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Nagy volumenű 
turisztikai fejlesztés 
Körmenden
Folyamatosan javuló tendenciát 
mutatnak a város turisztikai adatai.
  n 3. OLDAL

Meghatározó 
személyek, 
kiemelkedő épületek
Körmend 775 éve kapta városi 
privilégiumát, a jeles évforduló-
hoz kapcsolódva időszaki kiállí-
tás nyílt a Batthyány-kastély 
dísztermében.  

n 6. OLDAL

Rengeteg érdeklődőt 
mozgatott meg                 
a program
Az idei Körmendi Napok ren-
dezvénysorozata talán még az 
eddigieknél is mozgalmasabb-
ra sikerült.   
 n 8–9. OLDAL

Újra Európa-bajnok a 
körmendi kézilabdás
U17-es Európa-bajnokságot nyert 
a korosztályos utánpótlás leány 
válogatott kézilabdacsapat.  
 n 14. OLDAL
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Körmenden a Kauz réten új építésű társasházban,
utolsó lakások kedvezményes áron eladók!

Tervrajzok helyett válasszon lakást a helyszínen!
Használja ki most a családvédelmi akciótervet!

CSOK, Babaváró támogatás igényelhető!
A lakások bérbeadásra is kiválóan alkalmasak, értékálló, jó hozamú befektetési lehetőséget biztosítanak.

Érdeklődés: 30/270-7517 • www.bastyalakopark.hu

Helyszíni bejárási 

lehetőség!

Jámbori Tamás, Jene Sándor és Fekete Tamás fotóművész diplomát kapott
A 3F-K Fotóklub tagjait a magyar fotográfia napja alkalmából ismerték el 10 . oldal
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A lakosság 
segítségét kérik 
a vadászok

Félmillió forint nyomrave-
zetői díjat ajánlott fel a Rákó-
czi Vadásztársaság, valamint 
a Vas Megyei Vadászkamara 
annak a személynek, aki az 
augusztus 16-án Molna-
szecsőd és Döröske között 
kilőtt és ellopott szarvasbika 
ügyében az elkövetőt segít 
kézrekeríteni. Az állatot a Vas 
Megyei Vadásznap terítékére 
szánták. A vadásztársaság-
nak milliós kára keletkezett, 
az ügyben feljelentést tettek. 
Amennyiben az esettel kap-
csolatban bárkinek bármilyen 
érdemi információja van, azt 
kérik, hogy a körmendi rend-
őrség elérhetőségein jelezze.

Gyűjtik az 
aláírásokat

Elsőként adta le hétfő reg-
gel a polgármester-jelöltség-
hez szükséges ajánlásokat 
Bebes István a Fidesz–KDNP 
képviseletében Körmenden. A 
politikus, aki jelenleg is a vá-
ros polgármestere, a szüksé-
ges aláírások többszörösét 
gyűjtötte össze másfél nap 
alatt. A Helyi Választási Bi-
zottság ezzel egyidejűleg hi-
vatalosan is nyilvántartásba 
vette mint polgármesterjelöl-
tet, a párt színeiben, az egyé-
ni választókerületekben indu-
lók pedig hivatalosan is 
képviselőjelöltek lettek. 

Nem lesz fogorvosi 
rendelés

Szeptember 2-a és 13-a kö-
zött nem lesz fogorvosi rende-
lés Körmenden. Ez idő alatt 
ügyeleti ellátás lesz, amikor 
csak az akut panasszal jelent-
kező páciensek sürgősségi el-
látása valósul meg. 

n MP

RÖVID HÍREK

Nemrég bemutatták an-
nak a 476 négyzetméter 
alapterületű épületnek a 
látványtervét, amit a Bástya 
utcában alakítanak ki és 
termelői piacként, valamint 
vásárcsarnokként fog funk-
cionálni.

Lesz az épület bejárata előtt egy 
rendezvénytér, parkolók, kerékpár-
tárolók, bent pedig fix és időszaki 
standok, körben zárható üzletek, 
mindez mintegy 130 millió forintból 
– tájékoztatott a helyszínen Bebes 
István, Körmend polgármestere. 
Mint mondta: a piac nagyon népsze-
rű a helyi és környékbeli lakosok 
körében, ezért is döntöttek a fejlesz-
tése mellett. A beruházást pályázati 
forrás teszi lehetővé, de jelentős 
önerő is szükséges a város részéről. 

A tervezéskor figyeltek arra, 
hogy megújuló energiaforrásokkal 

lássák el az épületet és teljes körű 
akadálymentesítéssel hozzák létre, 
valamint akadálymentes parkolók 
legyenek az esélyegyenlőség elveit 
szem előtt tartva. Dr. Szabó Barna, 
a Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bi-
zottságának tagja azt hangsúlyoz-
ta, hogy a fejlesztés az egész várost 
szolgálja és hosszú távon hasznos.

A projekthez kapcsolódóan szóba 
került egy másik fejlesztés is: továb-
bi forrásokra pályázott ugyanis a 
város, amiből a Bástya és IV. Béla 
király utca között körforgalom le-
hetne és a környező utak is megújul-
hatnának.

n M.P.
FOTÓ: J. T.

Mintegy 10 millió forintból újul 
meg Körmenden a Szociális Szolgál-
tató és Információs Központ pince-
helyisége a helyi önkormányzat tá-
mogatásának köszönhetően – erről 
beszélt Bebes István, a település 
polgármestere az intézményben a 
közelmúltban. A projekt költségeit a 
város mellett többek között a Re-
ménysugár Alapítvány, a helyi Lions 

Klub és a Dr. Batthyány Strattmann 
László Kórházért Alapítvány állja.

Mint megtudtuk: régóta fennálló 
problémát oldanak meg a mostani 
beruházással. Először a régi vako-
latot leszedik és olyan szigete-
lőanyagot helyeznek fel, ami meg-
akadályozza a vizesedést, végül 
kifestenek. A munkálatokkal várha-
tóan novemberben végeznek.

A központ ellátottjainak rendsze-
resen tartottak az épület ezen részén 
foglalkozásokat, a felújítást követően 
erre ismét mód lesz – ezt már Szál-
kai Istvánné, az intézmény vezetője 
mondta. „Mivel az állami normatíva 
nem elegendő a fenntartáshoz, az ön-
kormányzat hathatós támogatása 
nélkül nem tudnánk működni.” Be-
szélt arról is, hogy korábban csak 
három szociális ellátás volt Körmen-
den, a jelenlegi városvezetés azon-
ban ezek számát tizenkét feladatellá-
tásra növelte, nem beszélve arról, 
hogy a kistérségre és a járásra is ki-
terjesztették a szolgálat munkáját.

Belencsák István, a Reménysu-
gár Alapítvány elnöke arról beszélt, 
hogy szorosan együttműködnek az 
intézménnyel, hogy felmérjék a hiá-
nyosságokat és azokat minél előbb 
orvosolják az idősek, a rászorulók 
és a fogyatékkal élők életminőségé-
nek javítása érdekében. 

n MARKÓ PETRA
FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS

Új piacot kapnak a körmendiek

Támogatják a szociális ellátást

Folyamatosan javuló tendenciát mutatnak a város turiszti-
kai adatai: az elmúlt évekkel összevetve az eltöltött ven-
dégéjszakák és a megszállt vendégek számát, jól tetten ér-
hető a változás. Az, hogy több mint duplája a növekedés, 
egyrészt köszönhető a Mjus Worldnek, valamint a város 
által indított fejlesztéseknek, amik vonzzák a turistákat – 
hangsúlyozta Bebes István, Körmend polgármestere stílsze-
rűen a Rába-parton, az egyik leendő turisztikai fejlesztés 
színhelyén. 

A város adottságaiban komoly tu-
risztikai potenciál rejlik, amit a jö-
vőben még jobban ki szeretnének 
használni, ezért két jelentős turisz-
tikai fejlesztés indul el hamarosan. 
A fejlesztések különböző területe-
ket érintenek, de a cél mégis az, 
hogy a két beruházás egymást erő-
sítse. 

A Területi Operatív Program ke-
retében mintegy 190 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert el a körmendi önkormányzat, 
amit a város a Rába-part rekonst-
rukciójára és fejlesztésére fordít. 
Ennek keretében a Rába Szabad-
időközpontban – ami egyben az Al-
teRába Fesztivál helyszíne is – egy 
új, többfunkciós épületet alakíta-
nak ki, de lesznek új sportpályák és 
közösségi, valamint kiállítóterek is 
szerepelnek a tervek között. Emel-
lett felújítják a partot a belvárossal 
összekötő utakat, a folyóval párhu-
zamos sétányokat és kicsiknek lesz 
új játszótér is. A városvezető kitért 
arra is, hogy a Magyar Kajak Kenu 
Szövetséggel, valamint a Bereki 
Bárkás Egylettel karöltve folyamat-
ban van a csónakkikötő rendbetéte-
le és a Bárkaháznál szálláshelyek 
kialakítása is megtörténik. 

A másik jelentős turisztikai fej-
lesztés a Batthyány-kastélyegyüt-

test érinti. Az elmúlt években több-
ször is kikérte a város vezetése a 
helyiek véleményét a lehetséges fej-
lesztési irányokról és ennek ügye 
minden alkalommal kiemelt helyen 
szerepelt náluk – hangzott el. 

Az, hogy komolyan veszik a va-
gyonkezelői feladatokat, jól látható, 
hiszen teljesen megújították a szín-
házat, létrejött a Batthyány Örök-
ségközpont és a környező kisebb 
épületek, a volt lóistálló, a kocsiszín 
is új külsőt kapott. Emellett pedig 
folyamatosan javították a múzeumi, 
szakmai anyagokat és kiállításo-

kat. Bebes István örömmel számolt 
be arról, hogy elkészültek a tervek a 
főépület külső és belső felújítására 
vonatkozóan, valamint elmondta 
azt is, hogy a bent lévő funkciók fej-
lesztése is meg fog valósulni. A köz-
beszerzés kiírása ősz elejére várha-
tó, a munkálatok pedig jövő év elején 
kezdődhetnek meg.

Szó volt arról is, hogy a magán-
kézben lévő helyi fürdő és szálloda 
vezetésével egy sokkal erősebb 
együttműködést szeretnének kiala-
kítani, amivel a turisztikai területet 
érintő fejlődést próbálják elérni. 

Túlléptük a határainkat, nagyobb 
rendezvényekkor már nem tudunk 
annyi embert fogadni, mint amennyi 
érkezik – erről már Tóth Gábor, a 
Városfejlesztési és Városüzemelteté-
si Bizottság elnöke beszélt. „Éppen 
ezért kell fejleszteni ezeket a tere-
ket, főleg a nyitott rendezvényhely-
színek bővítésésre, megújítására 
kell hangsúlyt fektetni” – mondta.

Elképzelések már vannak erre 
vonatkozóan is: a kastély mellett 
álló volt cipőgyár lebontása után 
például lenne egy olyan zöldterü-
let, ami összekötheti a várkertet 
az épületegyüttessel és egy kivá-
ló, nyitott rendezvényhelyszín, 
ahol koncertek, különböző színhá-
zi események is megvalósíthatók 
lennének.

n MP
FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS

A Batthyány-kastély és a Rába-part komoly felújítás előtt áll 

Nagy volumenű turisztikai fejlesztés Körmenden
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A Vas Megyei Vadásznapnak Körmend adott otthont idén. 
A 775 éves jubileumát ünneplő város nagyon jó házigaz-
dának bizonyult. Ideális helyszíne volt a rendezvénynek a 
gyönyörűen rendbe tett Batthyány-kastély parkja és északi 
kertje. Sokan látogattak el a rendezvényre, hogy megkós-
tolják a vadászok főztjét és hogy egy kicsit többet is meg-
tudjanak erről az ősi, emberrel egyidős tevékenységről.

A napot a rendezvénysátorban 
tartott ünnepségen nyitották meg, 
ahol az Országos Magyar Vadász-
kamara Vas Megyei Területi Szer-
vezetének sportvadász alelnöke, 
Doncsecz Gábor volt az ünnepi ülés 
levezetője. Először a szervezők ne-
vében Gagyi Istvánt, a megyei 
vadász kamara és a Vasi Vadgazdál-
kodók Védegyletének elnökét szólí-
totta mikrofonhoz, aki köszöntötte 
a megjelenteket, majd megköszönte 
Körmend támogatását, amelyet a 
város rendezvényük megtartásá-
hoz nyújtott. „A 775 éves Körmend 
ünnepe jeles nap, nagy megtisztel-
tetés, hogy ezen az ünnepen jelen 
lehetünk rendezvényünkkel. Gratu-
lálok a városvezetésnek a töretlen 
fejlődéshez, amely itt tapasztalha-
tó” – fogalmazott. Ezután vissza-
idézte a megyei vadásznap 22 éves 
történetét, és a korábbi vasi rendez-
vényhelyszíneket. Gagyi István a 
körmendi fogadtatást, a segítség-
nyújtást  külön megköszönte Bebes 

István polgármesternek is. Az el-
nök a folytatásban arról beszélt: Jó, 
ha tisztában van a ténnyel nemcsak 
a szakma, hanem a kívülállók is, 
hogy 1937 óta a magyar vadászat 
világhírű. Ez az esztendő volt az, 
amikor a trófeabírálat során első 
lett Magyarország, megelőzve sok 
más vadászati nagyhatalmat.  

„Az elődöknek köszönhető a szak-
ma világszintű elismertsége, az 
újabb és újabb generációknak, ne-
künk kötelességünk a magas színvo-
nalú munka továbbvitele” – mondta 
Gagyi István. A vasi kamarai elnök 
ezután arról beszélt: a magyar kor-
mány kiemelt módokon segíti a vadá-
szok munkáját, a többi között pénz-
beli támogatásokkal is. A hallgatóság 
megtudhatta: 2021-ben a vadászati 
világkiállítás megrendezője Ma-
gyarország lesz. Az előkészítő mun-
kálatokra a megyék is kapnak pénzt. 
Jelenleg Vas megye már egy 16,5 mil-
liós támogatást tudhat magáénak, 
amelyet a vadászat minél szélesebb 

körben való népszerűsítésére költ-
hetnek. Beszéde végén Gagyi István 
megköszönte a megyei vadásznap 
szervezésében részt vevők, illetve a 
rendezvényen közreműködők segít-
ségét, valamint köszöntötte az idén 
tízéves Vas megyei Vadászkürt 
Egyesületet és a Diána Vadászhölgy 
Klub képviselőit is. 

Az eseményen a házigazdák nevé-
ben Bebes István, Körmend polgár-
mestere köszöntötte a megjelente-
ket. Megköszönte a szervező vasi 
vadászkamarának, hogy a Vas Me-
gyei Vadásznap a Körmendi Napok 
programsorát gazdagította. Úgy fo-
galmazott: miután a vasi vadászok 
jelezték számukra, hogy szívesen 

megtartanák szakmai napjukat a 
városban, házigazdaként inspiráci-
ót kaptak arra, hogy minél autenti-
kusabb környezetben fogadhassák a 
nemes rendezvényt. A vadászati tra-
díciókat, a nemes hagyományokat 
figyelembe véve döntött Körmend 
úgy, hogy a Batthyány-kastélyt és 
annak északi kertjét bocsátják az 
esemény rendelkezésére. A szép, 
rendezett környezet, amivel vendég-
látóként várták a vadászokat, ideá-
lisnak bizonyult a rendezvényhez, 
szinte otthonra talált a kastélykert-
ben a vadásznap. Ez a tény egyben 
az együttműködés sikerét is fémje-
lezte. „ Az együttműködésben van az 
erő. A sikeres munka záloga, ha azt 

közös beszélgetések, egyeztetések 
előzik meg. Jó példa volt erre Kör-
mend városa és az Országos Magyar 
Vadászkamara Vas Megyei Területi 
Szervezetének eredményes együtt-
működése” – mondta Bebes István, 
aki ezt követően Majtényi György 
történésztől idézett. „A vadászat töb-
bek szemében a férfiasság, az erő, a 
hatalom szimbóluma is. A vadászok 
azt tartják, hogy a vadászaton is-
merszik meg, ki milyen ember valójá-
ban” – szólt az idézet. Körmend pol-
gármestere szerint a vadászat olyan 
fontos tevékenység, amelynek hasz-
nossága megkérdőjelezhetetlen. A 
vadászok odafigyelnek a természet-
re, felelős munkát végeznek annak 
védelméért. De ha már vadászat, az 
sport is lehet, bizonyíték erre Kör-
mend. Bebes István végül ismét meg-
köszönte a szervezőknek, a vadá-
szoknak, kollégáinak, a civil 
segítőknek, hogy segítséget nyújtot-
tak a nap szervezésében. „Érezzék 
jól magukat Körmenden, 775 éves 
városunkban” – zárta beszédét a 
körmendi városvezető.  

V. Németh Zsolt országgyűlési 
képviselő, kiemelkedő nemzeti érté-
kek felügyeletéért felelős miniszteri 
biztos is beszédet mondott a meg-
nyitón.

„Kevés olyan tevékenység van, 
amelyben egyszerre tetten érhető a 
regula és a könnyedség, az emelke-
dettség és a vidámság” – mondta az 
országgyűlési képviselő.

A kiemelkedő nemzeti értékek fel-
ügyeletéért felelős miniszteri biztos 
a vadászat magyarság karakterét 
gazdagító elemeit is méltatta. A va-

dászat dicséreteként elmondta: ősi 
hagyomány, egyidős az emberrel. A 
Vas Megyei Vadásznapon elhangzó  
köszöntők sorát Zambó Péter, az 
Agrárminisztérium földügyekért 
felelős államtitkára zárta. Az ál-
lamtitkár a megoldandó feladatok 
közül a vadkerítés-építés szabályo-
zását és az illegális agancsgyűjtés 
szankcionálásához szükséges jog-
szabályok megalkotását sorolta. A 
vadászok napját méltatva hangsú-
lyozta: az ünnep nagyon fontos a 
vadászok számára. A közösségi ösz-
szejövetel alkalom a baráti találko-
zásokra, tapasztalatcserére, alka-
lom a találkozásokra, szakmai 
gyarapodásra, a közösség építésé-
re. A Vas Megyei Vadásznap prog-
ramjaihoz nagyon jó szórakozást 
kívánt a jelenlévőknek. A beszéde-
ket ökumenikus Hubertus-mise kö-
vette, ezután 35 ifjú vadász tett fo-
gadalmat, majd elismeréseket 
adtak át. Közben a parkban külön-
böző portékák vásárát tartották, 19 
vadásztársaság és 16 körmendi csa-
pat pedig a főzőversenyen vett részt 
és kínálta a látogatókat finom éte-
lekkel. A legjobb vadpörköltet a 
Büki Csalitos Vadásztársaság ké-
szítette vaddisznóból. A Vadvirág 
és a Répcevölgye Csepreg Vadász-
társaság pörköltje különdíjat ért, 
akárcsak a városi színekben induló 
Potyavadászoké. A legjobb vad-
ételért járó díjat a Répcevölgye 
Csepreg Vadásztársaság vitte haza. 
Menüjükben fürjerőleves, szarvas-
gerinc, szilvás-narancsos fácán-
mell és sült erdei szalonka szere-
pelt. Különdíj és Arany Fakanál díj 

járt a Büki Csalitos Vadásztársa-
ságnak. Az Arany Fakanál  elisme-
rést a Répcevölgye Csepreg Va-
dásztársaság is megkapta. A városi 
főzőversenyen első a Zoom-Bará-
tok Egyesülete, második a Batthyá-
ny Lovasbandérium Rapsicok fan-
tázianevű csapata, harmadik a 
Körmendi Tűzoltóság csapata lett. 

Városi és kamarai különdíjat a Ko-
lozár György vezette Potyavadá-
szok főzőcsapat kapott. A vasi va-
dászok pálinkája Hegedűs Ervin 
2019-es cseresznyepálinkája, a va-
dászok bora pedig a Szent Márton 
Pincészet 2018-as kékfrankosa lett.

n POGÁCS MÓNIKA
FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS

Vadászaton ismerszik meg, ki milyen ember – A 775 éves Körmenden, a Batthyány-kastély kertjében ünnepeltek a vasi vadászok  

A Vas Megyei Vadásznapon díjazták a legfinomabb vadételek készítőit is
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Körmend 775 éve kapta városi privilégiumát, a jeles évfor-
dulóhoz kapcsolódva időszaki kiállítás nyílt a Batthyány- 
kastély dísztermében, Körmend 775 – Meghatározó 
személyek, kiemelkedő épületek címmel.  A kiállítás átfo-
góan mutatja be a város több száz éves történetét, ame-
lyet annak kurátorai, Móricz Péter és Vargáné Lóránt Andrea 
tizenhárom témára bontottak: a város birtokosai, a város 
jogállása és vezetői, hadtörténet, igazságszolgáltatás, ipar, 
kereskedelem és pénzügyek, közlekedés, vendéglátás, 
egészségügy, sport, oktatás, egyházak, kultúra.

Impozáns helyszínen, a Batthyány- 
kastély dísztermében rendezték be a 
Körmend 775 – Meghatározó szemé-
lyek, kiemelkedő épületek című kiállí-
tást, amelynek rendezését a Dr. Bat-
thyány-Strattmann László Múzeum 
munkatársai vállalták magukra. A 
kiállítás kurátorai Móricz Péter törté-
nész és Vargáné Lóránt Andrea törté-
nész voltak, a grafikai munkákat No-
vák Kata végezte. 

Minden település történetében 
meghatározóak az épületek, ezért a 
kiállítást úgy terveztük, hogy min-
den témánál kiemeltünk egy vagy 
több emblematikus épületet, ame-
lyeknek nagyított régi ábrázolásai 
meghatározzák a kiállítás arculatát. 
Az egyes témákat rövid szövegeken 
mutatjuk be, külön kiemelve a meg-
határozó épület történetét, valamint 
egy-egy körmendi személyiség tevé-
kenységét. Természetesen a kiállí-
tást nem csak képek és szövegek al-
kotják: minden témánál elhelyeztünk 
egy lapos tárlót vagy vitrint, ame-
lyekben a kapcsolódó tárgyi és doku-
mentumanyagot tárjuk látogatóink 
elé – mondta Móricz Péter, a múzeu-
mi intézményegység vezetője. A kiál-
lítás tizenhárom egységből áll. Az 
egészségügy résznél a körmendi 
kórház látható, amelynek építését 
herceg Batthyány-Strattmann Ödön 
kezdeményezte és segítette anyagi-
lag 1890-ben. Ide dr. Gergő Samut, az 
I. világháború előtti Körmend meg-
határozó orvos személyiségét vá-
lasztották kiemelkedő személyiség-
nek a kiállítás kurátorai. Dr. Gergő 
Samun kívül szó esik a tablón a bol-
doggá avatott szemorvosról, Bat-
thyány-Strattmann Lászlóról és Re-
metei Filep Ferencről is, aki az 
1930-as évek elején átszervezte és 
hatékonyabbá tette a körmendi kór-
házat. A hadtörténet résznél kiemel-
ten szerepel a körmendi honvéd lak-
tanya, mellette Batthyány I. Ádám, a 

17. századi híres hadvezér, dunántú-
li főkapitány kapott helyet. A Kör-
mend birtokosai című résznél a Bat-
thyány-kastély az emblematikus 
épület, mellé neves személynek her-
ceg Batthyány-Strattmann Ödönt 
választották, aki amellett, hogy bir-
tokos volt, híres jacht- és vitorlásver-
senyzőként is hírnevet szerzett ma-
gának. Az igazságszolgáltatásnál a 
Járásbíróság épülete kapta a köz-
ponti helyet. A tablóról megtudható: 
helyén egykor Ágoston-rendi kolos-
tor, később sóhivatal állt. A híres em-
ber pedig Illés Antal, az általánosan 
tisztelt és szeretett férfiú, aki negyed 
századig töltötte be a járásbírói 
posztot a 19–20. század fordulóján. A 
sport témakörnél a kiállítás rende-
zői a Körmendi Atlétikai Club klub-
házát emelték ki, ami egykor a Vár-
kert délnyugati részén állt. A 
klubházat 1960-ban rombolták le. 
Benne korábban csónakház is műkö-
dött, kedvezve az evezős sportok-
nak, amelyek nagy népszerűségnek 
örvendtek a 20. század elején. Itt 
nem személy, hanem egy egész csa-
pat került a tablón reflektorfénybe, 
mégpedig az 1987-es körmendi ko-
sárlabdacsapat, amely először szer-
zett bajnoki címet vidéki együttes-

ként. Az ipar résznél a körmendi 
Gőzmalom kapott kiemelt helyet, 
amely a 20. század elején Körmend 
legjelentősebb vállalata volt. Kirn-
bauer Hugó került a Gőzmalom mellé 
a tablóra, ami nem véletlen. A lóver-
senyző gyáros apja, Kirnbauer Ernő 
nyomdokain haladva igazgatta a vál-
lalatot, emellett ménest alapított és 
hatalmas lóistállórendszert is építte-
tett. A kereskedelem és pénzügyek 
egységnél a Körmend központjában 
található Heiszig-ház kapott megha-
tározó szerepet. Az épületet a 
Vas-Zala megyei Takarékpénztár 
emeltette, nevét a későbbi sarokbol-
tosról, Heiszig Lajosról kapta. A té-
makörben jeles személyiségként id. 
Udvary Ferencet nevezték meg, aki a 
19. századi Körmend egyik legna-
gyobb formátumú alakja volt és ban-
kárként tevékenykedett. A közleke-
désnél a körmendi vasútállomás 
épületét emelték ki, a személyek kö-
zül pedig a híres biciklistára, Udva-
ry Ferire esett a választás, akinek 
velocipédes útjairól a korabeli hír-
adások is beszámoltak. Főleg párizsi 
és torinói útjáról, amelyet testvéré-
vel, Jenővel tett meg. A kultúra egy-
ség központi épületként az egykori 
Korona Szállót említi, amely a kor 

egyesületeinek találkozóhelye is 
volt. Ide neves személynek Németh 
Mária került, aki operaénekesként 
lett híres, nemzetközi karriert futott 
be, nemcsak Európa, hanem Ameri-
ka színpadain is szerepelt. Az okta-
tásról szóló tablón a Magyar Királyi 
Állami Polgári Fiú- és Lányiskola 
épületének történetét ismertetik a 
sokoldalú tanár, Pavetits Manó élet-
rajza mellett. A kiállításban megem-
lékeznek Körmend nagy vendéglátó-
helyeiről is, így a Korona, a Rózsa, 
az Arany Bárány, a Balaton és a Vas-
út nevű egységekről. Nem maradt ki 
az anyagból a Körmend jogállását 
részletező tábla sem, ahol a központi 
épület a Városháza lett, mellé ki-
emelkedő személyiségnek pedig Ko-
váts Sándor gyógyszerészt, városbí-
rót választották.

A kiállítást Bebes István köszöntő 
szavai után a Körmendi Napok kere-
tein belül nyitotta meg dr. Nagy Zol-
tán nyugalmazott múzeumigazgató, 
aki részletesen beszélt a 775 éves 
település történetéről, kiemelve an-
nak legjelentősebb eseményeit, sze-
mélyeit és azt az áldozatos munkát, 
amelyet a Dr. Batthyány-Strattmann 
László Múzeum munkatársai ezek 
bemutatásának szentelnek.

A kiállítás anyaga átível évszáza-
dokon, és kiválóan mutatja be a 775 
éves Körmend történetét. Kevésbé 
ismert, ám Körmend szempontjából 
meghatározó jelentőséggel bíró sze-
mélyek is bekerültek a tárlatba, 
nem is beszélve azokról az épüle-
tekről, amelyek története kevésbé 
ismert még a városlakók számára 
is. A kiállítás minden korosztály-
nak érdekes lehet, összeállításakor 
is ez volt a cél. A Körmend 775 – 
Meghatározó személyek, kiemelke-
dő épületek című anyag november 
30-ig látható a díszteremben. 

n TÓTH JUDIT
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS 

Új időszaki tárlat költözött a kastély dísztermének falai közé

Meghatározó személyek, kiemelkedő épületek
Vargáné Lóránt Andrea a Dr. Batthyány-Strattmann László 
Múzeum történész-muzeológusa. Három éve dolgozik az 
intézményben, hozzá tartozik a helytörténeti gyűjtemény 
kezelése, de több új kiállítás kurátoraként is tevékeny-
kedett. Legutóbb a 775 éves Körmendről állított össze 
kollégáival egy nagyszabású anyagot a díszteremben.

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Ka-
rán végeztem történelem szakon, 
muzeológia szakirányon. Először 
művelődésszervezést kezdtem ta-
nulni, ebből is szereztem diplomát, 
de a történelem iránti rajongás az-
tán rávitt, hogy nekikezdjek egy 
másoddiplomának. Az egyetemi 
rendszer lehetőséget adott rá, hogy 
párhuzamosan két szakon tanuljak. 
A muzeológiát pedig azért válasz-
tottam szakirányomnak, mert az 
elméleti kutatásnál mindig jobban 
érdekelt a történelem megfoghatóbb 
oldala, a múltból ránk maradt tár-
gyak világa – kezdte a bemutatko-
zást Vargáné Lóránt Andrea törté-
nész-muzeológus. 

Andi azt is elmondta, hogy ked-
venc korszaka a dualizmus, elsősor-
ban azért, mert rendkívül prosperá-
ló volt ez az időszak Magyarország 
számára. Nagyon izgalmas társa-
dalmi, gazdasági változások zajlot-
tak abban a néhány évtizedben. Nem 
véletlen, hogy az egyetemen is ezt a 
korszakot kutatta. A muzeológus 
szakember 2016 júliusa óta dolgozik 
a körmendi múzeumban. Szeren-
csésnek tartja magát, hogy rögtön 
az egyetem után itt kapott állást. Az-
óta is nagy hálával gondol arra, hogy 

el tudott helyezkedni a szakmájá-
ban. Őszintén szólva Budapestről 
visszatérve nem nagyon mertem ab-
ban reménykedni, hogy ilyen állást 
kapok, hiszen valljuk be, nem hem-
zsegnek a lapok a muzeológusi ál-
láshirdetésektől. Az intézményen 
belül – Móricz Péter kollégámmal 
együtt – én felelek a helytörténeti 
gyűjtemény gondozásáért. Ezen be-
lül is elsősorban a nyilvántartás az 
én pályám, hiszen rendkívül fontos, 
hogy a múzeumnak jól rendszere-
zett, nyilvántartott gyűjteményei 
legye nek. Ennek keretében elkészí-
tettem számos helytörténeti gyűjte-
ményrész pozíciólistáját és büszke 
vagyok rá, hogy ha egy tárgyat kere-
sünk, akkor két kattintás után meg 
tudom mondani, hogy merre találha-
tó. A kiállításrendezés terén két na-
gyobb projektem volt eddig: a Cipő-
történeti Gyűjtemény szövegeinek és 
kiállításvezetőjének elkészítése, il-
letve az első önálló tárlatom, a Mes-
terségem címere című cégérkiállítás 
rendezése.

Andi kiemelte, hogy a kiállítások 
megtervezésénél mindig gondolnak 
a körmendiekre, hiszen elsősorban 
azt szeretnék, ha ők büszkék lenné-
nek az intézményre. Úgy látja 
egyébként, hogy a helyi lokálpatrió-

ták szívesen keresik fel a múzeu-
mot, a kiállításmegnyitókon sok 
rendszeresen visszajáró vendéget 
köszönthetnek, az évi nagyrendez-
vényeiken pedig nagyon sok kör-
mendi keresi fel a programjaikat. A 
hozzánk betérő látogatók általában 
mindent megnéznek, és mindenkit 
más-más nyűgöz le. A kastélyrajon-
gók a gyönyörű díszteremért, a gye-
rekek a tapintható tárgyakért lelke-
sednek, a hölgyek szívét pedig az 
országban egyedülálló Cipőtörténe-
ti Gyűjteménnyel szoktuk elrabolni. 
Bár folyamatosan törekszünk a 
megújulásra, természetesen szá-
mos fejlesztési lehetőség rejlik még 
az intézményben. Az egyik legsür-
getőbb szakmai feladat a megfelelő 
műtárgyraktárak kialakítása len-
ne, hiszen a kastélyt nem erre ter-
vezték és a fűtetlen helyiségek, az 
élősködők nem igazán kedveznek a 

tárgyaknak. A jövő kérdése, hogy a 
felújításkor hova költözik majd ez a 
raktárban őrzött hatalmas anyag.

Andi végül azt is elárulta, hogy 
bár körmendi lány és itt is nőtt fel, 
most már Szentgotthárdon él, ott te-
lepedett le a férjével. Nem titok, 
hogy zenészfeleség vagyok, a férjem 
ugyanis a Zaporozsec zenekar 
frontembere, Varga Bence. A megis-
merkedésünk amolyan 21. századi 
történet: még anno, több mint tíz 
éve, írtam egy elismerő hozzászó-
lást a zenekari honlapjuk fórumára, 
Bence pedig e-mailben megkere-
sett, hogy ki vagyok és honnan is-
merem őket. Ily módon kezdődött a 
mi ismeretségünk, ami később, 
egyetemista korunkban alakult át 
szerelemmé. De ez már egy másik 
történet.

n TÓTH JUDIT
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

„Az elméleti kutatásnál mindig jobban érdekelt a történelem megfoghatóbb oldala”

Interjú Vargáné Lóránt Andrea történész-muzeológussal
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Az idei Körmendi Napok rendezvénysorozata talán még 
az eddigieknél is mozgalmasabbra sikerült. Extra kon-
certek, hagyományőrző programok, kiállítások várták a 
látogatókat. Ebben az évben a Vas Megyei Vadásznapot is 
integrálták Körmend város legnagyobb rendezvényébe. A 
hatnapos program nagy sikert aratott és több ezer látoga-
tót csalt ki a Batthyány-kastély kertjébe, a Szabadság térre 
és a Rába partjára.

Ha augusztus, akkor Körmendi 
Napok, amely ebben az évben is ren-
geteg érdeklődőt mozgatott meg. Az 
idei programfolyamot a jubileumi 
esztendő jegyében rendezték meg, 
utalva arra, hogy Körmend 775 év-
vel ezelőtt kapott városi privilégiu-
mot IV. Béla királytól. 

A nyitónapon könnyed és szórakoz-
tató színházi előadás várta a közön-
séget. Közel hétszázan váltottak je-
gyet a Nejem a neten című két 
felvonásos vígjátékra. A Batthyány- 
kastély belső udvara különleges at-
moszférát biztosított a szabadtéri 
előadásnak, amelyben színpadra lé-
pett sokak kedvence, Cseke Katinka. 
Harsányi Gábor viszont nem volt itt 
a társulattal egy hirtelen jött beteg-
ség miatt, de ez látszólag nem zavarta 
a szépszámú közönséget, amelynek 
minden tagja jól szórakozott. A nagy-
szerű nyitány után a Szabadság téren 
elhelyezett színpadon folytatódott a 
Körmendi Napok eseménysorozata, 
két könnyűzenei fellépővel, az Esti 
Kornéllal és a Hiperkarmával. Mind-
két együttes fiatalos lendülettel ruk-
kolt elő, a Hiperkarma különösen 
nagy műsort nyomott. Nem véletlenül 
az egyik legmeghatározóbb alterna-
tív zenekar az országban.

A rendezvénysorozat kiemelt 
napja volt a szombat, ekkor rendez-
ték meg a Vas Megyei Vadásznapot, 
amely már 22. alkalommal gazdagí-
totta a térség gasztronómiai, kultu-
rális és szórakoztató programkíná-
latát. Hubertus misével és az ifjú 
vadászok fogadalomtételével kez-
dődött a hivatalos program, közben 
harminchat csapat kezdte meg a fő-
zést, részben vadásztársaságok, 
részben körmendi civil közösségek 
tagjai. Horváth Pika Tibor és népi 
zenekara szolgáltatta a muzsikát a 
finom – javarészt vadból készült –
ebédhez. Felléptek a vadászkürtö-
sök, volt szarvasbőgőverseny, va-
dász- és munkakutya-bemutató.  
Körmendi művészeti csoportok is 
felléptek a programon, így a Senior 
Néptáncegyüttes, a Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttes és a Városi Fú-
vószenekar. Lehetőséget kapott az 
ukrán testvérvárosból, Juzsnijból 
érkezett tánccsoport is. A vendég-
együttes nemcsak produkciójával, 
hanem attraktív fellépő ruházatá-
val is felhívta magára a figyelmet.

Ha már látvány, akkor nem lehet 
szó nélkül hagyni az ismert hazai 
énekesnő, Péter Szabó Szilvia 
nagykoncertjét sem, aki már a Sza-

badság téri színpadon szórakoztat-
ta a közönséget. Extra látványele-
mekkel, szinte páratlan színpadi 
hangzással várta rajongóit a koráb-
bi NOX együttes énekesnője. Más-
nap kora délután kezdődött a prog-
ram, a tikkasztó meleg miatt később 
gyűltek a Szabadság térre az érdek-
lődők. Ezt nem tették jól, mert egy 
igazán igényes, tradicionális ír ze-
nét hallhattak volna az Irish Soul 
Acoustic jóvoltából. A széles zenei 
spektrumon helyet kaptak a rocko-

sabb tételek, mint a Thin Lizzy, de 
popdalok is, például Sinéad O’Con-
nortól.  Az igazsághoz hozzátarto-
zik, hogy a háromtagú zenekar kon-
certjére írek is érkeztek, mégpedig 
egy idősebb házaspár, aki kifejezet-
ten erre a koncertre voltak kíván-
csiak. A délutáni óráktól a Manófal-
vi kalandvárban szórakozhattak a 
gyerekek, majd ismét a felnőtteknek 
kedvezett a program. Előbb az Ele-
ven hold lépett színpadra, majd jött 
ByeAlex és a slepp, este nyolc óra 

tájban már egy gombostűt sem lehe-
tett leejteni a főtéren. ByeAlex hoz-
ta a tőle elvárható színvonalat és 
főleg az ismert slágereket: a Kedve-
semet, a Hé Budapestet, a Feketét 
vagy Az én rózsámat. A közönség 
azt hihette, hogy ezt már nem lehet 
fokozni, De lehetett: DJ Dominique 
Fergeteg partija különböző generá-
ciókat hozott lázba és késztetett 
táncra. Együtt ropta a nagy közös-
ségi nappaliban a tinédzser és a 
nyugdíjas.

Augusztus 19-én a hagyományőr-
ző élménytábor életébe pillanthat-
tak be az érdeklődők. Ismét fellépett 
nagyműsorával a juzsniji Tsviten 
tánccsoport. Az ukránok mozgal-
mas és látványos tánckoreográ-
fiákat és nemzeti dalokat hoztak a 
körmendi közönségnek. Voltak 
könnyűzenei fellépők is, így a Skul-
téty Rita–Bujtás Ervin kettős és a 
Duo don Pedro’z.  Közben a Fresco 
Bello zászlóforgató és zászlódobáló 
csoport, valamint az óriásbáb utca-
színház szórakoztatta a közönsé-
get. A Batthyány Lovas Bandérium 
zászlószentelése után, a késő dél-
utáni órákban már egyre inkább a 
Rába-partra orientálódott a prog-
ram, ahová hagyományos felvonu-
lást vezettek a különféle történelmi 
időket idéző csapatok: a darabon-
tok, a Gölbasi vitézek, a Régió íjá-
szai, a muskétások, a huszárok és a 
lovasbandériumok.

Újrajátszás címmel már a Rába 
folyó partján bemutatóztak a ha-
gyományőrzők, felidézve a 17. szá-
zadi körmendi csata jeleneteit.

 Az Y09 Postagalamb Egyesület 
galambröptetése után Horváth 
Meggie énekelt a Rába-parton, majd 
Bebes István polgármester mondott 
ünnepi beszédet. ezt követően pi-
ros-fekete hajóval érkezett az új ke-
nyér, amelyet Tóth-Erdei Virág és 
Laposa Gergő, a Bereki Bárkás 
Egylet kajak-kenu szakosztályának 
tagjai, valamint Androkrity Mar-
cell többszörös magyar bajnok, 
U23-as világbajnoki bronzérmes, 
Világkupa harmadik helyezett ke-
nus hoztak. Közben maketthajókat 
mutattak be működés közben a Mo-
dell- és Makettépítő Klub tagjai. 

Majd érkeztek a kivilágított csóna-
kok, a kivilágított magyar korona, a 
Batthyány-kastély képe, a csákány-
doroszlói Kormoránok és a szom-
bathelyi WeKingek hajója. Két 
nagyvállalat is képviseltette magát, 
az 50 éves Egis Gyógyszergyár Zrt. 
és az Ada Hungária Kft. is leúszta-
tott egy profiljához illő vízi jármű-
vet a folyón.

A színpompás tűzijátékot követő-
en a Soulwave zenekar koncertje 
koronázta meg a napot, a Batthyány- 
kastély udvarán pedig a hagyomá-
nyos Nemzetközi Néptáncgálát ren-
dezték meg mexikói, észt és 
makedón együttesek részvételével. 
A házigazda most is a Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttes volt.

A csillagsátor alatt még egy kis 
időt lehetett eltölteni a hagyo-
mányőrzők táborában, ahol igazi 
keleti hangulatot varázsoltak a has-
táncosok Erika vezetésével. 

A nagyszabású programsorozat 
augusztus 20-án zárult ünnepi 
szentmisével, amelyet Kiss László 
plébános celebrált a római katoli-
kus plébániatemplomban.

A Körmendi Napok alatt kiállítá-
sok is nyíltak: a Batthyány-kastély 

dísztermében a 775 éves Körmendet 
bemutató tárlat látható november 
30-ig, a díszterem mögötti – újonnan 
megnyitott – termekben pedig Ka-
lán Viktória alkotásaiból nyílt ki-
állítás Átiratok címmel.

A városi programok nagy része 
ebben az évben a 775 éves jubileum 
jegyében zajlik, nem volt ez más-
ként a Körmendi Napok esetében 
sem. A szervező intézmény, a Kör-
mendi Kulturális Központ, Múzeum 
és Könyvtár munkatársai olyan 
programokat valósított meg, ame-
lyek között mindenki találhatott 
kedvére valót. A programkínálat-
ban olyan események voltak, ame-
lyekkel egyrészt hagyományokat 
ápoltak, másrészt újszerűek voltak 
és megszólították Körmend vala-
mennyi korosztályát.

A Szabadság tér ezúttal is igazi 
korzóvá vált, ahol a kulturális prog-
ramok mellett mindent kínáltak az 
árusok, ami szem-szájnak ingere. 
Ezrek látogattak ki a programokra, 
ezrek érezték jól magukat, valós 
lett a mottó most is: Körmend – ahol 
minden időben jó együtt lenni! 

n TÓTH JUDIT
FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS 

| 2019. augusztus 30. | panoráma panoráma | 2019. augusztus 30. |

Ezreket vonzott az idei Körmendi Napok programfolyama: az augusztus 19-ei tűzijáték tette fel az i-re a pontot

A program a térség egyik jelentős kulturális rendezvényévé nőtte ki magát
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Úgy mentem oda, hogy elengedem 
magam. Elengedem a gondolatai-
mat, kizárom a világot, az engem 
körülvevőt. Ennek megfelelően át-
adtam magam a napfénynek, a pom-
pázó virágok színének és illatának, 
kék éggel dacoló felhőfoszlányok 
ide-oda libbenő foltjainak. Jótéko-
nyan terpeszkedett a medence fél-
retolt kupolájának csíkja a – gondo-
lom én – hasonlóan kikapcsolódni 
vágyókra. A jakuzzi valóban üdvö-
zítően megdolgozta tagjaimat a per-
zselő nyárban.

 Egy nénire lettem figyelmes, aki 
fittyet hányva mindenkire, mindig 
úgy helyezkedett, hogy el-elkapja a 
buzgárokat. Rosszallásomnak nem 
kívántam hangot adni, mondván, le 
van sajnálva minden és mindenki. 
Én igenis jól akarom érezni magam, 
nem érdekel senki. Jött egy siheder, 
valószínű nyári munkán volt, szóval 
belógatta a hőmérőt a vízbe, ez volt 
a dolga. Az idős hölgy odaszólt neki: 

– Mennyi? A kölyök tova, a néni rám 
nézve ideszólt: – Biztosan süket… 
Mosolyogva reagáltam: körülbelül 
29–30 fok lehet. Ám itt nem volt 
vége. Ő ugyanis felvázolta jelenkort. 
Ezek a gyerekek már nem olyanok, 
mint ők voltak ennyi idős korukban. 
Azonnal a közhelyes gondolat jutott 
az eszembe „Bezzeg a mi időnkben”. 
No meg az „Ezek a mai fiatalok” 
című sóhaj. A mamóka magányos-
nak tűnt, én már majdnem bebókol-
tam a termálvízbe, így aztán egyet-
értésemnek adtam hangot. 

Bizony más világ van, úgy tűnik, 
nem működnek a régi, jól bevált dol-
gok. Több se kellett, volt szeren-
csém az idős hölgy életének számá-
ra fontos részleteibe betekintést 
nyernem. Abba, hogy két éve meg-
özvegyült, s a két felnőtt fia el sem 
mentek apjuk temetésére. Sőt, rá 
sem néznek az anyjukra. Könnyek-
kel küszködve szomorú napjairól, 
betegségeiről, párja elvesztésének 

mikéntjéről hallhattam. Az az igaz-
ság, hogy időm, alkalmam sem volt 
megálljt, kilépést rögtönözni a hely-
zetből, de ez eszembe sem jutott. 
Ambivalens érzések keveredtek 
bennem, de a helyzet olyan gyorsan 
jött, ahogyan ment. A ’70-es éveiben 
levő, beteges asszonyság egyszer 
csak közölte, hogy mennie kell, 
mert megy a busza. Még szívesen 
maradna, de a későbbinek nincs jó 
csatlakozása. Nos, ebből megértet-
tem tolakodását a jakuzziban. A fér-
je már nem tudja hazavinni kocsi-
val, a gyerekei meg ugye… Azt is 
megértettem, amit valószínű tudat 
alatt akart közölni. Bizony azt, 
hogy egyedül maradt e világban. Ez 
pedig az ember legnagyobb fájdal-
ma tud lenni. A magány. A hölgye-
mény megköszönte, hogy meghall-
gattam, szóba elegyedtem vele. Mi 
sem természetesebb, mondtam neki 
búcsút intve. Még a medencétől tá-
volodva is integetett.

Én meg azóta is tanakodok, hogy 
vajon miképpen történhetett ez a 
nagy törés a gyermekeivel? Akiket 
kihordott, megszült, felnevelt, ki-
taníttatott élete párjával. Gyerme-
kei fiatalon szakmához, lakáshoz, 
autóhoz s megannyi mindenhez 
hozzájutottak. A gyerekek, akik 
megkaptak mindent. Mindent? Mi 
történhetett? Ki a hibás? A gyere-
kek? A szüleik? A minket körülve-
vő világ? Mi kellett ahhoz, hogy az 
a csodálatos kötelék, a családi kö-
telék felbomoljon? Miként fognak 
bánni a néni unokái felnőve a szü-
leikkel? Mi várható ezek után? Ki-
nél, hol az igazság? Van-e, lesz-e a 
családban olyan, aki kellő intelli-
genciával megpróbálja a helyzetet 
kezelni, megváltoztatni? Hiszen ez 
a helyzet – meggyőződésem – sen-
kinek se jó. Emberek, érettek va-
gyunk ebben a világban való élés-
re? 

n KÉKI

Hogyan történhetett? Ki a hibás?

Egy fotós mindig észrevétlen, legalábbis próbál az marad-
ni: szerényen a lencse másik oldalán áll, miközben máso-
kat reflektorfénybe állít. Mi pedig most igazán büszkék 
vagyunk, hiszen kollégánk – aki minden rendezvényen, kis 
és nagy eseményen ott van és kattogtat – társaival együtt 
végre előtérbe került.

Számtalan alkalommal próbál-
tam már cikket írni Jámbori Ta-
másról, díjakról, elismerésekről 
beszámolni, de ő mindig elutasító 
volt. A maga módján. Mosolygott 
egyet és annyit mondott, jól van, 
majd megbeszéljük, de persze mind-
ketten tudtuk, hogy csak elodázza a 
dolgot. Tehette ezt ez idáig, mert én 
kerek perec megmondtam neki, 
hogy márpedig most, ha tetszik, ha 
nem, benne lesz az újságban. És 
nem csak a képei. Augusztus 29-én 
volt a magyar fotográfia napja, amit 
a Magyar Fotóművészeti Alkotócso-
portok Országos Szövetsége (MA-
FOSZ) az azt megelőző hétvégén 
ünnepelt Veszprémben.

Úgy vélem, a 3 F-K Fotóklub Kör-
menden már senki számára nem is-
meretlen, hiszen kiállításaik minden 
évben nagyon népszerűek és a tagok 
száma is a kezdetekhez képest igen-
csak megnőtt. Jámbori Tamás, Feke-
te Tamás és Jene Sándor meghatá-
rozó alakjai ennek. Ők hárman a fent 
említett eseményen fotóművész dip-
lomát vehettek át, amivel feljogosítot-
ták őket arra, hogy viseljék és hasz-
nálják a MAFOSZ fotóművésze címet. 

A mostani címre pályázni és ko-
moly kritériumoknak kellett megfe-
lelni. Mert feltétel volt, hogy leg-
alább hároméves igazolt tagságuk 
legyen a MAFOSZ egy vagy több 
tagszervezetében, a fotográfiai te-

vékenységüket szükséges volt be-
mutatni például egy önálló vagy 
csoportos kiállításon. De fontos volt 
az is, legalább hetven képet elfogad-
janak 20 különböző alkotásra a MA-
FOSZ védnökölt vagy elismert, illet-
ve a Nemzetközi Fotóművész 
Szövetség (FIAP) által támogatott 

pályázatokon. Ez most egy első 
szint, de biztos vagyok benne, hogy 
lesz folytatás. Nekik együtt és kü-
lön-külön is, mi pedig várjuk, hogy 
ismét beszámolhassunk valami ha-
sonlóan nagy dologról.

n MARKÓ PETRA
FOTÓK: FEKETE TAMÁS, JENE SÁNDOR ÉS JÁMBORI TAMÁS

Újabb elismerés a körmendi fotósoknak

A nagyszabású Vas Megyei Vadásznapon körmendi fotó-
sok is bemutatkozhattak képeikkel a közönségnek. Bedőcs 
Gyula és Móricz Péter szívesen hódolnak a természetfotó-
zásnak, sokszor sikerül megörökíteniük az állat- és növény-
világ ritka pillanatait, extra helyzeteit, történéseit.

A Vas Megyei Vadásznaphoz kap-
csolódóan több kiállítás is nyílt a 
Batthyány-kastély egyes épületré-
szeiben. A Városi Kiállítóteremben 
vadászati témájú festményeket lát-
hatott a közönség, a Sala Terrena 
Galériában pedig kuriózumnak szá-
mító trófea- és preparátumkiállítás 

nyílt. Ugyanitt kaptak helyet a gyer-
mekrajzversenyre beküldött alkotá-
sok is. Körmendiek is bemutatkoz-
hattak a Batthyány Örökségközpont 
félemeleti galériájában. Ide Bedőcs 
Gyula és Móricz Péter, a körmendi 3 
F-K fotóklub két alapító tagja hozott 
képeket. A kiállítás központi témája 

a természet, bemutatja annak sok-
színűségét, különös tekintettel a kü-
lönleges élethelyzetekben megörökí-
tett állatokra. Így Móricz Péter egyik 
fotóján egy őzbak látható az arany-
sárga búzában, Bedőcs Gyula egyik 
képén pedig egy kémlelő karvalyt 
örökített meg.

Móricz Péter történész, a körmen-
di Dr. Batthyány-Strattmann László 
Múzeum vezetőjeként dolgozik, rit-
kán jut ideje természetfotózásra. Ha 
mégis, akkor kitartó és igyekszik 
kivárni a pillanatot. Bedőcs Gyula 
viszont szinte mindennap szakít 

időt egy kis barangolásra, kedvelt 
helyszínei közé tartozik a Rába- 
part és a Várkert, ahol gyakran len-
csevégre kap olyan állatokat, ame-
lyek amúgy rejtőzködő életmódot 
folytatnak. Gyula kiemelt érdeklő-
déssel fotózza a vízpartot és a kör-
mendi gólyákat, de több ragadozó 
és vízimadarat is sikerült lefény-
képeznie a környéken. A két fotós 
képei jól illeszkedtek a vadásznap 
tematikájához és egy kis körmendi-
séget vittek a kiállítási kínálatba.

n T. J.
FOTÓK: J.T.

Megörökítették az állat- és növényvilág ritka pillanatait

Körmendi természetfotósok kiállítása

Kirándulást szervez „Neves iro-
dalmi személyiségek és történelmi 
hősök nyomában” címmel a Csaba 
József Honismereti Egyesület szep-
tember 18. és 22. között. Az alábbi-
akban a tervezett programot ismer-
tetjük.

A Csaba József Honismereti Egye-
sület által szervezett „Neves irodal-
mi személyiségek és történelmi hő-
sök nyomában” elnevezésű 
kirándulás szeptember 18-án kez-
dődik. Reggel 5.30 órakor indulnak 
autóbusszal a résztvevők a Gyer-
mekkönyvtár melletti buszmegálló-

ból, és a nap során felkeresik a bal-
mazújvárosi Semsey-kastélyt, 
aztán a Hortobágy, majd Debrecen 
következik. Másnap Debrecenből 
indulva a következő a program: 
Nagykereki (Bocskai István) – Ál-
mosd (Kölcsey Ferenc, Bocskai Ist-
ván) – Érsemjén (Kazinczy Ferenc) 
– Nagykároly (Ady Endre, Kaffka 
Margit, Károli Gáspár), majd érke-
zés a szállásra, Szatmárnémetibe. 
A harmadik nap a következőképpen 
alakul: Szatmárnémeti – Erdőd (Pe-
tőfi Sándor, Szendrey Júlia, Bakócz 
Tamás) – Érmindszent (Ady Endre) 

– Sződemeter (Kölcsey Ferenc), a 
szállás Nagyváradon lesz. Negye-
dik nap: Nagyvárad (Ady Endre) – 
Nagyszalonta (Arany János) – Gyu-
la, szállás Békéscsabán. Az utolsó 
nap úti céljai a következők: Békés-
csaba – Szarvas – Dunaföldvár, 
majd pedig Körmend

A kirándulás részvételi díja 
79 500 Ft, amely tartalmazza az uta-
zási költséget, a félpanziós ellátást 
(4 reggeli, 5 vacsora), valamint a be-
lépőjegyeket és az idegenvezetői dí-
jakat. Ebédre hideg élelem szüksé-
ges. Az útra fontos a kényelmes cipő 

és réteges ruházat. A szállások há-
romcsillagos hotelekben lesznek, de 
a biztonság kedvéért egy törölközőt 
célszerű vinni. A tervezett visszaér-
kezés időpontja szeptember 22-én 
(vasárnap) este kb. 22.00–23.00 óra 
között várható. Jelentkezni és ér-
deklődni telefonon a 06-30/533-
5153-as telefonszámon vagy szemé-
lyesen (augusztus 21-től) a Faludi 
Ferenc Könyvtárban, Mecsériné 
Doktor Rozáliánál lehet. Jelentke-
zési határidő: augusztus 30-a, a 
részvételi díj befizetésével.

n CST

Öt nap neves íróink nyomában
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Elkezdődött a pontvadászat a 
megyei I-es labdarúgó-bajnokság-
ban. A Körmendi FC a CVSE Vul-
kánfürdőt látta vendégül és ala-
pos vereséget szenvedett.

 Végeredmény 0-5, a szünetben 
0-3. A hazaiak a Farkas M., Varga 
(Buti), Sály, Marton (Jován), Ta-
kács M. (Takács Á.), Majthényi, 
Sipos, Czimber, Tompa, (Németh 
M.), Rákhely, Kis-Nemes felállás-
ban hazai pályán nagyarányú ve-
résbe futottak. A Celldömölk egy 
vitatható tizenegyessel szerzett 
vezetést. A félidőre már 0-3 volt az 
állás. A Körmend kitámadott, de 
ezzel további gólszerzési lehetősé-
gekhez juttatta ellenfelét. A hazai-
aknál a góllövőcipőt az öltözőben 
hagyták a fiúk… Mindkét csapat-
nál új tréner mutatkozott be a baj-
noki szezonnyitó találkozón. Ez a 
tavalyi bajnoknak sikerült jól, mi-

vel Haraszti Zsolt együttese ide-
genben gázolta le a tavalyi ezüs-
térmes Rába-partiakat, akik 
Somfalvi Péter szakmai irányítá-
sával vágtak a 2019/2020-as  
idénynek.

A forduló további érdekes ered-
ményei: Király–Vép 0-3, Répcelak–
Egyházasrádóc 1-2, Szentgott-
hárd–Szarvaskend 1-2. A második 
fordulóban Eg yházasrádóccal 
meccseltek idegenben a körmendi-
ek. A szomszédvári rangadó első 
félideje 1-0-s rádóci előnyt hozott. 
Labdabirtoklásban jól teljesítet-
tek a vendégek. A fordulást köve-
tően Takács M. egyenlített. Végre 
sikerült gólt szerezni, egalizálni, 
de az eufória nem tartott sokáig, 
mert a középkezdés után újabb 
gólt kapott a Körmend. Végered-
mény 1-2. Somfalvi Péter vezető-
edző elmondta, hogy ő a munká-

ban és a hajtós meccsekben hisz. 
Bízik benne, hogy ez a szellemiség 
átragad a játéko saira is. Sajnos 
Egyházasrádócon lesérült Sipos, 
Rákhely és Kis-Nemes. A követke-
ző, harmadik fordulóban, augusz-
tus 31-én, szombaton a Lukácshá-
zát fogadja a Körmendi FC. 
Szerdán a 2. forduló mérkőzései-
vel folytatódott a Halmosi Zoltán-
ról elnevezett megyei Magyar 
Kupa , ahol a Körmendi FC gárdá-
ja a Rábatótfalu ellen lépett pályá-
ra. A végeredmény a körmendiek 
javára 7-1-es győzelem lett. 

A megyei II déli csoportjában 
Rábatótfalui SE–Tuti Textil VSE 
1-2.

A megyei III osztály körmendi 
csoportjában Kondorfa SE–Kör-
mendi Téglagyári SE 0-2.  

n KÉKI
FOTÓ: KÖRMENDI FC FACEBOOK – KÁRTYÁS GERGŐ/ÁTVETT

Balszerencsés focinyitány – Súlyos hazai vereség a Celldömölktől

11 év után távozott a Vas megyei I. osztályban szereplő 
Körmendi Football Club kispadjáról ifj. Molnár Károly. A 
tréner egy bronz-, két ezüst- és négy aranyérem után adta 
át a stafétabotot utódjának. A padon a szombathelyi Illés 
Akadémiáról érkezett Somfalvi Péter vette át a helyét. 

Mivel szerettünk volna egy kicsit 
bepillantani a kulisszák mögé a sze-
zon elején, meglátogattam a napok-
ban az új trénert az egyik edzés előtt 
és a pálya mellett beszélgettünk egy 
kicsit. Az idei tervek mellett szóba 
került a saját pályafutása is.Somfal-
vi Péter nem teljesen ismeretlen a 
városban, hiszen korábban játszott 
itt: a 90-es évek elején két-három 
szezonban is magára húzta a kör-
mendiek mezét. – Nagyon jól éreztem 
magamat itt, elég sikeresek is vol-
tunk, akkoriban az NB III-at meg-

nyertük – kezdte az emlékei felidézé-
sét. Nem ment feljebb a csapat 
magasabb osztályba, így huszonöt 
évesen Ausztriában folytatta pályá-
ját és nagyon sokáig ott játszott. Kör-
menden edzője, Horváth Antal (Ga-
garin) volt, de Papp Istvánnál is 
focizott. Azt külön kiemelte, hogy 
mindig jó érzéssel tekintett vissza az 
itt eltöltött évekre. Ahogy fogalma-
zott: akkor is azok voltak és most is 
jó emberek vannak Körmenden a fut-
ballban, emiatt úgy érzem, ez nekem 
a második otthonom.

A sportággal tízéves kora óta fog-
lalkozik, amíg lehetett, rúgta a bőrt, a 
kispadra csak nagyon későn ült le. 
Volt Ausztriában játékos-edző és me-
gye II-es csapatok élén is állt, jelenleg 
még a 2009-es születésű gyerekekkel 
foglalkozik a Lurkóban. Azt előrevetí-
tette, ha esetleg nem tudná össze-
egyeztetni a körmendi felnőtt csapat-
tal való munkát és a kicsik edzéseit, 
akkor ez utóbbit leadja. Úgy látja 
most, hogy Körmenden van minőségi 
játékoskeret és érdemes az utánpót-
lásra is alapozni. Nagyon reméli, 
hogy ott lesznek a felsőházban, min-
den meccsen nyerni akar. Ami a vál-
tozásokat illeti: volt játékosmozgás, 
három meghatározó játékos elment, 
viszont érkezett 4–5 új srác, akikre 
szintén lehet alapozni, de kiemelte 
azt is, hogy nagyon tetszik neki az 
ifiből néhány játékos, akiknek szíve-

sen adna lehetőséget. Jónak tartja a 
körmendi utánpótlásképzést.

Hetente háromszor van edzés, de 
mivel vannak olyan játékosok, akik 
több műszakban dolgoznak, nem 
mindig teljes a csapat. Nagyon sze-
retné, ha rendszeres lenne az edzés-
látogatottság, mert akkor jöhetnek 
az eredmények. Egy agresszív, 
masszív csapatot szeretne építeni, 
tavaly kontrára játszottak, a szezon 
elején most is így lesz, de a cél a sok-
passzos, támadó játék. Kihívás, 
hogy hogyan tudja a mostani 18 já-
tékost játékban tartani, de szeretne 
mindenkinek lehetőséget adni és 
motiválni őket. Zárásként hozzátet-
te: nem kell senkitől és semmitől 
félni, féljenek tőlünk az ellenfelek.

n MARKÓ PETRA 
FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS

Új edzője van a Körmendi FC-nek – Somfalvi Péterrel beszélgettünk

Agresszív játékot vár a jövőben a csapattól

Idén már 26. alkalommal rendez-
ték meg a Streetball Challenge Utcai 
Kosárlabda Fesztivált városunkban. 
A körmendi Szabadság téren 52 csa-
pat tíz pályán mérkőzött, 11 korcso-
portban. Szerencsére az időjárás 
kedvezett a szabadtéri programnak, 
amely reggel 9-kor kezdődött Bebes 
István polgármester köszöntőjével. 

A legnépesebb mezőny az U23-as és 
a Speciális Olimpia (Ivánc, Kőszeg) 
kategóriában indult. Úgy tűnik, nem 
csökken a kosárlabdasport népsze-
rűsége városunkban.  

Az eredmények: Kenguru fiú: 1. Tör-
pördögök, 2. MTE, 3. MTE Warriors, 
U12 férfi: By Csaba (Hadnagy Csa-
nád, Sahin-Tóth Csanád, Hegedüs 

Alex), U14 női: Lola nyuszik (Schmidt 
Bíborka, Vadász Emma, Csontos 
Boglárka, Eredics Nikoletta), U14 
férfi: Highball (Horváth Ádám, Vass 
Benedek, Sebestyén Botond, Németh 
Áron), U16 női: Felp girls (Dervalics 
Anna, Auer Fanni, Arvai Lilla, Mi-
hály Emma), U16 férfi: ZTE (Köcse 
Bálint, Kisunyomi Zsombor, Mak-
kos Dávid), U18 női: ZKTE (Böcskei 
Réka, Horváth Fanni, Horváth Fru-
zsina, Kaj Barbara), U18 férfi: Pókere-
sek (Horváth Máté, Babócsi Balázs, 
Kenéz Csaba, Kiss Csongor), U23 férfi: 
Nemmakezdtük (Oroszi Viktor, Hor-
váth Csaba, Werner Viktor, Geiger 
Bálint József), +23 férfi: Tökös Kitti és 
a Slepp (Joó Gergő, Ajkay Ádám, 
Tömböly Dániel, Tömböly Dávid), 
+35: Idén csak a második (Vaspöri 
Ádám, Kozma Péter Roland, dr. Had-
nagy Ádám, Koch Etele), Vegyes: Din-
kenró (Katafay Tamás, Kacskó Fló-
ra, Kovács Dávid, Hajba László). A 
dobóversenyek győztesei: Molten bün-
tetődobó verseny: U16 Gecse Kristóf, 

+16 Mészáros Richárd, 3 Shots: Mé-
száros Richárd, 2 ball games: U16 Zi-
mits Gergő-Tuboly Mátyás, +16 Mé-
száros Richárd–László Péter, 3 
pontos dobóverseny: U16 Nyúl Lajos, 
+16 Mészáros Richárd, Zsákoló ver-
seny: Csukás Attila.  n KÉKI

FOTÓ: J.T.

A 26. streetballt rendezték meg Körmend főterén

Egy légióst ugyan még várnak az Egis Körmend férfi ko-
sárlabdacsapat keretébe, ám augusztus közepén elkezdték 
a felkészülést a 2019/2020-as bajnoki szezonra. Matthias 
Zollner vezetőedzővel tréningezik az alakulat.

 A klubnál nyílt titok, hogy több 
évre terveznek, ezért kifejezetten 
jelentős hangsúlyt fektetnek az 
utánpótlásra, többekkel 3–4 éves 
szerződést kötöttek.  A kosárlabda-
meccsre éhes szurkolók augusztus 

31-én egy szlovén csapat ellen meg-
tekinthetik végre az alakuló, új 
csapat játékát. Ha megnézzük a 
keretet, valóban látszik, hogy nagy 
fiatalításban van a klub. Ez látszik 
az új szerzeményeket tekintve is. 
Ferencz Csaba csapatkapitány és 
Németh Ákos neve mellett új, fiatal 
tehetségek sorjáznak. A már is-
mertek: Takács Kristóf, Oroszi 
Bence, Kiss Mátyás, Kiss Benedek 
mellett felnőtt csapatban játszhat 
Durázi Krisztofer és Filipovic 
Stefan. További új nevek: Kozma 
Gergő (Falco, egy szezon Ameriká-
ban, majd a TF Budapest), Okoh 
Viktor Kelechi (nigériai származá-
sú, 19 éves, Rátgéber Akadémia), 
Habel Andrich Clemens (Veszp-
rém) és Ralf Martinez (Budapesti 
Honvéd). Matthias Zollner mellett 
Ziga Mravljak és Patai Benjamin 
másodedzők, illetve Sasa Ogrizo-
vic erőnléti edzők, Rácz Renáta 
masszőr, Gál László technikai ve-
zető és Németh Levente sportmun-
katárs alkotják a szakmai teamet.

 Visszaérkezett a válogatott sze-
replésről Ferencz Csaba és a koszo-
vói Erjon Kastrati, így ők is bekap-
csolódtak a munkába. Utóbbi elmúlt 
szezonja nem volt sikeres egy ke-
resztszalag-szakadásos sérülése 
miatt. Jordon Varnadó és Kerwin 
Roach után Travis Taylor is befu-
tott Körmendre. Az biztosnak lát-
szik, hogy megint nagyon fiatal csa-
patunk lesz. Jó hír a szurkolóknak, 
hogy az eredetileg zárt kapusra ter-
vezett edzőmeccset augusztus 31-én 
a szlovén Helios Suns Domzale ellen 
megtekinthetik. Sőt szeptember 7-én 
a szintén szlovén Hopsi Polzela elleni 
találkozót is. Szeptember 13–14-én 

pedig a hagyományos felkészülési 
Mogyorósy Szilárd-emléktorna kö-
vetkezik, immáron tizennegyedszer. 
Az ellenfelek jobbára dél-európai, 
balkáni csapatok közül kerülnek ki 
(bolgár, ciprusi, görög). Az edzés-
munka mellett komoly terheléses, 
részletes orvosi vizsgálatokon is át-
esik a játékos állomány. Az ötödik 
légiós személyére és posztjára még 
nagy a találgatás. A szurkolók több-
sége egy zseniális játékszervezőt, 
azaz irányítót várna, míg olyanok is 
akadnak, akik egy klasszikus cen-
tert képzelnek el erősítés gyanánt a 
társaságba.  n KÉKI

FOTÓK: EGIS KÖRMEND FACEBOOK/ÁTVETT

Még augusztusban mustrálhatja a kosárcsapatot a szurkolótábor

Elkezdődött a közös munka az Egis Körmendnél
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Aranykalászos gazda 
OKJ (31 621 02) KÉPZÉS ÉS VIZSGA (E-000325/2014/A010) 

SZOMBATHELY 
FÖLDVÁSÁRLÁSHOZ, PÁLYÁZATOKHOZ 

Mezőgazdasági gépek kezeléséhez (traktor, betakarítógép) 
JELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB INFORMÁCIÓ: +36 20 352 7329 www.emberkepzes.hu
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 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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Sabina Zrt. egy illetve 
két műszakos munkarendbe

Érdeklődni a +36 20/270-8853-as 
telefonszámon lehet.

VARRÓNŐKET és BETANÍTOTT 
SZABÁSZOKAT keres. 32
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A Bereki Bárkás Egylet Egyesület 
az idén is megrendezte kajak-kenu 
élménytáborát. Ebben az évben fél-
százan vettek részt a Rába-parti 
programon, az ötévestől a tizennyolc 
évesig.

Az ötnapos, napközis jellegű tábor-
ban elsősorban a vízi sportokkal – a 
kajakkal és a kenuval – ismerkedhet-
tek a résztvevők. A túrakenuk kipró-
bálása mellett a gyerekeknek lehető-
ségük nyílt arra is, hogy a keskeny és 
borulékony versenyhajókba beszáll-
janak. Az idén újdonság volt a motor-
csónakozás, amelyet a tábor két spor-
toló vendége, az Egis Körmend két 
légiósa, Jordon Varnado és az idő-
közben már távozó Kerwin Roach is 
kipróbált. A körmendi kosarasok sa-
ját nevelésű fiatal tehetsége, Takács 
Kristóf is ellátogatott a táborba, ő a 
túrakenut választotta, a vele egy ha-
jóban evező gyerekek nagy örömére. 
Az idei kajak-kenu élménytábor prog-
ramjában két kirándulás szerepelt, 
az egyik Szalafőt és az Őrségi Népi 
Műemlékegyüttest, valamint a mára-

újfalusi Hársas-tavat célozta, a másik 
rövid út a zalaegerszegi Gébárti-tó-
hoz vezetett. Utóbbi kitűnő helyszíne 
volt egy kis sárkányhajózásnak. A 
táborozók tízes és húszas egységek-
ben szállhattak vízre és megtapasz-
talhatták a manapság oly népszerű 
sportág, a sárkányhajózás alapmoz-

dulatait. A tábor ebben az évben sem 
maradt kenus sztárvendég nélkül, 
ezúttal Androkrity Marcell többszö-
rös magyar bajnok kenus, U23-as Eu-
rópa-bajnoki harmadik helyezett, vi-
lágkupa bronzérmes, sárkányhajó 
Európa-bajnok látogatott el a kör-
mendi bárkások programjára.

A bereki bárkásokkal kapcsolatos 
hír az is, hogy augusztus elején a Su-
korón megrendezett magyar bajnok-
ságon,  C1 4000 méteren Tóth-Erdei 
Virág 5. helyezett lett, ezzel a kör-
mendi kenus csapat pontszerzője 
volt a versenyen. n T. J.

FOTÓ: BEREKI BÁRKÁS FACEBOOK – NAGY GINA/ ÁTVETT

Kajak-kenu élménytábor ismét nagy sikerrel

U17-es Európa-bajnokságot nyert a korosztályos utánpót-
lás leány válogatott kézilabdacsapat. Az előzményekhez 
tartozik, hogy 2013. július 28-án kezdte meg működését a 
Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA). Hosszas előkészítő 
munka előzte meg az intézmény létrejöttét, amelyet a 
Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége szorgalmazott.

 Az utóbbi évek sikerei igazolják a 
NEKA létjogosultságát, azaz az 
utánpótlás-nevelés fontosságát. A 
mostani győztes csapat tagja, Fara-
gó Luca beállósként tevékeny része-
se lett a fantasztikus győzelemnek. 
Luca a Körmendi DMTE csapatában 
sajáította el a sportág alapjait. Hasz-
nosan, kiegyensúlyozottan játszott, 
s amikor hét gólról feljöttek a svédek 
a döntőben két gólra, ő egymás után 
két találattal lendített csapatán. 
Egyébiránt tavaly az U16-tal is Euró-
pa-bajnok lett. Szakmai vezetőjük, 
ifj. Kiss Szilárd kivételesen jó hely-
zetben van, hiszen a kiválasztás so-
rán 40 leányzó került a keretbe. A 
kettéosztott társaság „A” része a 
szlovéniai Celjében diadalmasko-
dott, míg a „B” csapat az ifjúsági 
olimpián harmadik lett az azerbaj-
dzsáni Bakuban. Visszatérve az új-
donsült Európa-bajnok társaságra, 

ők a torna „B” csoportjában Ausztri-
át, Szlovéniát és Romániát legyőzve 
csoportelsőként jutottak a középdön-
tőbe. Itt a svédeket és a norvégokat 
verték egyre szervezettebb, motivál-
tabb játékkal. Az elődöntőben aztán 
a dánokat sikerült legyűrni.

 A döntőben az egyszer már a kö-
zépdöntőben megvert svédekkel ta-
lálkoztak, s 28-24-re diadalmaskod-
tak. Ezzel veretlenül nyerték az 
U17-es Európa-bajnokságot! Luca 
elmondta, hogy kiválóan felkészül-
tek, jó erőben, mentálisan is tökéle-
tesen rendben voltak. Jelszavuk az 
„eg y mindenkiért, mindenki 
egyért”, a négy testőr klasszikus, 
híressé vált jelmondatát idézik. Vé-
leménye szerint döntő volt az össze-
szokottság, a hit, a bámulatos csa-
patszellem. Hazájukért, az otthonról 
jött piros-fehér-zöld nemzeti zászlót 
lobogtató szurkolók biztatása mel-

lett küzdöttek. S nekik játszották 
ott kint a magyar Himnuszt. Örökre 
szóló élmény marad számára ez a 
siker, amelynek eléréséhez a tár-
sak, az edzők, a fantasztikus közön-
ség mind-mind hozzájárultak, s 
amelyért nagy-nagy köszönet jár 
mindenkinek. Jövőre Kínába, a vi-
lágbajnokságra utaznak az akkor-
ra U18-as ifjú hölgyek… 

n KÉKI

Faragó Luca városunkban sajátította el a sportág alapjait

Újra Európa-bajnok a körmendi kézilabdás HIRDESSE CÉGÉT,
VÁLLALKOZÁSÁT A

KIADVÁNYUNKBAN!

Körmendi Híradó
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Körmendi Híradó

Vas-InfóDÉL
Legyenek közösek a sikereink!

Példányszám: 5 000 db

Ügyfélszolgálati irodánk:
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 40. 

06-30/500-6191 • vasiszuperinfo@maraton.hu
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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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ÉPÜL MÁR 
a Bercsényi M. lakópark 

elsõ 21 lakásos társasháza!

RENDKÍVÜLI ELÕNY!
NÁLUNK AZONNALI FORGALOMKÉPES 

TULAJDONJOGOT SZEREZ.

LEKÖTHETÕK 5%-os ÁFA TARTALOMMAL!
Lakások még 33 m2–82 m2-ig.

Igénylés: Joó Gyula 06/20/9-738-737
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Jelentkezés munkaidőben (08:00-16:00 h) a megadott telefonszámokon, 
vagy az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: Seton Hungary Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 • Fax: +36 95 551 900 • Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Magyar-
országon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém megye határán) 
található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 800 alkalmazottal.
Az alábbi pozícióba új munkatársakat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS
(szabász feladatok ellátására)
Amit kínálni tudunk
•  Versenyképes juttatások
• Műszakpótlékok (18-22 h 40%)
• Béren kívüli juttatások
• Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén kifizetésre kerülnek 

(szombat 100%, vasárnap 150%) 
• 2 műszakos (délelőtt 06-14 h, illetve délután 14-22 h)
• Ingyenes céges buszjárat (Celldömölk, Pápa, Ajka, Sümeg, Szombathely, Körmend, 

Sárvár, Zalaegerszeg irányából és vonzáskörzetükből) 
• Sikeres munkatárs ajánlás esetén ajándékutalvány juttatás 
• Saját állományban való alkalmazás

Feltételek
•  Min. általános iskolai végzettség
• Tesztíráson való megfelelés

BŐR, A TERMÉSZET AJÁNDÉKA
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Elérhetőség:

06 94/ 509-515 • 9700 Szombathely, Szelestey László u. 13

Összeszerelés

Műveleti utasítások betartása

Feladatok:

3 műszakos munkarend 

Modern munkakörnyezet 

Versenyképes alapbér 

Teljesítmény- és jelenléti bónusz

Cafeteria rendszer

Ingyenes céges busz a városon belül 

Túlórázási lehetőség

13. havi fizetés

Amit nyújtunk:

Munkavégzés helye: Szombathely

Autóelektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozó 
partnerünk részére keresünk munkavállalókat az 
alábbi pozícióba:
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ZENIT KFT
9900 Körmend, 

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

Széles választékban a Zenit Műszaki Áruházban!
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MIKROHULLÁMÚ    

   SÜTŐ 16 990 Ft-tól.


