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Kimagasló eredmény
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Flashmobbal hívták  
fel a figyelmet  
az olvasótáborra
A Körmendi Faludi Ferenc Könyv-
tár 1989 óta szervez olvasótá-
bort. Annak idején Tóthné Molnár 
Rozália hívta életre, ő volt akkor a 
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Extra teljesítménytúrán vett 
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Nagy érdeklődés övezte a Múzeumok éjszakája programjait 
Mesterségek címere – új időszaki kiállítás nyílt a parádés istállóban                      7. 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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Akadozhat a 
vízszolgáltatás

Július 15-éig Körmenden a 
Deák Ferenc utcában az önkor-
mányzati útfelújítást megelőző-
en vízhálózat-rekonstrukciós 
munkát végez a VasiVíz Zrt. 
Emiatt munkanapokon reggel 8 
és délután 3 óra között szaka-
szos vízhiányra lehet számítani.

Fokozott ellenőrzés
A Körmendi Rendőrkapi-

tányság vezetője fokozott ellen-
őrzést rendelt el a Körmendi 
Rendőrkapitányság illetékes-
ségi területére. Az akció június 
28-án 18 órától június 30-án 20 
óráig a kapitányság teljes ille-
tékességi területére kiterjed. 

Kertmozi lesz 
Július 6-án, szombaton este fél 

10-kor mozielőadás lesz a Bat-
thyány-kastély északi kertjé-
ben. A Körmendi Kulturális Köz-
pont idén először a Ponyvaregény 
című filmet tűzte műsorra.

Fotós elismerés
Benevezett a Magyar Fo-

tóművészeti Alkotócsoportok 
Országos Szövetsége által ki-
írt pályázatra Gazsi Marga
réta, a körmendi Kölcsey Fe-
renc Gimnázium diákja. A 
pályázat három fordulóból 
állt. Az első témája az olvasás 
volt, a másodiké az alulnézet, 
a harmadiké pedig a gép. A 
megmérettetésen végül egy 
ponttal lemaradva a második 
helyezettől, a harmadik he-
lyen zárt. 

Vándortáborban
A Mecsekben teljesítenek 

közel 100 km-es túrát egy hé-
ten keresztül általános iskolás 
felsős és középiskolás diákok. 
Körmendről az Olcsai, a Somo-
gyi és a Kölcsey, Szombathely-
ről a Brenner János és a 
Nyitrai általános iskolák diák-
jai vesznek részt a program-
ban. A tábor a kormány és az 
önkormányzat támogatásával 
valósul meg.

RÖVID HÍREK

Több sportegyesület után most a 
körmendi sajtóorgánumok képvise-
lőivel kötött együttműködési megál-
lapodást a Kölcsey Ferenc Gimnázi-
um. A felek szerződésben rögzítették, 
hogy az iskolában jelenleg is zajló 
Klaszter projektről – aminek lényege 
a diákok egészséges életmódra való 
nevelése, a testmozgás iránti igé-
nyük elősegítése – rendszeresen tu-
dósítanak.

A Magyar Diáksport Szövetség 
még 2016-ban indította útjára egy 
uniós pályázat részeként azt a prog-
ramját, aminek keretében ország-
szerte több alap- és középfokú isko-
lával működnek együtt, hogy 
megtalálják a lehetőséget arra, hogy 
növelhető a fiatalok sportolási kedve 
és lehetősége. Mivel ennek a körmen-
di intézmény is tagja, az elmúlt idő-

szakban beépítették a mindennapja-
ikba a programot. Például a 
testnevelésórákat sokkal változato-
sabbá tették, új sportágakkal ismer-

kednek a diákok és az angolórákon 
is mozgással, egészséggel kapcsola-
tos szaknyelvi szavakat tanítanak 
nekik.  n MP

Támogatja a fiatalok nevelését a helyi média

Busics Benedek ebben a tanévben végzett a Kölcsey Fe-
renc Gimnáziumban.  AZ ELTE jogi karára és magyar-tör-
ténelem szakára jelentkezett, mindezt a történelem iránti 
komoly érdeklődése indokolta. Benedek kimagasló ered-
ményeket ért el ebből a tantárgyból, 13. lett az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Versenyen.

Busics Benedek most fejezte be a 
gimnáziumot, továbbtanulását a fő-
városban tervezi. Jelentkezését két 
helyre adta be, az ELTE jogi képzé-
sére és ugyanide magyar-történe-
lem szakra. A humán orientációban 
nincsen semmi meglepő, hiszen Be-
nedek komoly sikereket ért el törté-
nelem tantárgyból, mellesleg a gim-
náziumi évei alatt végig jeles tanuló 
volt, és kitűnő eredménnyel érettsé-
gizett. Többször vett részt területi, 
illetve megyei történelmi témájú ta-
nulmányi versenyeken, amelyekre 
mindig lelkiismeretesen felkészült. 
Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma, valamint az Oktatási Hivatal 
által közösen meghirdetett Orszá-
gos Középiskolai Tanulmányi Ver-
senyen történelemből tavaly egyet-
len ponttal maradt le a harmincas 
döntőről. Idén még nagyobb energi-
át fektetett a felkészülésbe, tudato-
sabban, alaposabban készült szak-

tanára, Laczó László irányítása 
mellett.  Az OKTV három fordulóból 
állt. A két írásbeli rész mellett egy 
előzetesen benyújtott pályamunkát 
is értékeltek a tanulmányi verseny 
szervezői. Benedek mintegy har-
minc oldalon Görgei Artúr múlt-
szemlélete címmel nyújtott be dol-
gozatot.  Az írásbelik után bejutott a 
budapesti szóbeli döntőbe, ahol a 
13. helyet szerezte meg, ami kima-
gasló eredmény. 

– Mindig is foglalkoztattak a múlt 
eseményei. Szeretek következtetni 
és tanulni a történtekből. Kovácsné 
Gueth Ibolya tanárnő már az álta-
lános iskolában felkeltette az ér-
deklődésemet a történelem iránt és 
versenyeken is indított. A Kölcsey 
Ferenc Gimnáziumban Laczó Lász-
ló lett a történelemtanárom, aki fej-
lesztette tudásomat, így sikerült 
jobbnál jobb eredményeket elérnem. 
Szabadidőmben is szívesen olvasok 

történelmi témájú könyveket, folyó-
iratokat. Magyar történelemből a 
dualizmus kora a kedvelt témakö-
röm, az egyetemes részből pedig 
Németország egyesítése és nagyha-
talommá válása.

Benedek a tanévzárón kiváló ta-
nulmányi eredményeiért Tolnai- 
ösztöndíjban részesült, amit most 
már második alkalommal kapott 
meg a Kölcsey Ferenc Gimnázium 
tanulójaként. 

n T. J.

Kimagasló eredmény történelemből

Városi szemétszedési akciót hirdetett Körmenden a 
Polgári Összefogás Körmendért Egyesület múlt péntek-
re. Az eseményhez bárki csatlakozhatott, a szemétsze-
déshez szükséges kesztyűket és zsákokat a szervezők 
biztosították.

A korábbi, önkormányzat által 
hirdetett hulladékgyűjtéseken fel-
buzdulva úgy gondolták, hogy itt 
az ideje, hogy egy civil szerveze-
tek által megszervezett hasonló 
akciót is lebonyolítsanak. A koráb-
bi tapasztalatok ugyanis azt mu-
tatták, hogy habár a város köz-
pont i  részei  szerenc sére 
viszony lag szemétmentesek, de 
ahol jelentős a városon áthaladó 
forgalom, ott bizony van még ezen 
a téren tennivaló.

Gyakran beszélünk róla, hogy 
milyen fontos a környezetünk 
megóvása, a természeti értékeink 
védelme. Hallunk róla, beszélünk 
róla és szerencsére egyre többet 
teszünk is érte. Ez a mai nap is er-
ről szólt. Arról, hogy összegyűl-
tünk itt a város főterén és együtt 
indultunk útnak megtisztítani a 
város legfontosabb pontjait. Kor-
tól, nemtől és társadalmi státusz-
tól függetlenül. Együtt, egy közös 
célért, egy közösségként. 

Nagy öröm, hogy a Polgári Ösz-
szefogás Körmendért Egyesület 
mellé olyan civil szervezetek is fel-
sorakoztak, akik az év más idősza-
kaiban is rendszeresen végeznek 
hasonló jellegű környezetvédelmi 

akciókat. Gondolok itt a Bereki 
Bárkás Egylet Egyesületre, akik a 
Rábához kapcsolódóan végeznek 
környezetvédelmi akciókat, felvilá-
gosító megmozdulásokat, vagy a 
Castrum Sec Dinamica SE-re, akik 
a kastély északi kertjében vállal-
nak nagyon fontos társadalmi 
munkát és a Várkertért Egyesület-
re, akik a Várkert rendben tartásá-
ban jelentenek komoly segítséget 
az önkormányzatnak – hangsú-
lyozta az esemény kapcsán Bebes 
István, Körmend polgármestere.

Hozzátette: a mostani akció cél-
ja, hogy felhívjuk a figyelmet a kör-
nyezetünk megóvásának fontossá-
gára. Körmend ugyanis bővelkedik 
a természeti értékekben. Itt van 
nekünk a Rába folyó és a Batthyá-
ny-kastély több hektáros kastély-
parkja, hogy csak a legjelentőseb-
beket említsem. Mindkét helyszín 
szerves részét képezi a város múlt-
jának, jelenének és jövőjének, és 
mindkettő komoly alakítója annak 
a körmendi identitásnak, amelyre 
oly büszkék lehetünk. 

Kitért arra is, hogy a jövőben 
szeretnék, ha a különböző környe-
zetvédelmi és zöld tevékenységek, 
akciók még hangsúlyosabban meg-

jelennének az önkormányzati 
munkában. Jelenleg is vannak 
olyan ötletek, amelyek tervezés 
alatt állnak, és további koncepci-
ók, stratégiák kidolgozása várható 
ebben a témakörben, hiszen látha-
tó, hogy az itt élő emberek is igény-
lik az igényes, tiszta és rendezett 
környezetet. Legyen szó akár a 

városi növényállomány felfrissíté-
séről, akár egy komplex környe-
zetvédelmi rendelet kialakításáról 
vagy a témához kapcsolódó felvilá-
gosító akciókról, ezek mind-mind 
meg fognak jelenni a jövőben az 
önkormányzat munkájában – zár-
ta szavait a városvezető.

n PM

A jövőben rendszeresek lesznek Körmenden a „zöld” programok

Ismét szemetet szedett a város apraja-nagyja
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Száznyolc diákot avattak rendőrré a Körmendi Rendészeti 
Szakgimnázium kibocsátó ünnepségén a Szabadság téren 
a közelmúltban. Az ünnepség helyszínére és onnan vissza 
az intézményhez a tanulók gyalogmenetben vonultak. A 
fiatalok eleget tettek a hivatásos állományba vételük alkal-
mából tett fogadalmuknak, és sikeres vizsgákkal bizonyí-
tották, hogy felkészültek a rendőri szolgálatra.

A Körmendi Rendészeti Szakgim-
názium életében a 29. tanévzáró és 
kibocsátó ünnepség volt az idei.  
A rendezvény tiszthelyettesi foga-
dalomtétellel kezdődött: a második 
évfolyamos diákok ugyanis megerő-
sítették a 2018. szeptember 3-án tett 
esküjüket. Az ünnepi beszédet az 
országos rendőrfőkapitány megbí-
zásából dr. Tiborcz János dandár-
tábornok, Vas megye rendőrfőkapi-
tánya mondta. Mint az iskola 
egykori igazgatója, felelevenítette 
az elmúlt évtizedeket. „Az intéz-
mény bizonyított, van eredményes 
múltja, alkotóképes, tenni akaró ok-
tatói és dolgozói kollektívája, amely 
garanciát jelenthet a jövőben is.” A 
tanintézet patinás falai között az 
alapítás óta több mint 17 ezren sze-
reztek szakképzettséget. Ezt a szá-
mot a mostani száznyolc tanuló is 
gyarapítja, akiknek tanulmányi és 
vizsgaeredménye összességében jó 
osztályzatot ér. Kitér rá: a rendőr-
ség vezetése számít arra, hogy a 
hivatáshoz méltón viselkednek, in-
tézkedésük során határozottak 

lesznek a jogsértőkkel szemben, de 
támogatást nyújtanak és segítik a 
rászorulókat.

A végzős tanulók nevében Katona 
Viktória rendőr őrmester mondott 
válaszbeszédet. Felidézte, mi min-
den történt velük az intézményben 
eltöltött két év alatt. Elmondta, hogy 
ha voltak is nehézségeik, sikeresen 
teljesítették a szakmai vizsgákat, 
köszönhetően oktatóik és családjaik 

támogatásának. Végül büszkén je-
lentette ki: soha nem felejtik el, hogy 
a Körmendi Rendészeti Szakgimná-
zium tanulói voltak.

A folytatásban a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Közgyűlés megyezász-

lót adományozott az iskolának a 
megye és a tanintézet közötti kiváló 
munkakapcsolat és a hosszan tartó 
együttműködés elismeréseként, 
majd a kiválóan végzett tanulók 
megkapták bizonyítványukat.

Az ünnepségen adták át az Év ta-
nára és az Év dolgozója címet is. 
Előbbit a nevelőtestület és a diák-
önkormányzat egységes javaslata 
alapján Horváth Balázs rendőr 
törzs zászlós, utóbbit Báger László 
Gáborné közalkalmazott kapta. To-
vábbá a tanévzáró és kibocsátó ün-
nepség alkalmából Magyarország 
belügyminisztere hosszabb időn át 
kiemelkedően végzett vezetői mun-
kája elismeréseként tárgyjutalom-
ban részesítette a szakgimnázium 
oktatási igazgató helyettesét, Drem
mel Istvánt. 

n MARKÓ PETRA
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

A szervezők a program népsze-
rűségéből kiindulva hirdették meg 
2019-ben is a családokat mozgósí-
tó, Közlekedik a család elnevezésű 
közlekedésbiztonsági versenyt.  
A június 22-e és 23-a közötti, nyolc 
állomásból álló országos döntő fel-
adatai többek között Szentgott-
hárdon, Apátistvánfalván, Sza-
lafőn és Körmenden zajlottak. Az 
eredményhirdetésnek ped ig 
Keszthelyen a Festetics-kastély 
adott otthont.

A felmenő rendszerű versennyel 
elsősorban a biztonságos és a bal-
esetmentes közlekedésre próbálják 
felhívni a figyelmet immár nyolca-
dik éve. A programra olyan csalá-
dok jelentkezhettek az ország min-
den pontján, ahol van legalább egy 

hat és tizenhét év közötti gyermek, 
valamint az egyik szülő rendelke-
zik „B” kategóriás vezetői engedély-
lyel. A megmérettetésre idén csak-
nem hétszázan jelentkeztek. Végül 
a területi versenyekről húszan jut-
hattak csak be a legjobbak közé. 

A vetélkedő feladatai között elmé-
leti és gyakorlati versenyszámok is 
szerepelnek, illetve a már megszo-
kott játékos, szórakoztató elemek is 
a megmérettetés részét képezik. 
Körmenden például kerékpáros 
ügyességi feladatokat kellett telje-
síteni a részvevőknek a rendészeti 
iskola ebédlőjében, Szentgotthár-
don autós ügyességi feladat volt, 
Zalaegerszegen vezetéstechnikai, 
valamint kerékszerelési próba, Hé-
vízen pedig elsősegélynyújtás. 

A vetélkedő idei döntőjét végül a 
Bitó család nyerte Somogy megyé-
ből. Második helyezést ért el a Za

horán család Békés megyéből, míg 
a harmadik helyen a Bács-Kiskun 
megyei Tóth család végzett. n MP

Pajor Tamás Rosenberg Dani 
balladája című dala szakította félbe 
a csendes délutánt június 19-én Kör-
menden a Holokauszt-emlékműnél, 
ahol a helyi zsidóság deportálására 
emlékeztek.

1944. június 19-én több száz zsidó 
embertársunkat szállítottak el a kör-
mendi gettóból Szombathelyre, majd 
onnan az auschwitz–birkenaui kon-

centrációs táborba – idézte fel megren-
dülten a 75 évvel ezelőtti eseményeket 
Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó 
Hitközség elnöke. „Ennyi év távlatából 
is emlékezni kell arra, hogy ki akarták 
tépni a múltunk gyökereit, tönkre 
akarták tenni álmainkat, a jövőnket és 
el akarták venni az életet attól a bibliai 
néptől, amely fényt adott a történelem 
sötétjébe” – hangsúlyozta.

A rendezvény végén a megjelen-
tek – a zsidó szokásnak megfelelően 
– elhelyezték a kegyelet és emléke-
zés kavicsait és virágait a Holo-
kauszt-emlékmű talapzatán.

A településen egyébként a helyi 
rendelet alapján ötévente van ilyen 
megemlékezés. A gyermekorvosi 
rendelővel szemben található emlék-
művet 2004-ben adták át, Polgár Il

dikó Munkácsy-díjas keramikus 
keze munkáját dicséri. Az elkészülé-
sét a Csaba József Honismereti 
Egyesület kezdeményezte, a kör-
mendi Holokauszt Munkacsoport fel-
kérésére készült el, egyházak, civil 
szervezetek, magánszemélyek és az 
önkormányzat támogatásával.

n MP      
FOTÓ: J. T.

A Körmendi Faludi Ferenc Könyvtár 1989 óta szervez olva-
sótábort. Annak idején Tóthné Molnár Rozália hívta életre, 
ő volt akkor a gyermekkönyvtáros. Azóta pedig minden 
esztendőben – változó, hogy kettő vagy három turnussal 
– több korosztályban megtartják. 

Az olvasótábor az elmúlt három 
évtizedben töretlen népszerűség-
nek örvend. Generációknak nyúj-
tott élményt és egyedülálló módon 
maradt fenn és adja tovább a ki-
csiknek a könyvtár szeretetét – 
számolt be lapunknak Mecsériné 
Doktor Rozália, a bibliotéka veze-
tője. A városban nincsen olyan tá-
bor, aminek ilyen hagyományai 
lennének és ennyire töretlen nép-
szerűségnek örvend. Az alsó és 
felső tagozotosok körében egy-
aránt népszerű, a szülők szívesen 
íratják be rá gyermekeiket. Nem-
zedékek tábora is ez: több olyan 
gyermek is van, akiknél a szülő, a 
legnagyobb gyermek és a legki-
sebb is részese volt egy-egy évben 
a programnak. Sok a visszajáró, a 
legjellemzőbb, hogy alsó tagozat-
ban megkedveli valaki a tábort és 
amíg általános iskolás, minden év-
ben résztvevő, de arra is volt már 

példa, hogy középiskolából is visz-
szakéredzkedtek a diákok. 

Az idei első turnus egyik napján 
ötvenegy fős gyerekcsoport gyűlt 
össze a főtéren és a sétálóutcában, 
hogy felhívják a figyelmet a táborra 
és annak népszerűségére. Wágner 
Dávid, a könyvtár munkatársa da-
lokat tanított be nekik, azt adták elő 
villámcsődület keretében. 

A fő téma idén Körmend, a mi vá-
rosunk, ami a 775 éves várostörté-
nethez kapcsolódik. A programokat 
is ez határozza meg. Az első turnus-
ban például a gyerekek többek kö-
zött megismerkedtek IV. Béla király 
kiváltságlevelével és körmendi vo-
natkozású akadályversenyen vet-
tek részt az életkori sajátosságok-
nak megfelelően. Kirándulni is 
voltak: például Sümegen és Szigli-
geten, ami szintén a tatárjárás 
után, IV. Béla király uralkodása ide-
jén épült. 

Július 15-étől kezdődnek a felső 
tagozatos táborok is, annyi biztos, 
hogy idén lesz egy kétnapos vonatos 
kirándulás is a gyerekeknek. Ide 
még van néhány szabad hely. 

Mecsériné Doktor Rozália, a Kör-
mendi Faludi Ferenc Könyvtár ve-
zetője mesélt arról is, hogy az el-
múlt harminc évben minden egyes 
tábor lebonyolításásban részt vett. 

Számára ez egy kikapcsolódás a 
más egyéb tevékenységeiből. Hoz-
zátette: hamarosan szeretné átadni 
a stafétát az ifjú kollégáinak. Bíz-
nak abban, hogy a városban mindig 
lesznek olyan gyerekek, akik szíve-
sen jelentkeznek az olvasótáborba, 
mert ez gyakorlatilag egy fogalmat 
jelent. 

n MP

A körmendi könyvtár hagyományos nyári programja idén jubilált

Flashmobbal hívták fel a figyelmet az olvasótáborra

A zsidóság 75 évvel ezelőtti áldozataira emlékeztek Körmenden

Huszonkilencedik tanévét zárta a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium

Szolgálatba állnak a most végzett tanulók

Somogy megyei család nyerte a Közlekedik a család vetélkedőt
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Júliusban ismét birtokba veszi a Rába-partot a körmendi 
nyár legnagyobb szabású rendezvénye, az immár 10. Al-
terába Fesztivál. Természetesen egy születésnap megün-
neplése elképzelhetetlen ajándékok nélkül, ezért így lesz 
ez az ország legnagyobb kerti partiján is.

Hegedüs László, közismert nevén 
Hege, az Alterába Kft. ügyvezetője 
a megálmodója és szervezője a kez-
detektől az Alterába Fesztiválnak. 
A Rába Szabadidőközpontban júli-
us 9. és 13. között dübörögnek majd 
a hangfalak, és a szervezésen, vala-
mint a különféle előkészületeken 
kívül már jóval korábban is történt 
néhány kedves gesztus. Ezek egyi-
ke volt a fesztivál tízéves jubileuma 
tiszteletére áprilisban elültetett tíz 
fa a Mátyás közben, a kerékpárút 
mellett. A költészet napja alkalmá-
ból Hege a szombathelyi Agora Mű-
velődési és Sportházban szervezett 
Bródy János-nagykoncertet, ame-
lyen Erdélyi Rolika kezeléséhez a 
gyűjtődobozokban negyedmillió fo-
rint gyűlt össze. 

Az alábbi beszélgetésben Hegét 
először a fesztivál szülinapi megle-
petéseiről kérdeztem.

– A Facebookon érhetőek el az 
Alterábához kapcsolódó különböző 
játékok, több mint száz bérlet és 
napijegy nyerhető így meg – kezdte 
a választ. – A fellépő zenekarok kö-
zül többen külön meglepetéssel ké-
szülnek, ezek nem a koncertjeik-
hez kapcsolódnak, hanem önálló 

műsorok lesznek. Vannak, akikről 
már tudom, hogy mit terveznek és 
vannak, akik ezt nem hajlandóak 
elárulni, de az biztos, hogy megle-
petéssel jön Körmendre Beck Zoli 
a 30Y-ból, Likó Marci a Vad Frut-
tikból, Pásztor Anna az Anna and 
the Barbiesból, Lecsó és Lovasi a 
Pál utcai Fiúkból. És most lesz 
csak itt, utoljára Fény koktél feszti-
válon, mert Mackó barátunk az 
utolsó patronokat itt használja fel 
az elkészítéséhez. A Fényt pécsi 
főiskolás bulikról hoztuk még Kör-
mendre, és rendezvényeken csak 
Mackóék készíthették.  Jó hír, hogy 
bővül az ételkínálat, és idén sok ze-
nekarral lehet majd találkozni, be-
szélgetni, szelfizni a fellépéseik 
előtt és után. Éjszakánként a napi 
programokat a már megszokott és 
nagyon közkedvelt Golyó és Johny-
ny bulik zárják. A sok promóciónak 
köszönhetően rengeteg ajándékot 
tudunk kiosztani. A Klub Trumme-
rikumban hagyományos, papír ala-
pú belépőket lehet még kedvezmé-
nyesen vásárolni. Aki tervezi, hogy 
jön az Alterábára, jó lesz, ha siet, 
hiszen nagyon fogynak a bérletek 
és a napijegyek. 

– Lesz változás a színpadok elhe-
lyezésében vagy a beléptetésben?

– Nem, a nagy- és a kis színpad is 
ott lesz felállítva, ahol tavaly volt, 
és most is készítünk egy színt, ami 
alá erős napsütés vagy eső esetén 
be lehet menni. Marad az egyoldali 
beléptetés, és a fesztivál 13-tól 16 
óráig ingyenesen felkereshető. A 
honlapunkat és a Facebook-olda-
lunkat érdemes nézni  nemcsak az 
akciók, hanem a gyerekeknek szó-
ló kedvezmények miatt is, és ott 
minden más aktuális információ is 
megtalálható. Változatlanul az Al-
terába az ország legbiztonságo-
sabb fesztiválja. 

– A fellépők névsorából kikre hí-
vod fel külön is a figyelmet?

– A Punnany Massif kevés feszti-
válfellépést vállal, de hozzánk el-
jönnek, és ennyire kedvező jegy-

áron máshol nem lehet őket 
megnézni. Érdekesség, hogy a zene-
karok is várják, hogy szerepelhes-
senek nálunk. Mindig hatalmas 
koncertet adott a 30Y, a Kiscsillag, 
az Anna and the Barbies, és nagyon 
népszerű a Bagossy Brothers Com-
pany is. Sokan kérték a Bëlgát, és 
egészen biztos, hogy megint hatal-
mas bulit rendeznek. De ne feled-
kezzünk meg a kisszínpadról sem, 
ott koncertezik majd az AC/DP,  
a Konyha, Takács Vilkó és a 20 éves 
Koprive. A szombati zárónap a 
rock zenéé, olyan együttesekkel, 
mint a Fatal Error, az Ossian,  
a Road, a Depresszió. Valamennyi 
fellépőnek ismét a legkorszerűbb 
hang- és fénytechnika áll majd  
a rendelkezésére, hogy megint min-
den a lehető legjobb legyen.

n CST

| 2019. június 28. | kultúra kultúra | 2019. június 28. |

A Szent Iván-éji események egy részét az idén le kellett 
mondani. Óriási eső volt a rendezvény napján, így több 
programot nem tudtak megvalósítani a szervezők. De 
amit megtartottak, az nagy népszerűségnek örvendett, 
különösen a Batthyány-kastély rejtett zugainak bejárása.

Koncerteket, különféle bemutató-
kat, éjszakai máglyagyújtást, íjász-
kodást kellett lemondani. Utóbbi 
különösen a Régió Hagyományőrző 
és Sportegyesület tagjainak volt 
fájó pont, hiszen az íjászok nagy 
erőkkel készültek a programra. Az 
időjárás miatt az eltervezettből az 
idén csak néhány elemet sikerült 
megvalósítani, főleg gyermekeknek 
és családoknak szóló programokat. 
A rendezvény nyitányaként Zsuzsa 
és Zsolti lépett fel az esőhelyszín-
ként kijelölt Batthyány Örökség-
központban, közben kézműves fog-
lalkozásokon vettek részt az esővel 
dacoló látogatók. Párhuzamosan 
zajlott a Városi Kiállítóteremben az 
idei rendezvény egyik legkreatí-
vabb eleme, a Nyári élményfestés 
elnevezésű program Molnár Eszter 
vezetésével. A programra előzete-
sen lehetett jelentkezni egyénileg 
vagy pároknak, akár anya-gyer-
mek vagy apa-gyermek duónak is. 
Az élményfestés nem igényel sem-
milyen előképzettséget és nagysze-
rű élményt nyújt a résztvevőknek. 
A két-három órás élményprogram 
akkor is sikert jelent, ha utoljára 
hosszú évekkel ezelőtt volt a részt-
vevő kezében ecset – mondta Mol-

nár Eszter, a program instruktora, 
aki Körmenden először vezetett 
foglalkozást. 

A Dr. Batthyány-Strattmann 
László Múzeum minden programját 
megtartotta a Múzeumok éjszaká-
ján. A legnagyobb érdeklődés az 
Utolsó bolyongás a kastélyban elne-
vezésű programra mutatkozott, 
amelyet az intézményegység vezető-
je, Móricz Péter vezetett. – Minden 
évben ez az egyik leglátogatottabb 
programunk, a rossz idő ellenére is 
nagyon sokan voltak. Ilyenkor a lá-
togatók elé tárulnak a Batthyá-
ny-kastély azon termei, részei, ame-
lyeket még nem sikerült megújtani 
és el vannak zárva a nagyközönség 
elől – mondták a szervezők.

Nagyon izgalmas volt az a kiállítás 
is, amely az egykori parádésló-istál-
lóban nyílt. A tárlat nyolc régi mester-
séget mutat be, így a fogműves-pati-
kus, az asztalos, a szíjgyártó, a 
vendéglős-szállodás, a szabó, a ko-
vács-lakatos, a fodrász-borbély, vala-
mint a szobafestő-címerfestő szak-
mákat. A kiállítás kurátora Vargáné 
Lóránt Andrea történész-muzeoló-
gus volt és Gráfik Imre muzeológus, 
a néprajztudományok kandidátusa 
nyitotta meg. 

– A tárlatban mesterségek szerint 
tagolva mutatjuk be a körmendi és 
Vas megyei iparosokhoz kötődő cé-
géreket és cégtáblákat. Töreked-
tünk a tárgyi sokszínűségre is, így 
külön tárolókban kaptak helyet az 
egyes szakmákat reprezentáló szer-
számok, késztermékek, fotók és ira-
tok. Ehhez elsősorban az intézmény 
gyűjteményi anyagára támaszkod-
tunk, hiszen a múzeum a megalaku-
lása óta gyűjti az ipartörténeti emlé-
keket, s ennek következtében igen 
gazdag anyagot őriz. Ennek egy fon-
tos szelete a 2014-ben megnyitott 
Körmend és a Batthyányak évszáza-
dai című kiállításban megtekinthető. 
Itt olyan híres körmendi iparosdi-
nasztiák tárgyait állítottuk ki, mint 
a Tóth órás- és ékszerész-, a Kluge 
kékfestő-, a Pőcze könyvkötő-, a 
Zwiefel lakatos- és a Raposa bog-
nárfamília, de láthatók még Tóth La-

jos és József mézeskalácsoshoz, 
Sándor Ferenc toronyóráshoz és We-
ber Antal bádogoshoz köthető emlé-
kek is. Az ipartörténeti gyűjtemény 
nagyobbik része – s ezáltal számos 
műhely anyaga – még soha nem volt 
kiállítva, hanem a raktárhelyiségek-
ben várta sorsának jobbra fordulá-
sát. Úgy láttuk, hogy ezek a darabok 
is megérdemlik a nagyközönség fi-
gyelmét, történeti és esztétikai érté-
kük, valamint kuriozitásuk miatt, 
ezért hoztuk létre ezt a kiállítást – 
mondta Vargáné Lóránt Andrea.

A Szent Iván-éjen nem maradtak 
zene nélkül a látogatók, Varga Ben
ce, a Zaporozsec zenekar frontem-
bere Lassú vízeken címmel adott  
műsort. Felcsendültek Zapo-
rozsec-slágerek, Cseh Tamás dalai, 
valamint zenés versfeldolgozások, 
főleg József Attilától. 

n TÓTH JUDIT

A Batthyány-kastély rejtett zugainak felfedezése volt a legnépszerűbb 

Sokszínű programot terveztek a Szent Iván-éjre

Idén is megrendezték immár 5. 
alkalommal a Komlói Amatőr Szín-
házi Találkozót, ahol a Körmendi 
Kastélyszínház Társulat is megcsil-
logtatta tehetségét. A hetvenöt be-
küldött versenydarabból tíz produk-
ciót választott ki Pataki András, a 
Soproni Petőfi Színház Jászai-díjas 
igazgató-főrendezője, a KASZT 
fesztiváligazgatója.

 A rendezvény igyekszik minden 
évben különleges darabokat vá-
lasztani, így több műfajban is lát-
hatnak előadásokat az érdeklődők. 
A körmendi társulat immár ne-
gyedszer léphetett fel a komlói 
deszkákon, ahol a saját rendezésű 
Jordi Galcerán A Grönholm-mód-
szer című darabot mutatták be a 

nagyközönségnek.  A négynapos 
rendezvény zárásaként értékelték 
az előadásokat, ahonnan a Vörös 
Attila által irányított társulat szép 
eredménnyel térhetett haza, hiszen 
Arany minősítést kaptak, valamint 
a szakmai zsűri véleménye alapján 
a 3. helyezést érték el. A csoportból 
Szép Dánielt színészi különdíjjal 
jutalmazták.

A színjátszókat többek között Pa-
taki András, a Soproni Petőfi Szín-
ház igazgató-főrendezője, Szávai 
Viktória Jászai Mari díjas színész-
nő, Regős János, a Magyar Színját-
szó Szövetség elnöke, valamint Né
meth Ákos József Attila díjas 
drámaíró zsűrizte.   

n SZD

Ismét a legjobbak között a körmendi társulat

Újdonságok és meglepetések a jubiláló Alterába Fesztiválon

Hamarosan ismét benépesül a Rába-part
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Az elődöntő ötödik, Pécs elleni találkozóját az Egis Körmend 
férfi kosárlabdacsapat idehaza fölényesen nyerte (97-71). 
Ezzel eldőlt, hogy a Rába-partiak kerültek a döntőbe, el-
lenfelük a szombathelyi Falco gárdája. Vas megyei döntőre 
került sor, a 2007–2008-as idényben már volt ilyen, akkor a 
sárga-feketék  3-1-es összesítéssel aranyérmesek lettek.  
A Körmend 16 éve volt utoljára bajnok. Az piros-feketéknek 
a döntőben is nélkülöznie kellett a sérült Mario Delast.  
Az első hazai összecsapáson 70-77-re nyert a Falco, Szom-
bathelyen aztán 87-77-re újra diadalmaskodott. Június 
21-én, pénteken végsőkig kiélezett csatában 84-91-gyel újra 
nyertesként hagyta el a pályát a Falco, így ők lettek a bajno-
kok. A Körmend lett az ezüst érmes, míg a bronzot a Pécs 
érdemelte ki a Szolnoki Olaj elleni sikerének köszönhetően. 

Nagy volt a tétje a Pécsi VSK-Veo-
lia elleni ötödik mérkőzésnek, mi-
vel a bajnoki döntőzés lehetőségé-
ről szólt. Ennek megfelelően 
keményen küzdöttek a csapatok, s 
noha 18-18-nál egalizált a Pécs, az 
első tíz percet 27-21-re nyerte a Kör-
mend. Hammonds (29/1) kiváló do-
bóteljesítménye mellett Ferencz 
(13/3) jól motiválta igazi csapatka-
pitányként társait. 15 pontra is nőtt 
a hazai előny, de Taylor (21/6) két 
jó távolijával a szünetre kicsit köze-
lebb került az ellenfél (57-44). A for-
dulás után Price (25/15) hárompon-
tosainak köszönhetően 20 pontosra 
duzzadt az Egis Körmend fórja. A 
záró etapnak 83-60-nal lódultak a 
felek. Lajsz is lepett egy hármast, 
aztán jöhettek a Kiss fivérek és Ta
kács, sajnos ők már nem termeltek 
pontot. A vége: 97-71. A lényeg, dön-

tős lett a Körmend. Komoly versen-
gést követően jutottak a döntőbe, 
míg a Falco-Vulcano Energia KC 
Szombathely pihenhetett és takti-
kát gyakorolhatott.  A Kecskemét 
után ugyanis a Szolnokot is 3-0-s 
söpréssel tudta le. A legvérmesebb 
szurkolók bíztak a Körmend baj-
nokságnyerésében, de reálisan 
nézve érezhető volt, hogy Delas nél-
kül csuda nehéz lesz. Ráadásul ná-
lunk kevés az ilyen szinten bevethe-
tő fiatal, míg az ellenfélnél 3–4, 
akár meccset is eldönteni tudó játé-
kos várt a kispadon a pályára kerü-
lésre. A hazai pályaelőny adhatott 
némi biztatót a három győzelemig 
tartó sorozatot megelőzően. Min-
denki tisztában volt azzal is, hogy 
az első összecsapás végkimenetele 
akár komoly lélektani előnyt is je-
lenthet a folytatásban a győztesnek.

 Óriási ováció közepette dr. Gün
ther Gábor, az Egis Gyógyszergyár 
Zrt. körmendi gyáregységének 
igazgatója indította útjára a labdát. 
Price (16/6) jól kezdett, de nem tar-
tott sokáig a hazai előny. Fej-fej mel-
lett óriásit küzdöttek a csapatok. Az 
első negyedet Govens jó távolijának 
köszönhetően a Falco nyerte (18-21). 
Bradford (9/3) illetve Hammonds 
(18/6) kiváló hármasaival a szünet-

re 40-37 állt az eredményjelzőn.  
A folytatásban a Falco hamar fordí-
tott, de a Körmend egy-két ponttal 
lemaradva szívósan loholt ellenfele 
után. Ezt a negyedet 15-24-re a 
szombathelyiek nyerték (55-61). 
Ádáz küzdelemben közelített a ha-
zai gárda. Thames (12/3) is javított 
eredményességén. Aztán Fepu (9/3) 
egalizált!  Perl (14) és Váradi (10/6) 
rafinált pontszerzéseivel a vendé-

gek csikarták ki a győzelmet (70-
77). Ezzel odalett a pályaelőny. Fő-
leg lepattanózásban voltak 
sikeresebbek a szombathelyiek, és 
hát ugye az a bizonyos hosszabb 
kispad… A Falco a döntő második 
összecsapásán, hazai pályán várta 
a Körmendet. A vendégek kezdtek 
jobban (4-8), ám Curry (13/9) két jó 
távolijával fordított a vendéglátó, sőt 
az első etap végére 29-19-es előnyre 

tettek szert. Vendégoldalon vírusos 
gyomorrontással bajlódott Csorvá
si, ez is nagyban hátráltatta csapa-
ta áttörését. Jól védekezett a Falco, 
ráadásul Bruinsma (32/9) szezon-
csúcsát megközelítve, extrán do-
bott, sőt kilenc lepattanót szerzett. 
Price (17/6) és Bradford (17/3) talála-
taival zárkózott a vendég, de a félidő 
így is hét pont oda (42-35). A máso-
dik játékrészben még jobban felpör-
gött a Falco (64-44). Ez már tetemes, 
húszpontos előny, ami a folytatás-
ban harminchoz is közelített. A mér-
kőzés ezen szakaszát 32-13-ra nyer-
ték a vendéglátók. A végére 
kiengedett a sárga-fekete együttes, 
a nagy előny tudatában pályára lép-
tek ifjú titánjaik. Ekkor sokat fara-
gott hátrányából az MTE, 13-29-re 
nyerve az utolsó etapot. Ám a vég-
eredmény 87-77. Ezzel már 2-0 volt 
az állás a Falco javára. 

Pénteken aztán mindent egy lap-
ra kellett feltenni a Körmendnek. Az 
elején a vendégek voltak sikereseb-
bek, főleg Perl (16/6) és Váradi (12/6) 
húzta csapata szekerét.  4-10-nél 
Matthias Zollner időt kért. Hasz-
nált a fejmosás, mert Bradford 
(26/15) nagyon belelendült, aztán 
Price (13/9) egyenlített (17-17). Fej-
fej mellett robogtak a felek,  
Thames (17) közelített, de 28-30-ra 
nyerte az első tíz percet a Falco. A 
folytatásban Hammonds (17/9) pont-
jaival már a piros feketék voltak 
előnyben (33-32), a második etapot 
22-15-re nyerve. Thamest keményen 
„aprították  a darálóban”. A meccs 
ezen szakaszában biztatóan mutat-
kozott a játékunk, Bradford sikerte-
len zsákolási kísérlete és Price ko-

sárból kiperdülő labdája ellenére. 
Jól jött volna a szerencse, de így is 
50-45 állt az eredményjelzőn a szü-
netre. A piros-fekete tábor joggal 
reménykedett ekkor, hiszen nem íz-
lett a Falcónak a körmendiek jó 
egy-egyezése, sőt a zónavédekezé-
se sem. A fordulás után egy kiha-
gyott dobás, majd lejárt hazai táma-
dóidő után Perl egyenlített (50-50). 
Ferencz legjobbkor dobta távoliját 
(53-50), de ez után Bruinsma (15) 
percei következtek. A váltott veze-
tés bődületes küzdelmek mellett 
zajlott.  Govens (13/6) nyerő csere-
emberként dobta a kosarakat, de a 
záró etapnak még egyetlen pontos 
hazai fórral vágtak neki a felek (64-
63). Govens és Balmazovic (8/6) 
eredményes munkájának köszön-
hetően kezdett elhúzni a vendég (71-
80).  Ádáz csata dúlt a pályán, a ha-
zai pontokra mindig jött válasz a 
túloldalról. A körmendi dráma vég-
eredménye 84-91. Bajnok a Falco, 

akik a rájátszásban három söprés-
sel nyertek. Ezzel begyűjtötték má-
sodik bajnoki címüket. A sors iróni-
ája, hogy az elsőt is Körmenden, a 
Körmend ellen harcolták ki. Kétség-
telenül megállapítható, hogy na-
gyon összeállt társaság, jó szerke-
zetű teamet alkottak a végére. 
Váradi és Govens nyiszálta a hálót 
Körmenden… A „ha” pedig a kisör-
dög. Mert soha nem tudjuk meg, mi 
lett volna, „ha” Delas nem sérül 
meg? Vajon akkor összejött volna az 
arany?  Összességében sikeres volt 
így is a szezon. Az alapszakaszt és 
a középszakaszt megnyerve lett 
második, azaz ezüstérmes az 
együttes. A nemzetközi Alpok-Ad-
ria Kupát sikerült megnyerni. A baj-
noki szezon előtt erre senki sem 
számított. Ez egy kisváros csapatá-
nak nagy menetelése volt, soha rosz-
szabb szezont az MTE-nek!

n KÉKI
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

| 2019. június 28. | panoráma panoráma | 2019. június 28. |

A Vasi El Classico sorozat végén ezüstéremmel fejezte be a szezont az Egis Körmend 

Drámai végjátékkal zárult a férfi kosárlabda-bajnokság döntője
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Egyperces néma felállással kezdődött a Körmendi FC 
bankettje, ahol az ünneplés előtt Buti Tibor emlékének 
adóztak, majd elbúcsúztatták a kispadról tizenegy év 
után távozó ifj. Molnár Károlyt és a vezetőség beszélt a 
távlati tervekről is.

Az elnökség a szezon elején a do-
bogós helyezés elérését tűzte ki célul, 
amit sikerült is megvalósítani, hi-
szen a csapat a második helyen zárt. 
Erre a város és a sportegyesület ve-
zetősége is nagyon büszke. Jelenleg, 
bár a játékosok még pihenhetnek, a 
jövő évi bajnokság előkészületei a 
háttérben megkezdődtek. 

Bebes István, Körmend polgár-
mestere az eseményen elmondta, 
hogy a jövőben is támogatni fogja 
a város a klubot és szólt arról is, 
mindent megtesznek annak érde-
kében, hogy folyamatos fejleszté-
sek valósuljanak meg a sportpálya 
környékén. 

Méltatták ifj. Molnár Károlyt, aki 
egy bronz-, két ezüst- és négy arany-

érem után adja át a stafétabotot utód-
jának. Mint arról már beszámoltunk, 
a csapat életéből nem tűnik el telje-
sen, a jövőben az U16-os csapatot 
irányítja. A padon pedig a szombat-
helyi Illés Akadémiáról érkező Som
falvi Péter veszi át a helyét.

Ő a csapat tagjainak elismeré-
sét fejezte ki, a város vezetőségé-
nek pedig köszönetet mondott a 
háttérmunkáért. Tréfásan kilá-
tásba helyezte, hogy jövőre baj-
nokcsapatot ünnepelhetnek Kör-
menden, hiszen két évvel ezelőtt 
bronzérmet szereztek, idén ezüs-
töt, így ha ez a tendencia folytató-
dik, a 2019/2020-as szezon végén 
arannyal zárnak majd. 

n MP

Sikeres hazai birkózóverseny
Lezajlottak a IV. Körmend Meghívásos Grundbirkózó Gála mérkő-

zései. A körmendiek mellett dunaszerdahelyi, kőszegi és zalaeger-
szegi sportolók küzdöttek a szőnyegen. 38 óvodás versengett. A ren-
dezvényt Czvitkovics Gyula alpolgármester nyitotta meg. A gálát 
megtisztelte jelenlétével a felnőtt szabadfogású birkózóválogatott új 
szövetségi kapitánya, Dvorák László, ő adta át az érmeket is a birkó-
zópalántáknak. Bartók Zsolt, a helyiek szakvezetője elmondta, hogy 
kiváló légkörben izgalmas, fordulatokban gazdag, nagy küzdelem, 
óriási drukk volt a tornán. 

Külön köszönet a szülőknek és hozzátartozóknak a szimpatikus 
biztatásért. A IV. Grundbirkózó Gálát Támogatták: Körmend Város 
Önkormányzata, Vasivíz Zrt., Régióhő Kft., Impulzus Fitness Kör-
mend. n KÉKI

Szünidei matiné 
A Körmendi Kulturális Köz-

pont új programot kezdeménye-
zett Szünidei matiné címmel.  
A program a lekisebbeknek – az 
óvodásoknak és a kisiskolások-
nak – szólt, négy és fél éves kor-
tól nyolcéves korig.  A matiné 
rögtön a szünidő elején elkezdő-
dött. Június utolsó két hetében 
minden hétköznap reggel nyolc 
órától fél egyig várták a gyere-
keket élménydús programokra. 
Volt lovasudvar-látogatás, ját-
szóterezés, kézművesség, moz-
gásos foglalkozás, élményprog-
ram a Vadászlakban és a 
Csodaszarvas Tájparkban, va-
lamint kalandos vetélkedő a 
Batthyány-kastélyban.

A program szervezői kísér-
leti jelleggel, kis létszámmal 
– két turnusban összesen hu-
szonöt fővel – tervezték az idei 
Szünidei matinét, amelyet a 
jövőben szeretnének kibővíte-
ni, építve arra, hogy a szülők 
nagy nehézségek árán tudják 
megoldani gyermekeik elhe-
lyezését a nyári szünetben. 

Befejeződött a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság.  
A Déli csoportban két bajnoki címet követően idén a Tuti 
Textil Körmend VSE második lett. A Szarvaskend végzett 
az első helyen, ők a megyei I-ben folytatják. Nagy Gábor 
sportköri elnök adott tájékoztatást. 

Elmondta, hogy sikeresnek ítéli 
meg az elmúlt szezont. Egyetlen 
ponttal maradtak alul a Szarvas-
kendtől. Két nem várt vereség, az 
őszi Nádasd elleni 1-4, illetve a tava-
szi tanakajdi vereség miatt csúsztak 
le a bajnokság megnyeréséről. Nagy 
gólvágójuk, Velekei László a bajnok-
csapathoz távozik. „Ezúton is gratu-
lálok a Szarvaskend bajnoki címé-
hez és sikeres szereplést kívánok 
nekik a folytatásban, a magasabb 
osztályban.” A Tuti Textil Körmend 
VSE szakmai stábja marad, Kutasi 
Tibor nyolc éve edzi a társaságot. 

Lényeges kiemelni, hogy az utánpót-
lásuk (U19) toronymagasan nyerte a 
bajnokságot. Szakasics Zoltán 
munkája beérni látszik. Ráadásul 
nagyon sportszerűen fociztak, 11 
sárgalapjuk mellett egyetlen pirosat 
sem kaptak a szezon során. A gólki-
rályt is ők adták Simon Norbert 
Achilles, sőt a másodikat is Szatmá
ri Norbert személyében. Az utánpót-
lás-bajnokok tornáját is megnyerték. 
A szezon krónikájához tartozik, 
hogy a Vas Megye Kupában előrébb 
tudtak lépni. A tavalyi harmadik 
hely után idén másodikak lettek.  

A viharos körülmények között leját-
szott döntőn ellenfelük jobban alkal-
mazkodott, és 2-2-es döntetlen után 
büntetőkkel maradtak alul a szezon-
ban mumus Tanakajd ellen. Az elnök 

Egy hónappal a nagy sikerű buda-
pesti kick-box világkupát követően 
a világkupa-sorozat olaszországi 
állomásán lépett tatamira június 
közepén a Castrum Sec-Dinamica 
SE versenyzője, Horváth Szabolcs, 
aki bronzérmet szerzett. 

A negyvenkét ország közel 1400 
sportolóját felvonultató világverseny 
igazi jó felkészülésnek bizonyult az 
olaszországi Riminiben. Horváth 
Szabolcs (kadet 1-es korcsoport, –32 
kg-os súlycsoport) két szabályrend-
szerben is versenyzett. Először 
light-contactban lépett tatamira, saj-
nos német ellenfele pörgősebb játéka 
hozott sikert, ezért Szabolcs kiesett 
a további küzdelmekből. Szerencsé-
re ott volt még a másik szabályrend-
szer, ahol bizonyíthatott. Kick-light-
ban egy hajszállal maradt le a 
döntőbe jutásról. Szabolcs jobban 

kezdett olasz ellenfelénél, de vala-
hogy a bírók az olasz fiút látták jobb-
nak, így Szabolcs bronzéremmel 
gazdagíthatta éremgyűjteményét.

Andorka Imre 3 danos kick-box 
mester gratulált versenyzőjének. El-
mondta, hogy bizakodva indulhatnak 
a legfontosabb versenyükre, ahol 
Szabolcs remélhetőleg bizonyítani is 
fogja rátermettségét. Az edző lapunk-
nak nyilatkozva köszönetet mondott 
az egész éves támogatásért Körmend 
Város Önkormányzatának, Bebes Ist
ván polgármesternek, a Castrum Sec 
Kft.-nek és egyéni szponzoruknak, a 
Körmendi Ferum-S Kft.-nek. Elmond-
ta, hogy kiemelt köszönet jár vala-
mennyi sportolónak, versenyzőnek 
és családjaiknak, hiszen nélkülük 
ezek a gyerekek, fiatalok nem áll-
hatnának a tatamikon, aztán a dobo-
gókon. n CST

Németh Ákos: Egy elvesztett 
döntő után nehezen tud megszólalni 
az ember, így vagyok ezzel én is. 
Nyilván mindannyian csalódottak 
vagyunk, sajnálom, hogy nem tud-
tunk élni a lehetőséggel és elveszí-
tettük a bajnoki döntőt. Gratulálok a 
Falcónak, de azt hiszem, nekünk 
sincs szégyenkeznivalónk, kiad-
tunk magunkból mindent, ez most 
erre volt elég.

Matthias Zollner: Óriási küzde-
lem ment a pályán a döntő mérkőzé-
sein, a harmadikon különösen, hi-
szen mi itt már az életben 
maradásért harcoltunk. A maximu-
mot nyújtottuk, negyven percig vol-
tunk igen nagy küzdelemben, de ez 
nem volt elegendő. Most van ben-
nünk keserűség, hiszen nem tudtuk 
megszerezni az aranyérmet. De a 
második hely ellenére azt mondom, 
hogy ez egy fantasztikus teljesít-
mény volt ettől a csapattól, amelyre 
büszke lehet ez a kisváros és min-
den szurkoló. Ha néhány hét múlva 
visszagondolunk a döntő pillanatai-
ra, azt hiszem, megszépül minden 
és igenis örülni tudunk az ezüst-
éremnek.

Desonta Bradford: Nagyon hosz-
szú és mozgalmas idényen va-
gyunk túl. Sajnálom, hogy a döntő-
ben nem sikerült nyernünk, de 
nekem szépen csillog az ezüstérem 
és azt sem kell elfelejteni, hogy az 
Alpok Adria Kupát is megnyertük a 
szezonban. Van bennem némi rossz 
érzés a döntő után, de számomra 
mindent együttvéve remek volt ez 
az év itt Körmenden.

Leyton Hammonds: Nagyon szo-
morú vagyok, most még nehéz fel-
dolgozni a történteket. Nagyon jól 
éreztem magamat Körmenden, nem 
hiszem, hogy valaha is ennyi szere-
tetben lesz részem, mint itt. Ez volt 
az a hely és ez volt az a szezon, amit 
soha életemben nem fogok elfelejte-
ni. Köszönöm a szurkolóknak a tá-
mogatást, nagyszerű és felemelő 
érzés volt ennyi ember előtt, ilyen 
környezetben játszani.

Ferencz Csaba: Egy remekül fel-
készült Falcóval találtuk magunkat 
szemben a döntőben. A szombathe-
lyiek igazi csapatként küzdöttek, 
megérdemelték a bajnoki címet. 
Csalódott vagyok, de egy elbukott 
döntő után ki ne lenne az. Gratulá-
lok a csapatomnak, nagyon kemény 
évünk volt, sok szép pillanattal. Az 
ezüstérem most még keserűséget 
jelent, de azt hiszem, ha eltelik egy 
kis idő, másképpen fogom gondolni. 
Körmend számára ez egy nagysze-
rű teljesítmény, hiszen nálunk jobb 
lehetőségekkel bíró csapatokat uta-
sítottunk magunk mögé. És végül 
szeretném megköszönni a támoga-
tást a szurkolóinknak, náluk jobb 
tábor nincs ebben az országban.

Csorvási Milán: Még sokat fogok 
gondolkodni ezen a bajnoki döntőn, 
mert bevallom, csalódott vagyok. 
Egy nagy lehetőség kapujában vol-
tunk, de sajnos nem tudtunk élni 
vele. Néhány hét múlva biztosan át-
értékelem a történeteket. Annyi biz-
tos, ezt a szezont nem lehet elfelejte-
ni, ezekre a pillanatokra mindig 
emlékezni fogok. Távozom Kör-
mendről, de az itteni miliő olyan, 
hogy mindig kellemes emlék marad 
az életemben. Nem keserű szájízzel 
megyek el, mert tudom, hogy szeret-
tek az itteniek, és ezt mindig ki is 
mutatták. Egyszerű az ok: azért tá-
vozom, mert kaptam egy jó ajánla-
tot, és különben is, korábban már 
játszottam Székesfehérváron két 
évig, így ismerős az ottani közeg.

Bojan Hristovski: Nagyszerű 
szezonunk volt, mindenki sokat tett 
hozzá és szerintem eredményes 
idényt zártunk. Lépésről lépésre, 
kemény munkával építkeztünk és 
jöttek a győzelmek. Az Alpok Adria 
Kupát megnyertük és úgy vélem, a 
bajnoki ezüst is nagyon nagy ered-
mény. A végére talán kicsit elfárad-
tunk és szűkült a rotációnk is Mario 
Delas kiesésével. Ez jelentősen 
megnehezítette a helyzetünket. Bol-
dog vagyok, hogy részese lehettem 
ennek a csapatnak, a nagy győzel-
meknek, a szép eredményeknek.  

n T. J.

Döntő utáni nyilatkozatok Ezüstérmek a focistáknak

Kick-box bronzérem Riminiből

Az utánpótlásra koncentrálnak

örömmel nyugtázta, hogy sok fej-
lesztést sikerült elvégezni a közel-
múltban a klubnál. Ezek: az öltöző 
felújítása, a pályát körbeölelő korlát, 
a pálya alatti öntözőberendezés ki-
építése, az edzésekhez kiépített vil-
lanyvilágítás, új kispadok kihelyezé-
se és fűnyírótraktor beszerzése.  
A jövőről egyelőre annyi látszik, 
hogy kiváló eredmény tudatában az 
utánpótláscsapatra kívánnak építe-
ni a következő bajnoki szezonban. 

n KÉKI
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Extra teljesítménytúrán vett részt Kovács Péter, a Bereki 
Bárkás Egylet tagja. Két társával együtt 560 kilométert tett 
meg kenuval tíz nap leforgása alatt a Dunán és a Tiszán, 
érintve Szerbiát is.

Az ember ilyenkor eléri teljesítő- 
és tűrőképességének határait, de 
valójában a cél is ez volt. Egy kicsit 
kiemelkedni a hétköznapokból és 
végigcsinálni egy olyan dolgot, ami 
nem mindennapi, ugyanakkor 
megmutatja, mire képes az ember 
– mondta Kovács Péter vagy aho-
gyan a legtöbben ismerik, Makk, 
aki ez idáig még nem vett részt 
ilyen komoly teljesítménytúrán.

Péter két idősebb társsal, Szabó 
Attilával és Varga Bélával teljesí-
tette a nem szokványos, 560 kilo-
méteres távot. Közülük utóbbi, Var-
ga Béla már közelebb van a 
hetvenhez, mint a hatvanhoz, ő volt 
a túraterv kidolgozója, a pontos 
menetrend összeállítója is. Nem 

mellesleg a senior sárkányhajó-vá-
logatott tagja, így nehéz volt idő-
pontot egyeztetni a nagy túrára, 
ami hosszú ideje ott volt a fejekben, 
legalábbis a tervezés szintjén.

– Régóta készültem erre a nagy 
menetre, most összejött. Eredetileg 
egy TC4-es túrahajóval számol-
tunk, de az kicsinek bizonyult, így 
kicseréltük egy hatos egységre. 
Egy nagy kékre, amit a kiskunlac-
házi vízi csapattól kaptunk és  
a Vuk névre hallgat. Egy hatos ke-
nuban vágtunk neki a túrának, 
Dömsöd volt az indulási pont. Az 
előkészületek is időigényesek vol-
tak, hiszen túránk Szerbiát is érin-
tette, szerencsére az előző évekhez 
képest most már nem olyan mace-

rás a belépés, így flottul ment a 
szervezés – mondta Péter.

Az egység az első nap igencsak 
bekezdett, 115 kiométeres távot tel-
jesített és eljutott Dömsödről Bajá-
ra. A nagy Dunán komoly tempót 
tudtak produkálni, felültek az ár-
hullám hátára és 12 km/h sebes-
séggel haladtak. Szerencsére a ha-
jóforgalom nem volt túl nagy, így 
viszonylag könnyedén ment az első 
nap, aminek egyik fénypontja volt a 
kalocsai pihenés, halászlével. 

A második nap csaknem felére 
csökkent a táv, de így is tetemes 
volt, 57 kilométer. A túracsapat el-
érte a magyar–szerb–horvát ha-
tárt, Bezdán volt az aznapi úti cél. 
A következő két nap ismét száz ki-
lométer fölé kúszott a táv, előbb No-
viselóig jutottak a kenuval, majd 
Zalánkemen volt a következő állo-
más. Innen 44 kilométer után jutot-
tak Tiszasarlósra, majd újabb 
negyvenes, és már Csurognál tar-
tottak a hatodik napon. Majd jött 
előbb a Csurog–Zenta (41 km), ez-
után a Zenta–Magyarkanizsa (25 
km) táv. Magyarkanizsáról már 
Szegedre, a végállomásra vezetett 
az út (28 km), ez volt az utolsó vízen 

töltött nap. A tizedik napon már 
csak a Szeged–Dömsöd szakasz 
volt hátra, ezt már autóval tették 
meg Péterék.

– Nem mindennapi volt az él-
mény. A Dunán lefelé 385 kilomé-
tert eveztünk, érintettük Szerbiát, 
a Vajdaságot, majd jöttünk felfelé 
az áradó Tiszán 175 kilométert. 
Igencsak mellőztük a komfortos-
ságot, sokszor vadkempingez-
tünk, mert nem volt másra 
lehetőség. Fárasztó túra volt fizi-
kai és szellemi értelemben is, de 
megérte. Azt kívánom mindenki-
nek, hogy legyen része hasonló-
ban, mert onnantól másképpen 
értékeli a dolgokat. Más lesz az 
origo azzal kapcsolatban, hogy mi 
fárasztó és mi az, ami nem annyi-
ra vagy egyáltalán nem. Nem mon-
dom, hogy más ember lettem, de az 
biztos, hogy formált rajtam ez a 
kaland. És az sem utolsó, hogy két 
nagyszerű, a végletekig kitartó 
emberrel csináltam végig. Világot 
láttunk, szép és jó volt és persze 
egy életre felejthetetlen – zárta a 
körmendi Bárkaházban tartott él-
ménybeszámolóját Kovács Péter.  

 n TÓTH JUDIT

Nemcsak a testnek, hanem az idegeknek is komoly kiképzést jelentett ez a túra

Ötszázhatvan kilométer a Dunán és a Tiszán

A Bereki Bárkás Egylet július 20-án, szombaton rendezi meg ha-
gyományos amatőr versenyét, a Csákány–Körmend kajak-kenu futa-
mot. A 16 kilométeres vízi megmérettetésre kajakosok és kenusok 
jelentkezését is várják. Lehet indulni egyénileg, de párosok, továbbá 
hármas és négyes egységek is nevezhetnek a regattára. A rajt a csá-
kánydoroszlói Vízi Vándor Táborhely és Kemping vízreszálló helyé-
nél lesz 14–15 óra között több futamban, az időmérés és cél pedig a 
körmendi Bárkaháznál található városi stégnél.

Csákány–Körmend kajak-kenu

Tanévzáró volt a körmendi iskolákban



14 KÖRMENDI HÍRADÓ KÖRMENDI HÍRADÓ 15| 2019. június 28. | hirdetés hirdetés | 2019. június 28. |

Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Az esetleges állami támogatás a fenti árból kerül levonásra. Az ajánlat érvényes 2019.04.01- 06.30-ig kötött vevőszerződés és 06.30-ig történő

forgalomba helyezés esetén, vagy a készlet erejéig. Vélhetően az ár júliusi vásárlás esetén is érvényben marad, mindez függ a Ford országos
kampányától és az esetleges áremelkedéstől. Vegyes átlagfogyasztás: 5,2 - 7,5l/100 km, CO2-kibocsátás: 87-189 g/km. Az árak bruttó árak

FORD S-MAX 
8.390.000 Ft-tól

–ÁLLAMI TÁMOGATÁS

CSALÁDI AUTÓ 

Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Az esetleges állami támogatás a fenti árból kerül levonásra. Az ajánlat érvényes 2019.04.01- 06.30-ig kötött vevőszerződés és 06.30-ig történő

forgalomba helyezés esetén, vagy a készlet erejéig. Vélhetően az ár júliusi vásárlás esetén is érvényben marad, mindez függ a Ford országos
kampányától és az esetleges áremelkedéstől. Vegyes átlagfogyasztás: 5,2 - 7,5l/100 km, CO2-kibocsátás: 87-189 g/km. Az árak bruttó árak

FORD S-MAX 
8.390.000 Ft-tól

–ÁLLAMI TÁMOGATÁS

CSALÁDI AUTÓ 

30
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Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Az esetleges állami támogatás a fenti árból kerül levonásra. Az ajánlat érvényes 2019.04.01- 06.30-ig kötött vevőszerződés és 06.30-ig történő

forgalomba helyezés esetén, vagy a készlet erejéig. Vélhetően az ár júliusi vásárlás esetén is érvényben marad, mindez függ a Ford országos
kampányától és az esetleges áremelkedéstől. Vegyes átlagfogyasztás: 5,2 - 7,5l/100 km, CO2-kibocsátás: 87-189 g/km. Az árak bruttó árak

FORD S-MAX 
8.390.000 Ft-tól

–ÁLLAMI TÁMOGATÁS

CSALÁDI AUTÓ 

ZENIT KFT
9900 Körmend, 

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

30
44

50

9990 Ft

SENCOR PORSZÍVÓ 
AKCIÓ A ZENIT 

MŰSZAKI ÁRUHÁZBAN:

BÁDOGOS MUNKÁK
végzése anyagbeszerzéssel!

Mukics Baumed Kft. – Mukics Lajos Bádogos mester

Tel.: 06-30/9028-338 30
59

63

Főbb feladatok:
– Új gépjárművek és kapcsolódó szolgáltatások, 
tartozékok értékesítése
 Elvárások: 
– B kategóriás jogosítvány
– Megbízható, precíz, pontos munkavégzés
– Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

30
59

91

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

30
69

30

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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Készen áll minden kalandra

4.140.000 Ft-tól
Suzuki SX4 S-Cross - üzemanyag-fo-
gyasztás: 3,8-6,7 l/100 km, 
CO2-kibocsátás vegyes használat mel-
lett: 106-128 g/km. A kép illusztráció, 
a változtatás jogát fenntartjuk. Továb-
bi részletek a www.suzuki.hu webol-
dalon. *Az akció július 15-ig tart.

 Ajándék navigációval*
 Készletről, azonnal

SUZUKI Castrum
Szombathely, Körmendi út 98. 
Tel.: 94/506-891, 30/945-2944, suzukicastrum.hu

30
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83

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

 
30

57
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Sabina Zrt. egyműszakos 
munkarendbe

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

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

VARRÓNŐKET keres.

30
59

52

30
57
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Holpert Angyalka 
VISSZAHÍVOM! 06-20/344 30 08

30
59
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JOÓ ÉPÍTŐANYAG ÉS TEHERFUVAROZÁS (házhozszállítással)

„Építőanyagra ne legyen 
gondja, ez legyen 

a Joó Család dolga.”
• Építőanyagok értékesítése
• TERRÁN  tetőcserép bázistelep
• Térkövek nagy választékban, 
 Kerti kiegészítők
• Szállítás, fuvarozás, rakodás, 
 földmunkálatok
• Kémény rendszerek
• Nyílászárók, Kerítés elemek
„Minden ami a ház építéséhez 

szépítéséhez kell!”

Körmend, Hegyalja út 1. 
(régi Áfész telep)
Tel.: 06 30 959 0695 
          06 94 414 120


