum. A festő és a fotográfus nem a 
tipikus hierarchikus módon bánik a 

természettel, hanem lehajol hozzá. 
Érzi annak minden rezdülését, hal-
lani és hallgattatni akarja mindazt, 
ami természet és mindazt, ami ter-
mészetes. A képi világ igen hasonló, 
Szendiéknél jól járt kézről-kézre a 
staféta.  A staféta, amit átörökítünk 
apáról fiúra, életről életre, de köz-
ben körülöttünk van, ami nem válto-
zik. Ez a természet.

A kiállítás keddtől vasárnapig 10 
órától 18 óráig várja a látogatókat.

n TJ

Apa és fia munkái köszönnek vissza a Városi Kiállítóterem falairól

Szendi és Szendi: szerénység és alázat

Egyik napról a másikra felszö-
kött a hőmérő higanyszála 30 °C 
fölé. Itt a nyár, jönnek a szabadsá-
golások, ez a nagy napozások, für-
dőzések, túrázások, utazások idő-
szaka. Rengeteg kellemes élményt, 
örömöt, mámorító boldogságot 
hozhat a nyár. Ugyanakkor ez az 
időszak sok áldozatot szed, gyako-
riak a tragédiák. Legalább rajtunk 
ne múljon, hogy az örömbe üröm 
vegyüljön. Alapvetően fontos (len-
ne) a mértékletesség. Például, aki 
csak ilyenkor vezeti autóját, motor-
ját, az nem árt, ha megfontoltan 
teszi azt. Aki eddig nem ment ki 
napozni, az ne egy szombati, va-
sárnapi napozással akarjon szép 
bőrszínt magának. Aki nem járt 
túrázni, az ne vágjon egyből neki 
nehéz, hosszú terepnek. A fokoza-
tosság, az óvatosság sok kíntól, 
bánattól menthet meg bennünket. 

A mértékletesség bizony nagy 
érték. Legyen az alkoholfogyasz-
tás, szex, evés, nem elegendő al-

vás, felhevülten hideg vízbe ugrás, 
tele gyomorral fürdőzés és még 
bőven sorolhatnám. Egészséges, 
fiatal, edzett embereket is megtré-
fálhatnak, megviselnek az emlí-
tett rizikófaktorok. Nem igaz, 
hogy velem úgysem esik, eshet 
meg ez vagy az. A baj nem válogat, 
s ha még magunkra is hozzuk, ak-
kor főleg nem. A hősködés rövid 
ideig tartó népszerűséget hozhat. 
Hallhattunk már olyant, hogy na-
poztak a bikinis lányok a stégen, 
jött Adonis, fejest ugrott az 50 cm-
es vízbe, jobbik vagy rosszabbik 
esetben tolószékben végezte.  
S ahogy fordul a világ, ha egy fiú ül 
a stégen, akkor három lány ugrik 
fejest előtte. Nem szégyen a mér-
tékletesség, megfontoltság, inkább 
erény! Ha valaki mégis mást állít, 
az nem mond igazat, vagy rosszat 
akar, vagy nincs tisztában a dol-
gok súlyával. Gondtalan nyaralást 
mindenkinek!

n KÉKI

Nyáron is érték a mérték

Gueth Lajos népi iparművész volt a vendége a Körmendi 
Kaszinó májusi rendezvényének, aki több sikeres kiállítással és 
pályamunkával a háta mögött osztotta meg tapasztalatait a 
közönséggel e kihalóban lévő népi mesterség fortélyairól.

A Körmendi Kulturális Műhely há-
zigazdája, Szabó Ferenc Gueth La-
jossal arról beszélgetett, hogy a ma is 
élő népművészetben miképp jelennek 
meg a csont- és szarumunkák. A nép-
művészeti tevékenysége kezdeteit fir-
tató kérdésre válaszolva felidézte az 
1970-es éveket, amikor elindult a 
táncházmozgalom, és sorra alakul-
tak az együttesek. Az országban két 
helyen, Velemben és Tokajban alkotó-

táborok szerveződtek. Körmendről is 
többen részt vettek a velemi fafaragó 
táborokban. Gueth Lajos is elment 
ezekre a rendezvényekre, készített is 
ivótülköt és kanászostort is, de ezt az 
egészet túl bíbelődőnek találta, és he-
lyette a sárkányrepüléssel kezdett 
foglalkozni. Többek között néhány-
szor elrepült a várkastély fölött is. 
Teltek-múltak aztán az évek, évtize-
dek, amikor szólt egy ismerőse, hogy 
egy német vadász barátjának szüle-
tésnapjára szívesen ajándékozna egy 
tülökből készült kürtöt. Ezt a felké-
rést csak azért fogadta el, mert kihí-
vást látott benne: vajon elismerik-e 
Németországban a munkáját? Elis-
merték, hiszen mívesen kivitelezett 
kürtöt tett le az asztalra. Érdekelni 
kezdte, hogy szakmai fórumokon mit 
szólnának a munkáihoz, ezért az első 
csont- és szarumunkáit elvitte Zala-
egerszegre zsűriztetni.  

A hat pályaműből négy 1. osztályú 
minősítést kapott, és a zsűri elnöké-
től megkapta a megerősítést, hiszen 

Csont- és szarumunkák az élő népművészetben

Gueth Lajos népi iparművész a Kaszinó esten

azt mondta neki, hogy tessék folytat-
ni. Arra a kérdésre pedig, hogy mi a 
következő lépés, azt a választ kapta, 
hogy legyen népi iparművész, mert 
ha ezt kihagyja, egész életében bán-
ni fogja. Ez egy szabad pálya, ahol 
nem az iskolai végzettség, hanem a 
tehetség számít. Nagyon komoly fel-
tételei vannak e cím megszerzésé-
nek, hiszen eredeti és kiváló minő-
ségű produktumokat kell három évig 
zsűriztetnie, és az A kategóriás mi-
nősítést megszereznie. A szakmá-
hoz szükséges elméleti ismeretekkel 
is rendelkeznie kell, fontos a múzeu-
mok felkeresése, hogy a jelentkező a 
formakincset autentikus forrásból 
ismerje meg. Végül a Népi Iparművé-
szeti Tanács dönti el újabb pálya-
munkák alapján, hogy az illető meg-
üti-e a mércét. Gueth Lajos bár a 
fafaragástól indult, de ma már a fa 
csak része a csontból és szaruból ké-
szült alkotásainak, ez viszont magas 
szintű szerszámozottságot igényel. 
Részletesen elmondta a szükséges 

munkafolyamatokat, most nyugdí-
jasként több ideje jut erre a tevékeny-
ségre. Alkotásai eljutottak már több 
helyre ajándékként, például Kréta 
szigetére, az USA-ban, Mexikóban, 
Ausztráliában és Kínában egy kiállí-
táson is szerepeltek.  

Két legnagyobb sikerének tartja, 
hogy művei bekerültek a reformáció 
500. évfordulója alkalmából rende-
zett budapesti kiállításra és annak 
katalógusába, és ugyancsak könyv-
ben látható néhány azok közül, 
amelyek a tavaly megrendezett I. 
Népművészeti kézműremekek Ma-
gyarországon című kiállításon je-
lentek meg a Műcsarnokban.  A Ve-
terán Repülők Klubjának is tagja, a 
140 tagból már csak hatan élnek. 
Egykori társai tiszteletére fából ké-
szített emlékművet. 

Természetesen a beszélgetést kö-
vetően meg is lehetett nézni a sze-
met gyönyörködtető munkákat.

n CSIHAR TAMÁS
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

A Magyar Vöröskereszt Itt a he-
lyed! címmel hirdet önkéntes prog-
ramot, amelybe a 18 évnél idősebb, 
de a 22. életévüket még be nem töl-
tött fiatalok kapcsolódhatnak be.

A fiataloknak szóló önkéntes prog-
ramot az Európai Unió Szociális Alap-
jának támogatásával valósítja meg a 
Magyar Vöröskereszt. A lehetőséggel 
a 18 évnél idősebb, de a 22. életévüket 
még be nem töltött fiatalok élhetnek, 
azok, akik középfokú tanulmányaikat 
sikeresen befejezték és aktív tanulói 
jogviszonnyal, valamint foglalkozta-
tási jogviszonnyal nem rendelkeznek. 
Az önkéntes program keretein belül a 
résztvevők bekapcsolódhatnak a vér-
adásszervezésbe, az elsősegélynyúj-

tás népszerűsítésébe, valamint a ka-
tasztrófavédelmi és szociális terület 
munkájába.  A pályázati lehetőségnek 
köszönhetően a hároméves program 
alatt közel kétszázan juthatnak B ka-
tegóriás jogosítványhoz, de a Vöröske-
reszt támogatja a közúti elsősegély-
nyújtó képzés elvégzését és a 
nyelvtanulást is. Emellett az önkéntes 
szerződés időtartamára a Vöröske-
reszt kifizeti a kezdeményezésben 
részt vevők helyett az egészségügyi 
szolgáltatási járulékot. A programra a 
Magyar Vöröskereszt Vas Megyei 
Szervezetének munkatársánál, Varga 
Zsuzsannánál lehet jelentkezni. A le-
hetőség 2020. december 31-ig él. 

n TJ

Önkéntesség a Vöröskeresztnél
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A Nemzeti Regatta Siófok kiemelt nagyrendezvénye évek 
óta, amelyet a nyári szezon kezdetén tartanak a nyüzsgő 
balatoni településen. Mostanra már szinte nincs is olyan 
ember, aki ne hallott volna a nagyszabású sport-, kulturális 
és gasztronómiai eseményről. Az idén – első alkalom-
mal – Körmend is nevezett a programra: mintegy félszáz 
körmendi képviselte a várost a regattán, közte civil szerve-
zetek, intézmények képviselői.

Ebben az évben már negyedik al-
kalommal rendezték meg a Nemzeti 
Regattát, aminek a Balaton főváro-
sa, Siófok adott otthont. A hajókikö-
tő és környéke, valamint a Petőfi 
sétány nyáron amúgy is igen látoga-
tott, most azonban szervezett volt a 
program, és mindenkinek, minden-
kihez szólt. Sok volt az interaktív 
elem, kint voltak a tűzoltók, a rend-
őrök, akik bemutatták munkájukat, 
és egy-két eszközüket ki is lehetett 
próbálni. De kitelepültek kisebb-na-
gyobb cégek és vállalatok, akik 
szintén játékra hívták az érdeklő-
dőket, szinte mindenhol járt egy kis 
ajándék a közreműködésért.  

A balatoni programra ötven tele-
pülés nevezett Körmendtől egészen 
Magyarország legészakibb telepü-
léséig, Füzérig vagy éppenséggel a 
legkeletibb városig, Hajdúhadházig. 
A legtöbben azért mégis a Balaton 
partjáról és az emblematikus tó 
környékéről jöttek. Keszthelytől Ba-
latonakarattyáig képviseltették 
magukat a tóparti települések, de 
sokan érkeztek Siófok szomszédsá-
gából is, például Nyimből, Iregszem-
cséről és Nagyszokolyból.

A Nemzeti Regatta, ahogy azt az 
egyik szlogen is hirdette, a Balaton-
ra akarja irányítani a figyelmet: A 

Balaton nemcsak a régióban élőké, 
hanem egyben nemzeti kincsünk is. 
A regatta alapvetően a vitorlás-
programra épül, szervezője a Bala-
toni Hajózási Zrt. A vállalat igen 
nagy múlttal rendelkezik, 172 esz-
tendeje szállítja az utasokat a Bala-
ton vizén. Tevékenységei között 
megtalálható a személyhajózás, a 
kompközlekedés, a vitorláskikötők 
és a közvetlen vízparti kikötőhelyek 
üzemeltetése, családi és céges ren-
dezvények, valamint vitorlásverse-
nyek szervezése is. A Bahart 2016-
ban, alapításának 170. évfordulója 
alkalmából hívta életre a Nemzeti 
Regattát, amelyet Magyarország te-
lepüléseinek vitorlás fesztiválja-
ként hirdetnek, de nagyon sok a ki-
egészítő program. A program 
két napos és lehetőséget ad arra, 
hogy Magyarország települései be-
mutatkozzanak a sport, a kultúra és 
a gasztronómia területén. A regatta 
központi programja azért mégis a 
vitorlázás, építve a helyi hagyomá-
nyokra és a balatoni vitorlássport 
egyre növekvő népszerűségére. A 
versenyre bárki nevezhet, akár vi-
torlázási rutin nélkül is. A Nemzeti 
Regatta a településmarketing szem-
pontjából is igen fontos Siófoknak, 
hiszen maga is az érdeklődés kö-

zéppontjába kerül.  Emellett a két 
nap alatt Siófokra látogató ötven 
település saját gasztronómiai és tu-
risztikai értékeit, hagyományait és 
nevezetességeit egyedi arculati ele-
meivel kültéri sátorstandon mutat-
hatta be. A részt vevő települések a 
színpadi bemutatkozás lehetősé-
gével élve teret kaptak akár film-
vetítés, akár művészi produkció 
bemu tatására vagy színpadi beszél-
ge  tésekre is. A településükre jel-
lemző ízek, borok és egyéb italok 
bemutatására a Települési Ízek Ver-
senye adott lehetőséget. A rendez-
vény több ezer főt jelentő látogatói 
köre a Balaton partján belekóstol-
hatott Magyarországba. Egy hétvé-
ge alatt Siófok nevezetességei mel-
lett az ország legszebb helyeit, 

különlegességeit és értékeit is meg-
ismerhették az érdeklődők a szín-
padi és standon való bemutatkozá-
sok révén.

Körmend első alkalommal vett 
részt az idén már negyedik alka-
lommal megrendezett Nemzeti 
Regattán. A települést több mint fél-
száz fő képviselte a nagyszabású 
eseményen. Körmend standja Ábra-
hámhegy és Hajdúnánás között ka-
pott helyet, előbbiekkel hamar sike-
rült megtalálni a közös nevezőt. 
Szemben ott volt Makó, amely igé-
nyes mesekertet épített standja mel-
lé, nem kis örömére a legkisebbek-
nek. Nem hiányoztak a makói 
hagymafélék, a kosarakban mind 
idei termés volt: nemzetiszínű sza-
laggal átfont fokhagyma, lédús vö-

röshagyma és néhány a lila féléből 
is. A közelben volt az iregszemcsei-
ek sátra is, akik meggyes lábatlant 
kínáltak a járókelőknek, egy igazi 
helyi süteményspecialitást, darált 
dióval és gyümölccsel gazdagon 
megszórva. Hozzá jó üdítő volt a 
borsmentából, citromfűből és 
bodzából készített frissítő.  Átellen-
ben Baja népes csapata mutatkozott 
be, míg Körmendnél a vadak, ott a 
halak voltak túlsúlyban. A Települé-
si Ízek utcája kétségkívül a legláto-
gatottabb helyszín volt, lehetett kós-
tolni igazi ételkülönlegességeket, 
például bivalyhúsból készült ham-
burgert, bivalypörköltet vagy ka-
kaspörköltet túrós csuszával.  

A Körmendet képviselő delegáció-
ban ott volt a Kiss Gábor vezette Se-

nior Néptáncegyüttes, amely szín-
padi produkcióinak versenyében 
első helyet szerzett. A zsűri szerint 
abszolút kimagaslott a szombati me-
zőnyből a körmendi seniorok műso-
ra, ráadásul a hagyományokra is 
épített, ezt külön ponttal jutalmazta 
az értékelő bizottság. A város másik 
civil csoportja, a Bereki Bárkás 
Egylet Egyesület a sárkányhajóver-
senyben a legjobb nyolcig jutott, Ba-
latonkenesétől egy hajszállal kap-
tak ki, Harkányt viszont – amely a 
férfi kézilabdacsapatot állította ki a 
versenyre – magabiztosan verték a 
körmendiek. A csapat tagjai voltak 
Tóth-Erdei Virág, Molnár Ákos, 
Laposa Gergő, Varga Gábor Ist-
ván, Somogyi Dániel, Nagy Kasza 
Csaba, Boros András, Kovács Pé-
ter, Dobronics Balázs és Tóth Atti-
la. A körmendi vitorlás egység az 
első nap után – meglepetésre – beju-
tott a másnapi versenybe is, a csapa-
tot Molnár Dániel, Bebes Árpád, 
Tóth Gábor, Berke Attila, Hegedüs 
Balázs, Sibinger Tamás és Stipko-
vics Attila alkották. 

Körmend város standjánál a Kör-
mendi Kulturális Központ munkatár-
sai tartották a frontot. Ők ajánlották 
és mutatták be Körmendet – kiemel-
ten a Batthyány család örökségét – 
az érdeklődőknek. A kotlában szar-
vaspörkölt főtt, hozzá dödöllét kínált 
Körmend csapatának főszakácsa 
Horváth László vagy ahogyan a leg-
többen ismerik Csuszó.

A körmendieknek ez az év a ta-
pasztalatszerzésre volt jó, bár a Se-
nior Néptáncegyüttes sikere – így 
elsőre – kimagasló teljesítmény volt. 
A program elérte a célját: ahogy Kör-
mendet megismerhették mások, úgy 
a körmendiek is láthattak, kóstolhat-

tak mást, olyat is, amiről talán addig 
azt sem tudták, hogy létezik.  

A vasárnap délutáni eredményhir-
detésen átadták a Nemzeti Regatta 
fődíját, amelyet a szervezők annak a 
csapatnak ítéltek oda, amely a leg-
több versenyszámban indult el és ért 
el kiváló eredményeket. A fődíjas 
győztes tizenhat település közül ke-
rülhetett ki, ők voltak a legaktívab-
bak az ötven település közül. Ezt vé-
gül a több versenyszámban is 
helyezést elért Nyim települése ve-
hette át. Nyimről eddig nem sokat 
tudtunk, de most egy életre megje-
gyeztük ezt az alig több mint 300 lel-
kes somogyi települést. A program 

háziasszonya Ördög Nóra volt, de 
felléptek más hírességek is. Így Vas-
tag Tamás és Vastag Csaba is éne-
kelt, de ott volt Csík János, aki pél-
dául Tiszakécske képviseletében 
lépett színpadra. A nagykoncertek 
sem hiányoztak, Péterfy Bori és a 
Hooligans zenekar is ott volt a nagy-
színpadon. Egymásra mosolyog az 
ország – hirdette egy másik szlogen 
a regattával kapcsolatban. Igen, 
egymásra mosolygott és közben kö-
zéppontba kerültek Magyarország 
értékei, amelyekből jó sok van és 
igencsak sokféle, kelettől nyugatig, 
északtól délig. Körmendtől Füzérig 
vagy Hajdúhadházig.  n TÓTH JUDIT
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A körmendi delegáció bemutatta a helyi gasztronómiát, a turisztikai értékeket és a nevezetességeket is  

Először vett részt a Nemzeti Regattán Körmend, de megállta helyét
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Óvodáskorban a mozgásfejlesztés 
elsődleges feladata a gyermekek ter-
mészetes mozgáskedvének megőrzé-
se, valamint a mozgás megszeretteté-
se. A mozgás örömét és a versenyzés 
izgalmait is megélhették azok a gye-
rekek, akik részt vettek a hagyomá-
nyos városi Oviolimpián.

Ezúttal is a Dienes Lajos Utcai Tag-
óvoda tornaterme adott helyet az 
Oviolimpiának, amit hagyományosan 
mindig a nevelési év végén rendeznek 
meg.  A program célja, hogy felhívja a 
figyelmet a mindennapos testmozgás-
ra és arra, hogy a szabad játék kínál-
ta mozgáslehetőségeken túl már szer-
vezettebb formában is sportolásra 
lehet szoktatni a gyerekeket óvodás-
korban. Erre lehetőséget kínálnak az 
óvónők által vezetett testnevelés-fog-
lalkozások és a külső egyesületek ál-
tal vezetett edzések, heti egy alka-
lommal. Az óvodások számára 

intézményen belül elérhetőek a birkó-
zás és a kézilabda, mindkét sportág 
nagy népszerűségnek örvend a kicsik 
körében.  Az Oviolimpia ötvözi az ön-
feledt mozgást és a játékos szabályta-
nulást. Az ovisoknak szóló verseny az 
alapmozgásokra, a futásra, az ugrá-
lásra, a dobásra, a kúszásra és a 
mászásra épít elsősorban, de már 
megjelennek a könnyen értelmezhető 
szabályok is, amelyek szintén a gye-
rekek fejlődését, alkalmazkodását 
segítik elő. A város mindhárom óvo-
dája küldött csapatot a versenyre: vé-
gül a Mátyás Király Utcai Tagóvoda 
együttese nyerte az idei Oviolimpiát. 
Másodikak lettek a Batthyányné Co-
reth Mária Óvoda ovisai, a harmadik 
helyen pedig a házigazda Dienes La-
jos Utcai Tagóvodai kis delegációja 
végzett. A gyerekek érmekkel és kis 
ajándékokkal térhettek haza a jó han-
gulatú sporteseményről.   n T. J.

Hét csapat nevezett a 2018/19-es 
városi kosárlabda-bajnokságra. 
Az elmúlt hetekben a döntő mérkő-
zéseken már csak négy csapat 
folytatta a küzdelmet, majd az 1. 
és a 3. helyért folyó, két nyertes 
meccsig tartó párharc is lezárult. 
A 3. helyen az Ultras csapata vég-
zett, az ezüstérem a TATU HE gár-

dájáé lett, az idei bajnok pedig a 
Vasalja.

A győztes csapat tagjai: Keresz-
tury Gábor, Csáky Gábor, Tompa 
Kristóf, Vaspöri Ádám, dr. Had-
nagy Ádám, Zsebe Ádám, Recetár 
Róbert, Oroszi Viktor, Földes Ti-
bor, Földes Dániel, Koch Etele, 
Vavra Péter és Takács Kristóf. 

Szívmelengető gesztust gyakorolt az Egis Körmend kosár-
csapatának delegációja. Csorvási Milán, a piros-feketék játé-
kosa, Matthias Zollner vezetőedző és Németh Zsolt ügyve-
zető a Markusovszky kórházban jártak a csapat egyik lelkes 
szurkolójánál, Czibere Boglárka Virágnál.

A 13 éves Czibere Boglárka Virág 
egy ideje már a szombathelyi Marku-
sovszky kórház gyermekgyógyászati 
intenzív részlegén éli mindennapjait 
egy komolyabb betegség miatt. A kis-
lány és egész családja lelkes szurko-
lója az Egis Körmend kosárcsapatá-
nak, Bogi kedvenc játékosa Csorvási 
Milán. Nagy meglepés volt, amikor a 
körmendi center Matthias Zollner ve-
zetőedzővel és Németh Zsolt ügyve-
zetővel megjelent a kislány be-
tegágyánál. Bogi nagyon örült a 
vendégeknek, nemcsak azért, mert 
kedvenc csapatának képviselői lep-
ték meg, hanem azért is, mert a kór-
házban meglehetősen egyhangúak a 
mindennapjai. A látogatás nem nyúl-

hatott túl hosszúra, mert szigorú sza-
bályok vannak, de Bogi – láthatóan – 
így is sokkal jobb hangulatba került.

A búcsúzáskor a kislány egy szur-
kolói sálat és egy poszter kapott aján-
dékba Csorvási Milántól. Utóbbi igen 
nagy érték és hatalmas boldogságot is 
okozott, hiszen a körmendi kosárcsa-
pat összes játékosa aláírta. Ismerjük 
az egész családot, régóta törzsszurko-
lóink, ezért úgy gondoltunk, hogy ez a 
legkevesebb, amit megtehetünk Bogi-
ért. Nem mindennapi élményben volt 
része a kislánynak, reméljük, hogy 
ezzel is hozzá tudunk járulni mielőbbi 
gyógyulásához – mondta Németh 
Zsolt, a csapat ügyvezetője.

n T. J.

Emberségből jelesre vizsgázott az Egis Körmend

Oviolimpia sok mozgással A Vasalja nyerte a bajnokságot

Az első hazai, Pécs elleni elődöntőn tudott nyerni az 
Egis Körmend férfi kosárlabdacsapata (88-75). A második 
találkozón a szezon során először bírt győzni az MTE a 
baranyai fővárosban (77-83). A Pécsi VSK-VEOLIA itthon 
aztán revánsot vett, elvette a piros-feketék hazai pályaelő-
nyét, sőt veretlenségét is a Kossuth Lajos utcai csarnokban 
(72-87). Pécsett aztán újra a házigazda győzött izgalmas 
végjáték után (68-64). Az ötödik, mindent eldöntő meccs-
re szerda este került sor hazai pályán, ahol a Rába-parti 
alakulat jó dobóformájának köszönhetően lesöpörte 
ellenfelét (97-71). A végjátékban vasi El Classico lesz, mi-
után a szombathelyi Falco háromszor simán verte a tavalyi 
bajnok Szolnoki Olaj csapatát. 

Az elődöntő első Pécsi VSK-VEO-
LIA elleni mérkőzésén jól kezdett az 
Egis Körmend csapata. Hammonds 
továbbra is igazolta kitűnő formáját 
(26/9). Az első negyedben tetemes 
lett a hazai előny (25-11), ezt még si-
került tetézni a folytatásban. A szü-
netre 50-31-es eredmény alakult ki. 
A térfélcserét követően mindenkiben 
meghűlt a vér – Mario Delas egy 
Hortival való ütközés után elterült a 
parkettán. Percekig ápolták a horvát 
centert, végül a mentők szállították 
el hordágyon. Ráadásul egy néző is 
rosszul lett, így őt is ápolni voltak 
kénytelenek az egészségügyi szak-
szolgálat emberei. A baleset komoly 
zavart okozott a körmendieknél, oly-
annyira, hogy ezt a negyedet 18-27-
re a pécsiek nyerték. A záró etap 
elején a vendégek triplájuknak kö-
szönhetően két pontra megközelítet-
ték az MTE-t, de bírt újítani a házi-
gazda. Végeredmény 88-75. Ezen a 
meccsen már játékra jelentkezett 
Németh Ákos. A második összecsa-
páson sérülése miatt kiesett Delas 

helyett Csorvási (26) lett az egyik 
nyerő ember. A PVSK kezdett jobban, 
az első tíz percet meg is nyerte 21-14-
re. A nagyszünetre sikerült fordítani 
a vendégeknek (39-40). A hosszabbí-
tásban fej-fej mellett hol az egyik, hol 
a másik gárda vezetett néhány pont-
tal. Az utolsó tíz percnek 57-63-as 
körmendi előnnyel vágtak neki a 
csapatok. Nem volt lefutott a derbi, a 
pécsiek mindent megpróbáltak, Bu-
dimir nélkül is feljöttek egy pontra 
(77-78). Végül 77-83-ra győzött az 
MTE. A szezon során először tudtak 
nyerni a baranyaiaknál. Csorvási 
mellett Hammonds (20/9), Thames 
(13/3) és Ferencz (12/9) voltak a leg-
eredményesebbek nálunk. A három 
győzelemig tartó párviadalban 2-0-
ra vezetett a Körmend, amikor újra 
itthon fogadta a továbbra is sérült 
nagyágyúját, Budimirt nélkülöző 
PVSK-t. Nagy ováció fogadta a man-
kóval közlekedő Delast, a bemelegí-
téskor a sérült center nevével felira-
tozott pólókban jelentek meg a 
csapattársak. A helyi B-közép ko-

moly szurkolása mellett indult útjára 
a labda. Hullámzott a játék, öt pont-
tal elment a Pécs, de ekkor még sike-
rült egalizálni (16-16), de az első ne-
gyedet ők nyerték (20-27). A második 
tíz percben Price (24/9) mellett Ham-
monds (16/3) és Ferencz (9/3) voltak 
eredményesek. Ennek ellenére 
Taylor (28/9) és Pongó (19/15) nagy 
formájának köszönhetően nőtt a tá-
volság a két csapat között. A félidő-
ben 37-50 állt az eredményjelzőn. A 
szünetben Bebes István polgármes-
ter köszöntötte a Városi Kosárlabda 
Bajnokság győztesét, a HSE Vasalja 
együttesét. A második félidőben is a 
Pécs dominált, 54-66-tal ugrottak 
neki a záró periódusnak a csapatok. 
Csorvási (14) is megrázta magát, ám 
a Pécs meglepetésre, mondhatni si-
mán nyert 72-87-re. Ezzel elveszítet-
te egész szezonban tartó veretlensé-
gét hazai pályán a Körmend, 
ráadásul ahelyett, hogy sima 3-0-lal 
letudta volna a párharcot, 2-1-es ál-
lás után újra Pécsre kellett utazni a 
társaságnak. A mecsekiek 11 há-
rompontost értékesítettek, a Kör-
mend hatot. Támadásban és védeke-
zésben nagyon hiányzott az egykori 
horvát válogatott Delas okos tényke-
dése a palánk alatt. Csak Price felja-
vuló eredményességének örülhet-
tünk a meccset követően. 

A elődöntő negyedik mérkőzésén 
nem sok jóval kecsegtetett az első 
negyed vége (11-13), de legalább ek-
kor még a negyed végén nálunk volt 
az előny. A második tíz percben hét-
pontos vezetést dolgoztak ki a hazai-
ak (35-28). Ekkor már végképp sejte-
ni lehetett, hogy pontszegény és 
keserves végkifejletre van kilátás. A 
harmadik negyedben felzárkózott 
az Egis Körmend, Thames jó bünte-
tőivel (57-56), sőt Price megdobva a 

negyedik (!) pontját, fordított is (57-
58). Csorvási jóvoltából 57-60 is állt 
az eredményjelzőn. Ám a pécsiek 
rangidőse, Ciric (22/3) megint hazai 
előnyt harcolt ki (64-62). Még egy 
Zollner-időkérést követően Csorvási 
(!) engedte el a távolit sikertelenül. 
68-64 lett a vége. A körmendieknél 
Thames volt 22 pontjával volt a legsi-
keresebb pontszerző, Hammonds (3), 
Price (4) mélyen maguk alatt teljesí-
tettek. Támadásban teljesen elvesz-
tettük lendületünket, de a védekezé-
sünk sem az, amilyen az alapsza  kasz 
elsőséghez hozzájárult. Ezzel 2-2-re 
változott az állás a három győzele-
mig tartó elődöntőben. 

A ötödik, hazai mecsen az előző 
két vesztes mérkőzés után sem lehe-
tett panasz a szurkolókra, ők szívü-
ket, lelküket a pályára tették. Ezt 
várták a játékosoktól is. Az első ko-
sarat a Pécs szerezte, de rögtön jött 
is rá a választ hazai oldalról. Innen-
től még néhány percig fej-fej mellett 
haladtak egymás mellett a felek, az-
tán a negyed végére már kialakult a 
hatpontos körmendi előny (27-21). 
Aztán már nem volt megállás, vér-
szemet kaptak a hazaiak, ültek a 
kinti kosarak és a büntetőket is hiba 
nélkül dobták. Az utolsó két negyed 
már csak arról szólt, hogy mennyi 
lesz közte és meglesz-e a 100 pont a 
piros-feketéknek. Ez végül elma-
radt, de így is jelentős különbséggel 
zártak (97-71). 

A párharc 3-2-vel zárult, így eldőlt, 
hogy június 15-én, szombaton a pá-
lyaelőnynek köszönhetően itthon 
kezdheti meg a gárda a végső össze-
csapást a Falco ellen. A döntő első 
meccsén szombaton 15.30-kor dob-
ják fel a labdát, a mérkőzést az M4 
Sport élőben közvetíti.

n KÉKI

Nem volt egyszerű, de összesítésben 3-2-re legyűrte a pécsieket az Egis Körmend

Az ötödik meccsre maradt a döntés a döntőzéshez
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Június 2-án befejeződött a 2018/2019-es pontvadászat a 
megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. Noha a Scott 
Lukácsháza SE 2-4-re legyőzte Körmenden focicsapatun-
kat, ezüstérmes lett a gárda. 

A már bajnok Celldömölki VSE 
ugyanis 5-0-ra nyert a rivális Király 
SzE ellen. Így kialakult a végered-
mény: második a Körmend, harma-
dik a Király. A tizenegy év után le-
köszönő ifj. Molnár Károly 
vezetőedzőt Somfalvi Péter váltja a 
kispadon. 

Összegzésről, távlati tervekről be-
szélgettünk ifj. Molnár Károllyal. 
Először is az utolsó forduló fiaskójá-
ról szólt: „Jó meccsre volt kilátás a 
feljövőben levő Lukácsháza ellen. Jó 
tempóban focizott mindkét gárda. 
Büntetőből Sipos volt eredményes, 
így 1-0-ra vezettünk. Nem sokkal ké-
sőbb a hangosbemondó közölte, hogy 
a Cell’ 2-0-ra vezet a Király ellen. Ez 
a hír varázspálca-suhintásszerűen 
talán tudat alatt rányomta a bélyegét 
a találkozó végkimenetelére. A szü-
netig kaptunk két gyors gólt (1-2). A 
fordulás után is a Lukácsháza szer-
zett gólokat (1-4). Szépítésre még fu-
totta, Sipos berúgta második tizen-

egyesét is (2-4). A hazaiaktól Balázst 
állították ki a játékvezetők, míg a 
győztes csapatból ketten is hiányoz-
tak a végjátékra. Érdekes meccs 
volt, az biztos… A csapat minden-
esetre teljesítette a kitűzött célt, 
azaz a dobogós helyet. Idén a Celldö-
mölk magasodott ki a mezőnyből, 
voltak szezonok, amikor mi, szóval a 
többiek között a legjobbak lettünk. 

Sok sérültünk volt a bajnokság során 
(Czimber, Balikó), de Niksz és Sipos 
is fél lábbal focizta végig az idényt. 
Mindenki tette a dolgát a társaság-
ban a lehetőségeihez mérten. Amatőr 
felállás, munka mellett nem rossz ez 
az eredmény.” 

– Tizenegy év után felállsz a 
kispadról

„Közhely, de igaz, a csapatnak és 
nekem is új impulzusokra van szük-
ségünk. Négy arany-, két ezüst- és 
egy bronzérem jött össze. Nem tűnök 
el Körmendről, az U16-tal foglalko-
zom majd. Az utánpótlás nagy kihí-
vást jelent. Kutasi Tibivel és László 
Zolival is kiváló kapcsolatot ápo-

lunk, remélhetőleg lesz mire építeni. 
Az ifi is jól teljesített, a harmadik 
helyen zárt. Kurucz Ádám foglalko-
zik velük mostantól. A nagycsapatot 
Somfalvi Péter veszi át, ő Szombat-
helyről, az Illés Akadémiáról jön. 
Nyilvánvaló változások lesznek ősz-
től a keretben. A távozókról és az ér-
kezőkről az utódom fog dönteni. Most 
annyi látszik, hogy Niksz Ausztriá-
ban folytatja, Balázs abbahagyja, 
Majthényi visszatér a Spartacus-
hoz. Volt játékosaimnak, utódomnak 
sikeres jövőt kívánok ezúton is.” 

A csapatnak az ezüstérmeket júni-
us 17-én adják át a MJUS-ban.

n KÉKI

Legutóbb a körmendi fekvenyomók 
Tiszakécskén a GPC Eb-n szerepeltek.  
Edzőjük, Vass László elmondása sze-
rint nagy meglepetéseredmények szü-
lettek a több száz versenyzőt felvonulta-
tó versenyen. Ilyen Móricz Benjamin 
és Szebasztián Marko Jezildzic abszo-
lút második helyezése korosztályában.

Június 29-én világkupa-megméret-
tetésen vesznek részt. Szeptember-

ben egy felhozó viadalra mennek, az-
tán irány a szlovákiai világbajnokság. 
A tiszakécskei tapasztalatok tudatá-
ban még idén újabb szép eredmények 
elé néznek. „Itt ugyanis mindenki 
alázattal dolgozott. Móricz Beni is 
úgy versenyzett, ahogy edzett, kon-
centráltan, teljes erőbedobással” – 
összegzett a tréner. 

n KÉKI

A Bereki Bárkás Egylet Egyesület 
kajak-kenu szakosztálya is részt vett 
az RSD Open országos versenyen, 
amelyet Dunavarsányban, a Sorok-
sári-Dunán rendeztek meg. A kör-
mendi versenyzők két bronzérmet 
szereztek a nívós megmérettetésen.

A kajak-kenu versenysportban a fi-
gyelem június elején Dunavarsányra 
összpontosul, mert itt rendezik az or-
szág egyik nagy utánpótlásverse-
nyét. A nevezések száma évről évre 
több, az idén rekordszámú sportoló 
mérte össze magát az RSD Openen. A 
versenyre 29 egyesület 517 verseny-
zője adta le nevezését, köztük a Bere-
ki Bárkás Egylet is. A Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség által támogatott 
rendezvény házigazdája a Mekler 
László ITSE volt, ahol igen komoly 

utánpótlás-nevelés folyik. Az egész 
napos versenyen összesen 42 futamot 
rendeztek. A körmendi kenusok jól 
kezdték az RSD Opent: PC2 vegyes 
kölyök kategóriában, 2000 méteren 
bronzérmet szerzett a Bakó Domi-
nik–Papp Álmos kettős, akik ilyen 
összeállításban először álltak rajt-
hoz. A folytatás is hasonlóan jól ala-
kult, a serdülőknél Laposa Gergő C1 
kategóriában, szintén 2000 méteren a 
harmadik helyen végzett, ezzel ő is a 
dobógóra állhatott. A lányoknak ju-
tott a nehezebb feladat: népes me-
zőnyben versenyzett Varga Flóra 
Anna, aki C1 kategóriában, az U13–
14-es korosztályban végig nagyon fe-
gyelmezetten lapátolt és a 6. helyen 
ért célba, ezzel pontszerző volt az or-
szágos versenyen. Ugyanebben a fu-
tamban indult Neubauer Napsugár, 
aki nyolcadik lett. Tóth-Erdei Virág 
pedig kitartó versenyzéssel, nagy-
szerű hajrával a hetedik helyen ért 
célba 2000 méteres futamának döntő-
jében, szintén C1 kategóriában. A ver-
senyzőket Király Ferenc és Varga 
Gábor István edzők készítették fel. 

A körmendi kenusok június utolsó 
hétvégéjén versenyeznek újra, akkor 
Kimlén, a Mosoni-Dunán állnak rajt-
hoz az ifjú bereki bárkások a Régiós 
Eszkimó–Indián Játékokon. Ez egy 
komplexebb verseny lesz, a kenus 
szám mellett ügyességi feladatok is 
szerepelnek a programban.

n T. J.

Június 1-jén, szombaton zajlott 
Dorogon a kick-box utánpótlás or-
szágos bajnokság, amely a verseny-
szezon utolsó lehetősége, hogy az 
egyesületek versenyzőket kvalifi-
kálhassanak a 2019-es kick-box vá-
logatottba, és indulhassanak az 
Európa-bajnokságon.

Mivel a kick-boxban is pontszerző 
versenyeken kell bizonyítani a spor-
tolóknak, hogy alkalmasak arra, 
hogy bekerüljenek a magyar válo-
gatottba és képviseljék országun-
kat a világ-, illetve Európa-bajnok-
ságokon, ezért nagyon fontos volt 
élni a lehetőséggel a versenyszezon 
utolsó kvalifikációszerző megmé-
rettetésén, a dorogi kick-box után-
pótlás országos bajnokságon. Sze-
rencsére ezt a sportot is egyre 
többen űzik, egyre nagyobb figyel-
met és remélhetőleg támogatást is 
kap, hiszen idén bekerült az olimpi-

ai játékok közé. Dorogon június 
1-jén 32 egyesület 233 versenyzője 
adott le 390 nevezést. A Castrum 
Sec-Dinamica SE Körmend négy 
versenyzője küzdött az érmekért. 

Horváth Szabolcs (kadet-1 kor-
csoport, –32 kg-os súlycsoport)  
light-contact és kick-light szabály-
rendszerben is kiemelt volt, hisz 
mindkét szabályrendszerben meg-
nyerte Békéscsabán a diákbajnok-
ságot, így aztán nagy eséllyel in-
dulhatott a válogatottságért is folyó 
küzdelmekben. Szabolcs itt is jól 
szerepelt, hisz light-contactban a 
dobogó harmadik helyére állhatott, 
míg kick-lightban ő lett a bajnok.  
A döntőben még esélyt sem adott 
debreceni ellenfelének, 3:0 arány-
ban Szabolcs kezét emelték a ma-
gasba. Eredményével bekerült az 
utánpótlás-válogatottba, és ennek 
köszönhetően augusztusban a 
Győrben megrendezésre kerülő 
Európa- bajnokságon szurkolha-
tunk neki. Papp Huba (kadet-1, 
+47 kg) light-contactban és kick-
light szabályrendszerben is máso-
dik helyezést ért el. Lakosi Márton 
(kadet-2, +69 kg) light-contactban 
és kick-light szabályrendszerben 
versenyzett, és mindkettőben sike-
rült a dobogó harmadik fokára áll-
nia. Tóth Levente (kadet-2) 
light-contact szabályrendszerben 
mérettette meg magát, ő sajnos 
mindjárt az első küzdelmét elveszí-
tette, ezért nem folytathatta tovább 
a küzdelmeit.

Andorka Imre edző, 3 danos 
kick-box mester elmondta, hogy a 
tavaszi szezon még egy versenyt 
tartogat a számukra, utána készül-
nek az idei év fő versenyére, az 
utánpótlás Európa-bajnokságra.

n CST

Kick-boxos érmek Dorogról

Két bronzérmet nyertek a körmendi kajakosok

Meglepően jó fekvenyomók

Második helyen zártak a körmendi focisták

A Vas megyei U16 északi és déli 
csoportjának első és második he-
lyezettje vehetett részt az idei Baj-
nokok Tornáján. A megméretteté-
sen az északi csoport első 
helyezettje a déli csoport második 
helyezettjével, a déli csoport első 
helyezettje pedig az északi cso-
port második helyezettjével mér-
kőzött meg a döntőbe jutásért. A 
két meccs vesztesei a harmadik- 
negyedik helyért küzdöttek. Az 
északi első helyezett Celldömölk a 
déli második helyezett Körmendi 
FC csapatával játszott, amit 2-1 
arányban a körmendiek nyertek 
Németh Noel 2 góljának köszönhe-
tően. Ezzel döntőbe jutottak.  

A másik ágon a déli első helyezett 
Haladás VSE az Uraiújfalu SE csa-
patával mérkőzött meg, amit a 
szombathelyi csapat nyert meg, 
így a döntőben a körmendi alaku-
lattal ők játszhattak a Bajnokok 
Tornája Kupájáért. Végül a Hala-
dás VSE 2-0-ra felülmúlta a Kör-
mendi FC csapatát, a bronzmecs-
cset pedig a Celldömölk nyerte az 
Uraiújfalu gárdájával szemben.  
A tornán átadták még a bajnok-
ságban elért helyezésekért az ér-
meket illetve a kupákat. Mivel a 
déli csoportból volt a gólkirály,  
a Körmendi FC-ből Németh Noel is 
megkapta az azért járó díjazást.

n M. P.

Ezüstérmes a körmendi U16
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JÚNIUS 18.  SZERENCSÉNEK SZERENCSÉJE 
(Magyar Népmese Színház)

JÚNIUS 20.  (esőnap jún. 21.) A PISZKOSAK
REJTŐ JENŐ NYOMOKBAN – Spakli bohózat

JÚNIUS 22.  (esőnap jún. 23.)
YASMINA REZA: AZ ÖLDÖKLÉS ISTENE 

JÚNIUS 25.  (esőnap jún. 26.)  
EZEREGY OPERETT 

JÚNIUS 27.  HEDRY MÁRIA: ZRÍNYI ILONA

JÚNIUS 29.  (esőnap jún. 30.) 
DÖMÖTÖR–BENEDEK: 
SECOND LIFE, AVAGY KÉTÉLETEM 

JÚLIUS 2-3.  A BOLDOG HERCEG – 
A Kőszegi Várszínház és a Mesebolt 
Bábszínház közös bemutatója 

JÚLIUS 7.  A MEDICI UDVAR ZENÉI – 
CUSTOS CONSORT RÉGIZENE

JÚLIUS 11.  (esőnap júl. 14.) 
BOLBA–SZENTE–GALAMBOS: 
CSOPORTTERÁPIA – mjúzikelkámedi két 
részben – A Kőszegi Várszínház bemutatója 

JÚLIUS 12-13.  (esőnap júl. 14.) 
BOLBA–SZENTE–GALAMBOS: 
CSOPORTTERÁPIA 

JÚLIUS 16-17.  (esőnap júl. 18.) 
BOLBA–SZENTE–GALAMBOS: 
CSOPORTTERÁPIA

JÚLIUS 19-20-21.  (esőnap júl. 22.) 
BOLBA–SZENTE–GALAMBOS: 
CSOPORTTERÁPIA 

JÚLIUS 23. CARLY WIJS: MI ÉS ŐK 

JÚLIUS 25.  (esőnap júl.26.) COONEY–
CHAPMAN: NE MOST, DRÁGÁM! 

JÚLIUS 27.  (esőnap júl. 28.) 
SZÉTTÉPVE – KONCERTSZÍNHÁZ – 
Szabó Kimmel Tamással 

JÚLIUS 29.  (esőnap júl. 30.) 
CIRILL GELY: DIPLOMÁCIA 

JÚLIUS 31.  (esőnap aug. 1.) LEVITÁCIÓ – 
A Kőszegi Várszínház és Gergye Krisztián 
közös bemutatója

AUGUSZTUS 1.  CINÓBER HADMŰVELET – 
a Kőszegi Várszínház, a Soltis Lajos Színház 
és a Kb 35 Inárcs – RÉV Színház közös 
bemutatója

Információ, jegyrendelés: 
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház  
Kőszeg, Rajnis u. 9. Tel.: 06 36 94/ 360-113 
e-mail: info@koszegivarszinhaz.hu 
Honlap: www.koszegivarszinhaz.hu

Színre vi zük              a nyarat!

30
07

53

CSAT_rajzos-SAJTO-212x268.indd   1 2019. 05. 09.   17:59

29
83

04

30
22

74

Maraton Lapcsoport Kft. Magyarország egyik piacvezető lapkiadó 
vállalata szombathelyi irodába az alábbi pozícióra munkatársat keres:

HIRDETÉSI TANÁCSADÓ
Feladat:

– meglévő és leendő partnerek felkeresése
– szakmai tanácsadás

Feltétel:
– értékesítésben szerzett gyakorlat

– érettségi bizonyítvány
– felhasználói szintű – magabiztos – számítógép kezelés 

(Word, Excel)

Amit nyújtunk:
– versenyképes �zetés

– stabil munkaadói háttér
– összetartó csapat

Jelentkezésed a következő 
e-mail címre várjuk:

 laszlo.tompa@maraton.hu

Körmendi Híradó Vas-InfóDÉL
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Új elegáns 
lakópark épül a volt 

ládagyár helyén!

Elsõ 21 lakásos épületében még 
korlátozott számban lakások leköthetõk! 

Tetőtérben, 44-48-82 m2- es lakások kedvezményes 
áron 14-17-27 millió forintért ajánljuk!

Igénylés: Joó Gyula 06/20/9-738-737
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POLSTERMÖBEL – BETTEN – MATRATZEN
ADA Hungária Kft.
H-9900 Körmend, Rákóczi u. 154.
Telefon: +36-94/590-100
Nyitva: hétfőn és pénteken 8–12 h

Nézzen be hozzánk, megéri! Bemutatótermünkben

állandó akció!
Kínálatunkból:
Ülő és funkciós

garnitúrák
(bőr, szövet huzattal),

minőségi matracok 
és ágybetétek széles 

választéka
kiváló minőségű

szövetek akciós áron
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Holpert Angyalka 
VISSZAHÍVOM! 06-20/344 30 08

A Transzkavics Kft. püspökmolnári

KAVICSbányájában  készpénzes vásárlás esetén

25% kedvezményt tud biztosítani június 30-ig.

9776 Püspökmolnári 0147/12 hrsz. 06 94 594 060
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Főbb feladatok:
– Új gépjárművek és kapcsolódó szolgáltatások, 
tartozékok értékesítése
 Elvárások: 
– B kategóriás jogosítvány
– Megbízható, precíz, pontos munkavégzés
– Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
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A SPIRIT AUTO Kft. zalaegerszegi telephelyére, 
folyamatosan bővülő csapatába keres új munkatársat az alábbi pozícióba: 

GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTŐ

Fényképes önéletrajzokat várjuk a klab.tamas@bvt� otta.hu e-mail címre.

 Amit kínálunk:
– Korrekt, iparági szinten kiemelkedő, 

teljesítmény arányos bérezés
– próbaidő után egyéb juttatások: 
  cégautó, telefon, laptop
– Biztos munkahely

 HARMÓNIA 
KÖRÖMSTÚDIÓ

Szlivon Írisz 06 30 385 5590

Körmenden a piac téren megnyitottam üzletemet.
Manikűr, műkörömépítés, gél lakk, esztétikai pedikűr.

Bejelentkezés személyesen, Facebookon és telefonon!
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