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Támogatják az 
elavult rendszerek 
korszerűsítését
Németh Istvánt, a Regionális 
Hőszolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatóját a részletekről kér-
deztük. n 5. OLDAL

Arculatváltás a 
hazai Tourinform 
irodákban
Zágorhidi Czigány Ákos egyesü-
letvezetőt kértük az idei első fél-
év munkájának összegzésére.    

n 7. OLDAL

Felnőtteknek is 
felejthetetlen élmény 
a darab
Táncos utazásra várták a kör-
mendi közönséget a mesék bi-
rodalmába a Savaria Táncsport 
Egyesület tagjai.   
 n 10. OLDAL

Szezonzáró, 
éremátadással
Hagyományosan a Rába-parti 
Egis üdülőben tartották a Kör-
mendi Dózsa MTE női kézilab-
dázói a szezonzárójukat.   
 n 12. OLDAL

Bebes István a Fidesz polgármesterjelöltje Körmenden 
A várost jelenleg is vezető politikus mögé felsorakoztak a polgári szervezetek  3. 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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A Mátyás óvodába 
lehet vinni  
a gyerekeket

Nyári leállás van Körmenden 
is az óvodákban. Az intézmé-
nyek több hétre bezártak, de 
nem egyszerre. Az a szülő, aki 
nem tudja megoldani gyermeke 
napközbeni felügyeletét, igé-
nyelheti az ügyeleti ellátást. 
Mindig lesz legalább egy olyan 
intézmény, ahová lehet vinni a 
gyerekeket. A nyári nyitvatar-
tási rend augusztus végéig tart, 
ezt követően minden óvoda és 
bölcsőde a megszokott rendben 
fogadja majd a kicsiket. Jelen-
leg a Mátyás király utcai óvodá-
ban várják a gyerekeket, július 
19-étől pedig majd a Dienes Ut-
cai Tagóvodában.

Nyolc család kért 
nyári étkeztetést 

Az idei költségvetésben 80 
milliárd, 2020-ban több mint 82 
milliárd forintot fordít a kor-
mány gyermekétkeztetésre. Ez 
azt jelenti, hogy 2010 óta meg-
háromszorozódott a támogatás 
összege. A nyári szünidei gyer-
mekétkeztetési program kere-
tében napi egyszeri meleg ételt 
kaphatnak a hátrányos helyze-
tű családban élő gyermekek. A 
június 17-étől augusztus 30-áig 
tartó szünidei étkeztetés nem 
automatikus szolgáltatás, a 
családoknak a helyi önkor-
mányzatnál jelezniük kell, 
hogy igénybe szeretnék venni a 
támogatást, az igénylésnek 
azonban nincs határideje, azt 
bármikor lehet kérni.

Forgalmirend-változás
A Városfejlesztési és Vá-

rosüzemeltetési Bizottság arról 
hozott döntést, hogy  július 
3-ától Körmenden, a Mátyás ki-
rály utca nyugati oldalán – a 
kerékpárút felől – gépjárművel 
tilos megállni. A tilalom vonat-
kozik a Vasútmellék utcától a 
Dózsa György utcáig az úttest-
re és a kerékpárútra egyaránt.

RÖVID HÍREK

Idén először vesz részt Kör
mend is a Magyar Turisztikai 
Ügynökség és a Virágos 
Magyarország Környezet
szépítő Verseny szervezőbi
zottsága által meghirdetett 
akcióban. A Rábaparti 
település a harmincezer 
fő alatti kategóriában vesz 
részt, csakúgy, mint Szent
gotthárd. Rajtuk kívül még 
hat vasi induló van a tízezer 
fő alatti települések között: 
Dozmat, Nagyrákos, Olaszfa, 
Petőmihályfa, Vasegerszeg 
és Vassurány. 

A Virágos Magyarország környe-
zetszépítő mozgalom és verseny az 
Európai Virágos Városok és Falvak 
versenyének hazai képviselője. A 
megmozduláshoz évente mintegy 
háromszáz település csatlakozik. 
Idén Körmend is benevezett a har-
mincezer fő alatti kategóriában. 

A Rába-parti településen minden 
évben nagy hangsúlyt fektetnek 
már a kora tavaszi időszaktól kezd-
ve a közterületek csinosítására. Az 
utóbbi években főként évelő növé-
nyeket ültettek, de most is kikerült 

mintegy háromezer-ötszáz tő egy-
nyári virág és csaknem száz facse-
mete. Figyelembe vették a térség 
klímáját és elsősorban olyanokat 
választottak, amik jól bírják a szá-
razságot. Most levendula, árvalány-
haj, díszpipacs, különböző rózsák, 
begónia és dália teszik szebbé a vá-
rosképet – tudtuk meg Sipőcz Nor-
bert városi kertésztől. Ezek főként a 
Batthyány-kastély környékét, a Sza-
badság téri ágyásokat, illetve a Rá-
kóczi utcai butiksor előtti részt dí-
szítik, de hamarosan a belvárostól 
az Egis Gyógyszergyár Zrt.-ig tartó 
bicikliút mellett is parkosítanak.

A településre a legnagyobb kö-
zösségi portálon is lehetett voksolni 
egészen múlt hét végéig, ahol a vá-

rosról összeállított fotó a középme-
zőnyben végzett. Megvolt a hivata-
los zsűrizés is már Körmenden, 
ennek részleteiről következő lap-
számunkban számolunk majd be. 

A szakemberek egyébként nem-
csak a növényállományra figyeltek 
oda, nézik például azt is, hogy a vá-
rosban milyen környezetvédelmi te-
vékenységek zajlanak, mit tesznek az 
energiatakarékosság és a fenntartha-
tó fejlődés érdekében és azt is, hogy 
mennyire volt sikeres a helyi közös-
ség mozgósítása. A város most erre 
szakmai felmérésként tekint, ami a 
jövőben iránymutatást adhat, hogy 
mit és hogyan folytassanak tovább.

n MP
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Környezetszépítő kezdeményezésre nevezett a város

Igény mutatkozik a kertmozira Körmenden
Rengeteg szülinapi meglepetés-

sel és soha nem látott mennyiségű 
ajándékkal készülnek a szervezők a 
lapunk megjelenésekor még tartó 
10. AlteRába Fesztiválra, amelyet 
július 9. és 13. között tartanak a 
Rába Szabadidőcentrumban. Az 
ünnepi programsorozaton az idén 
visszatért a nagy sikerű Dívák Nap-
ja, a záró nap pedig a rock zene ked-
velőié lesz.

Kedden, július 9-én este kezdetét 
vette a körmendi nyár legnagyobb 
szabású programja, az immár 10. 
születésnapját ünneplő AlteRába 
Fesztivál, amelyet méltán neveznek 
az ország legnagyobb kerti partijá-
nak. A nyitás előtti sajtótájékozta-
tón Hegedüs László (Hege), a feszti-
vál főszervezője és az AlteRába Kft. 
ügyvezetője legelőször a közönség-
nek mondott köszönetet hűségü-
kért, amiért évről évre eljönnek a 
fesztiválra, másrészt szavazataik-
kal, javaslataikkal segítik a fellépő 
zenekarok kiválasztását. A szerve-
zők a jubileum alkalmából több 
mint ezer ajándékot osztanak szét a 
koncertek látogatói között, és az öt 

nap alatt különösen nagy értékű 
nyeremények is gazdára találnak. A 
tizedik fesztiválra a zenekarok 
szintén számos meglepetéssel ké-
szültek, például a 30Y és a Vad Frut-
tik, valamint Müller Péter és együt-
tese is különleges köszöntő műsort 
állított össze. A zenészek is kapnak 
ajándékot Hegétől, egy kis üveg Ju-
bileumi AlteRábicumot.

A sajtótájékoztatón az is elhang-
zott, hogy az együttesek közül sokan 
másnapig a városban maradnak,  
így a látogatók a koncertek utáni bu-
likon is találkozhatnak kedvenceik-
kel. A nyitónapon a Punnany Massif, 
a Bagossy Brothers Company és a 
Zaporozsec lépett színpadra. Más-
nap a hagyományos „alterábás” han-
gulatot a 30Y, az Intim Torna Illegál, 
a Kaukázus és a Kiscsillag biztosí-
totta. Csütörtökön visszatért a régi, 
óriási sikerű Dívák Napja, amelyen a 
Magashegyi Underground, az Anna 
and the Barbies, a Péterfy Bori és a 
Love Band lépett színpadra, vala-
mint az elmaradhatatlan közönség-
kedvenc, a Firkin is koncertezett. A 
péntek az elmaradhatatlan bandá-

ké, így ezen a napon a Vad Fruttik, a 
Müller Péter Sziámi And Friends és 
a Pál Utcai Fiúk játszik, de koncerte-
zik a Belga is. Az AlteRába zárónap-
ja, a szombat a keményebb zenét 
kedvelőké lesz, hiszen a rockos esten 
az Ossian, a Road, a Fatal Error, a 
Depresszió és az AC/DP a kínálat. 
Délutánonként fiatal, feltörekvő ze-
nekarok kapnak bemutatkozási le-
hetőséget a kisszínpadon. Ezeket a 
koncerteket ezúttal is térítésmente-
sen lehet látogatni. Az ország legna-
gyobb kerti partijának öt napja alatt 
– a hagyományoknak megfelelően – 
több jótékonysági megmozduláson 
vehetnek részt a fesztiválozók. Az 
AlteRába ismét vendégül látja a Rum 
Kastélyban élő, szociálisan hátrá-
nyos helyzetű fiatalokat, akik a Ba-
gossy Brothers Company tagjaival is 
találkozhattak. Az évek során kiala-
kult jó kapcsolatnak köszönhetően a 
helyi Szociális Szolgáltató és Infor-
mációs Központ ellátottjainak cso-
portja szintén több alkalommal tisz-
teletét teszi a Rába-parton. Erdélyi 
Rolika gyógyulását ugyancsak 
hosszú évek óta támogatja az Alte-

Rába. A kisfiú ezúttal nemcsak ven-
dég, hanem fellépő is lesz, hiszen jú-
lius 12-én, pénteken 20.50-kor esti 
mesét mond a nagyszínpadon. Roli-
ka ezzel az eddigi támogatásokat 
szeretné megköszönni a fesztiválozó 
közönségnek. 

Felnőtt kísérettel 12 éves korig 
a belépés ingyenes. Közkívánatra 
a városban idén ismét fesztivál-
taxi működik, a szolgáltatás fix 
tari fával vehető igénybe. A  
GYSEV Zrt. és az AlteRába Fesz-
tivál megállapodása alapján 50 
százalékos kedvezménnyel utaz-
hatnak a körmendi zenei program 
látogatói a vasúttársaság járata-
in. Az odaút mellett a visszaútra 
is szól az akció, ami akkor már a 
fesztiválon kapott karszalaggal 
vehető igénybe.

Az idei esztendőben is Fesztivál-
rádió sugároz a városban és a kör-
nyéken. A körmendi csatornán a 
fesztivál ideje alatt a legfrissebb 
fesztiválhírek és a legjobb alterá-
bás zenék szólnak. Az AlteRába 
Fesztivált a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja. n CST

Szombat éjjel fejeződik be az AlteRába Fesztivál

A kormánypárt körmendi szervezete néhány hete zárt cso
portülést tartott, ahol a szervezet tagjai megválasztották az 
őszi önkormányzati választáson induló polgármesterjelöltet. A 
megbeszélésen az a döntés született, hogy ugyanúgy, ahogy 
2002 óta mindig, a jelenlegi polgármestert, Bebes Istvánt 
indítják. Egyhangú döntés született, mindenki nagy örömmel 
támogatta őt – hangzott el a helyi szervezet csütörtöki sajtótá
jékoztatóján a Batthyány Örökségközpont aulájában. 

Az eseményen született egy együtt-
működési megállapodás is: a Fidesz 
Magyar Polgári Szövetség és a Ke-
reszténydemokrata Néppárt Körmen-
di Alapszervezete, a helyi Fidelitas, a 
Magosz Vas Megyei Szervezete, a Pol-
gári Összefogás Körmendért Egyesü-
let, valamint a Nyugdíjas Polgári 
Egyesület Körmendi Szervezete 
szándéknyilatkozatot írt alá, amiben 
a felek megerősítették, hogy a 2019-es 
önkormányzati választásokon együtt 
szeretnének dolgozni. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy egyhangú támoga-
tást kaptam mind a párt tagjaitól, 
mind a hat szervezet részéről – mon-
dott köszönetet az aláírás előtt Bebes 
István polgármesterjelölt. Ahogy fo-

galmazott: a közös munka mindig lé-
nyeges, az elmúlt években is bebizo-
nyítottuk már, hogy amikor együtt 
próbáltuk meg előre vinni az ügyeket, 
jó eredményeket értünk el. Együtt-
működésünknek több mint másfél 
évtizedes múltja van – mondta. 

Sokan szerették volna egyébként 
már az elmúlt időszakban megtudni 
a városvezetőtől, hogy folytatná-e a 
megkezdett munkát és többször el is 
mondta, ha megkapja a bizalmat, 
akkor megköszöni és elfogadja a le-
hetőséget, hiszen az elmúlt tizenhét 
évben is arra törekedtek, hogy mi-
nél jobb eredményeket érjenek el 
Körmend érdekében. A város szá-
mos helyen megváltozott, a fejlődés 

szembetűnő, azonban ezt nem saját 
sikernek könyvelték el, hanem a he-
lyiekkel kialakított közös munka 
gyümölcsének. 

Bebes István röviden beszélt az 
elmúlt négy ciklus fejlesztéseiről, 
majd kitért arra, hogy mi mentén 
alakítják ki a legfontosabb prog-
ramelemeket. Annyi már biztos, 
hogy a gazdasági, szociális és 
egészségügyi szféra figyelmet kap-
na, de kiemelte azt is, hogy a válasz-
tási program biztos alapokon nyug-
szik, nem felelőtlen ígéreteket 

tartalmaz, a különböző problémák-
ra felelős megoldásokat kínál és 
olyan kérdésekre is választ ad, mint 
a környezetvédelem és környezettu-
datosság. Hozzátette azt is, hogy fi-
gyelembe szeretnék venni a kör-
mendi emberek érdekeit és minél 
inkább biztosítani jólétüket.

Az esemény zárásaként a többi 
szervezet képviselői is elmondták 
gondolataikat, majd egy közös kéz-
fogással megerősítették egymásba 
vetett bizalmukat és együttműködé-
süket.  n MARKÓ PETRA

Bebes István 2002 óta, megszakítás nélkül a város polgármestere

Nem okozott nagy meglepetést a Fidesz Körmenden
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Pálvölgyi M. Tamás körmendi 
származású képzőművész képeiből 
nyílt kiállítás július elején a Sala 
Terrena Galériában. A tárlaton a fi-
atal művész diplomamunkáját is 
meg lehet tekinteni.

A megnyitón először Pálóczi 
Zsuzsanna, a Körmendi Kulturális 
Központ, Múzeum és Könyvtár 
igazgatóhelyettese köszöntötte a 
megjelenteket. Rövid beszédében 
hangsúlyozta, hogy igencsak kor-
társ kiállítás került most a rendez-
vénnyel a patinás falak közé. Had-
nagyné Vörös Márta, a Körmendi 
Kulturális Központ, Múzeum és 
Könyvtár igazgatója is megosztot-
ta gondolatait a kiállítás kapcsán. 
Először arról beszélt, hogy a kiállí-
tó képzőművész, Pálvölgyi M. Ta-
más neve elsőre sokaknak idegenül 

csenghet, pedig ő itt született Kör-
menden, itt éltek szülei és nagyszü-
lei, itt járt óvodába, rengeteg időt 
töltött a nagyszüleinél a Mónus Il-
lés utcában. Ezer és ezer emlék 
köti ide, és a város felé megnyilvá-
nuló szeretete annak ellenére is 
megmaradt, hogy már nem itt él. 
Édesanyja, P. Hajmási Erika kö-
zépkorral foglalkozó régészként 
nemcsak a jáki és a vasaljai temp-
lom régészeti feltárásában vett 
részt, hanem városunkban is több 
ásatást folytatott, például a Szent 
Erzsébet-plébániatemplomot egy 
17. századi temető veszi körül, és 
amikor a várossá nyilvánítás 750. 
évfordulóján a templom mögé ke-
rült IV. Béla szobra, ezt egy feltá-
rásnak kellett megelőznie, amelyen 
P. Hajmási Erika és Hadnagyné 

Vörös Márta a leletmentés során 
együtt dolgozott.

A kiállítás képeit a megnyitón Tor-
jay Valter művészettörténész, fes-
tőművész tanár ajánlotta a résztve-
vők figyelmébe. Felidézte, hogy 
amikor a ’90-es évek elején a Kölcsey 
Ferenc Gimnáziumban tanított, szí-
vesen sétált a Mónus Illés utcában, és 
nem is sejtette, hogy az egyik házban 
épp felcseperedik egy későbbi kép-
zőművész, akinek az alkotásaira 
majd ő hívja fel a figyelmet. Az érde-
kes szemléletű fiatalember egy lassú 
folyamat eredményeként lett mű-
vésszé, például mérnöki tanulmányo-
kat is folytatott, mielőtt megtalálta a 
helyét. Filozofikus lélek, aki sokat 
foglalkozik az emberek közötti viszo-
nyokkal, az ember és a hatalom, az 
ember és a természet viszonyával. 

Képei valójában nem is képek, inkább 
valamiféle képegységek, sokszor iko-
nosztázra emlékeztetnek. Nem rea-
lista festő, a művészi kifejezés nyelvét 
filozófiai mélységű gondolataihoz 
kellett igazítania. Művészetére ter-
mészetes módon hatottak a kortár-
sak, de sokat merít a gyermekrajzok 
tisztaságából és őszinteségéből is. 
Nagyon érdekli, és az itt is megtekint-
hető diplomamunkája is ezzel foglal-
kozik; a felhatalmazás kérdése, azaz 
az egyén vajon megkapja-e a lehető-
séget a társadalomtól a belső értékei 
megmutatására. „Egyéni és érdekes 
művészet az övé” – hangsúlyozta Tor-
jay Valter.

A kiállítást augusztus 4-éig kedd-
től vasárnapig, 10-től 18 óráig lehet 
megtekinteni.

n CST

Egy érdekes és egyéni művész képei a Sala Terrenában

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Otthon 
Melege Program keretében az Okos költségmegosztás 
alkalmazásának elterjesztése, radiátorcsere címmel alprog
ramot dolgozott ki, amelyre kizárólag a távfűtéssel ellátott 
lakásszövetkezetek és társasházak pályázhatnak. Németh 
Istvánt, a Regionális Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgató
ját a részletekről kérdeztük. 

– A lakások elavult fűtésrendsze-
rei óriási energiaveszteséget, ezáltal 
többlet szén-dioxid-kibocsátást 
okoznak. Az energiatakarékosság 
fokozását és az üvegházhatású gáz-
kibocsátás csökkentését szolgáló 
épületenergetikai korszerűsítéseket 
célzó beruházások megvalósítása 
költséges, és emiatt gyakran kivite-
lezhetetlen a magánszemélyek szá-
mára, megfelelő támogatás nélkül. A 
most napvilágot látott pályázat lehe-
tőséget nyújt a lakosság számára, 
hogy a távhőszolgáltatásban érintett 
lakásszövetkezetek és társasházak 
lakásainak közösségi fűtési rend-
szerei felújításával csökkentsék 
energiafogyasztásukat és a belőle 
eredő kiadásaikat. Támogatásban 
részesülhetnek mindazon lakások, 
amelyek magánszemély, önkor-
mányzat, társasházi lakóközösség, 
lakásszövetkezet vagy vállalkozás 
tulajdonában állnak. A támogatás 
minimális mértéke az elszámolható 
bruttó költségek 10, maximális érté-
ke pedig a költségek 50 százaléka 

lehet. A támogatás összege mini-
mum 150 ezer, maximum 75 millió 
forint lehet, lakásonként maximum 
350 ezer forint nyerhető el. A pályá-
zat elektronikus úton, a pályázati 
portálon keresztül nyújtható be 
(http://tav2019.nfsi.hu/) 2019. szep-
tember 24-én 10 órától, a rendelke-
zésre álló forrás kimerüléséig. A pá-
lyázatokat a benyújtás sorrendjében 
folyamatosan dolgozzák fel. A vissza 
nem térítendő támogatás folyósítása 
utófinanszírozás formájában, maxi-
mum három lehívási ütem keretében 
történik. A pályázat benyújtását kö-
vetően rendkívüli és utólagos ellen-
őrzésre kerülhet sor – tájékoztatott 
az ügyvezető.

Németh Istvánt, a Régióhő Kft. 
ügyvezető igazgatóját a legutóbbi 
fűtési szezon tapasztalatairól is 
kérdeztük. –  Sokkal zökkenőmen-
tesebb volt a fűtési szezon indítása 
azokban az épületekben, ahol a la-
kásokban a radiátorok termosztá-
tos szeleppel vannak ellátva. Itt a 
lakók egyénileg eldönthették, hogy 

mikor és milyen hőfokra fűtik fel 
otthonaikat. Körmenden a gondok 
ott jelentkeznek, ahol nem szabá-
lyozható lakásonként a fűtés, ha-
nem a lépcsőházakban és a háztöm-
bökben a lakók egyetértése 
szükséges ahhoz, hogy elinduljon a 
hőszolgáltatás. Tulajdonképpen a 
közös képviselők feladata a lakók 
jelzései alapján, hogy megrendeljék 
a szolgáltatást. Természetesen eb-
ből gyakran adódnak vitás hely-
zetek, hiszen anyagi és egyéb 
szempon tok is befolyásolják a 
lépcső házban élők igényeit.  Tehát a 
lakók egy része sír, a másik fele ne-
vet, s az is fizet, aki egyébként nem 
kérte, nem igényelte a szolgáltatást. 
Vannak, akik nehezen veszik tudo-
másul ezt az ellentmondásos hely-
zetet, de ezen mi sem tudunk változ-
tatni – mondta a Régióhő vezetője, 
aki szerint csak az a megnyugtató 

megoldás, ha minden lakást egyedi 
termosztátos szeleppel szerelnek 
fel. – Egyébként ez a beruházás né-
hány év alatt megtérül, hiszen a ta-
pasztalatok szerint szinte minde-
nütt a korábbiakhoz képest 
alacsonyabb lesz a fűtésszámla. A 
szelepek ára radiátoronként 6 ezer 
forint körüli összegbe kerül, de ak-
kor valamennyi radiátorra fel kell 
szerelni a termosztátos szelepet. 
Javaslom mindenkinek, hogy vá-
lassza ezt a megoldást, mert min-
den tekintetben előnyösebb a lakók 
számára – érvelt az ügyvezető.

Németh István elmondta még, 
hogy a többi városban – Szentgott-
hárdon és Vasváron –, ahol szintén 
a Régióhő szolgáltatja a fűtést, min-
denütt, minden lakásban egyedi 
szabályzóval, azaz termosztátos 
szeleppel vannak felszerelve a radi-
átorok. A tapasztalatok szerint a 
házak hőfogyasztása általában 15 
százalékkal csökken, ha megtörté-
nik az átállás, s természetesen a 
lakók még további megtakarítást 
érhetnek el a fűtés mértékének 
csökkentésével. Ha egy család pél-
dául reggeltől estig nem tartózko-
dik otthon, akkor napközben ala-
csonyabban lehet tartani a lakás 
hőmérsékletét, amit a hazaérkezés-
kor a termosztát visszaállításával 
kompenzálhatnak. Ez a pályázat jó 
lehetőség arra, hogy újabb lakások-
ban történhessen meg a mindenki 
számára előnyös korszerűsítés. 

Az a cél, hogy a lakásokban szabályozható legyen a fűtés intenzitása

Támogatják az elavult rendszerek korszerűsítését
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A VasiHegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egye
sület vezetője Zágorhidi Czigány Ákos az idei első fél év 
munkáját értékelte.  

„A Vasi Hegyhát–Rábamente Tu-
risztikai Egyesület Körmend és Vas-
vár, valamint a városok térségeinek 
turisztikai desztinációjáért felelős. 
Két nagy terület ellátása ad komoly 
feladatot nekünk” – kezdte az érté-
kelést az elnök, aki sorolta is ezeket. 
Az egyik a turisztikai desztináció 
összefogása, a szolgáltatások 
kiajánlása, értékesítése a turiszti-
kai piacon, a Körmendet, Vasvárt és 
térségeiket érintő akciók, attrakci-
ók, kínálatok egységes kommuniká-
ciója. Az egyesület másik nagy fel-
adatkörét a vidékfejlesztés jelenti, 
például a Leader pályázatok előké-
szítésével, kiírásával, a pályázatok 
aktivitásserkentésével az egyesület-
hez tartozó 52 településen.  

Zágorhidi Czigány Ákos részle-
tezte is a két nagy feladatkör ellá-
tásából adódó eredményeket.  
A turisztikai desztináció népsze-
rűsítése érdekében folyamatos a 
kapcsolattartás, az információ-
szerzés a turisztikai szolgáltatók-
kal, önkormányzatokkal, turiszti-
kai szereplőkkel. Minden évben, 
így idén is született egy kiadvány 
friss adatokkal, kínálatokkal. Ez-
zel népszerűsíti az egyesület a tér-
séget. Új honlap is születőben van 
a Vasi Hegyhát–Rábamente térsé-
gének aktuális kínálataival, ezeket 
foglalják össze új, modern, a mai kor 
elvárásainak megfelelő online felü-
leten, amely a napokban debütál. 

„Idén egy új, a Jeli Arborétumhoz 
kapcsolódó kampányt indítottunk. 
Tudvalevő, hogy a térség leginkább 
országosan ismert attrakciója a 
kert, ahol a rhododendron virágzá-
sa körüli két hónapos időszakban 
hatvanezer ember is megfordul. Ez 
jelentős vendégszám, ám sajnos a 
Jeli imázs egyelőre azt jelenti, hogy 
a kirándulók, akár az ország túlsó 
részéről is, ha megérkeznek busz-
szal, a kertben eltöltenek egy fél na-
pot, majd hazamennek”– vázolta a 
turisztikai szakmának nagy felada-
tot adó alaphelyzetet az elnök. Hoz-
zátette: Ezen a szemléletmódon pró-
bált és próbál a jövőben változtatni 
a Körmendért és Vasvárért felelős 
turisztikai egyesület. A lehető leg-
szélesebb célcsoportot próbálják 
elérni online kampányokkal, és az 
52 település, köztük Körmend és 

Vasvár turisztikai attrakcióinak, 
szálláshelyeinek bemutatásával 
többnapos ittmaradásra szeretnék 
buzdítani a messziről érkező láto-
gatókat. Hiszen a desztináció való-
ban felfedezésre érdemes természe-
ti értékeivel, épített örökségével, 
érintetlenségével. 

„A statisztikai számok, amelye-
ket elemezni tudnánk, majd csak 
később érkeznek meg, de összessé-
gében kijelenthető: a kampánnyal 
már idén is voltak sikerek, de ez egy 
hosszú folyamat kezdete, nehéz lesz 
a több évtized alatt a turisztikai 
köztudatba beivódott szokásokon 
változtatni és rábírni a turistákat, 
hogy Jelin kívül figyelmük más tu-
risztikai attrakciókra is kiterjed-
jen. Ezen dolgozunk, ez egy hosszú 
internetes kommunikációs folya-
mat végeredménye lehet”– jegyezte 
meg Zágorhidi Czigány Ákos. 

Az egyesület folyamatosan ajánl-
ja ki ennek érdekében a térség szál-
láshelyeit, látnivalóit, programjait, 
elsősorban a hétvégékre koncent-
rálva. Az egyesületvezető a pályá-
zati aktivitásokról is beszélt. Egy 
osztrák–magyar, határon átnyúló 
program a határ két oldalán a szőlő-
hegyek kihasználatlan lehetőségeit 
hasznosítaná a turizmus számára 
kis vendéglátó- vagy szálláshelyek 
kialakításával. A hároméves folya-
matban az egyesület kommunikáci-
ós, információs feladatokat vállalt. 

„A Szajki-tavaktól a Vadása-tóig, a 
Rábától a 8-as főúttól délre, a dél-va-
si részt jelenti, a szentgotthárdi és az 
Őrség melletti részt fedi le, Körmend 
és Vasvár központtal a desztináció” 
– válaszolta arra a kérdésre Zágor-
hidi Czigány Ákos, hogy tulajdon-
képpen mekkora területet is fed le a 
Vasi Hegyhát–Rábamente Turiszti-
kai Egyesület tevékenysége.

És hogy mi az a vonzó kínálat, ami 
versenyképes más turisztikai deszti-
nációkhoz képest? Az elnök szerint 
magának a térségnek az érintetlen-
sége a többlet, ez fordítható előnnyé. 
A természeti értékek, az épített és 
kulturális örökség a vonzó, ezt kell 
megfelelő módon kínálni, bemutatni, 
ez lehet érdekes az ide utazóknak. A 
szelíd turizmus ág egyre inkább szé-
lesedő, népszerű az utazók körében 
a mozgás, az egészségmegőrzés je-

gyében. Ez a szegmens továbbra is 
erősödni fog a turizmuson belül. Na-
gyon sokan kerülik már a tömegesen 
látogatott helyeket. „Nekünk a ter-
mészetközeli, nyugodt, élményeken 
alapuló kínálattal kell előállnunk a 
turisztikai piacon, ez lesz verseny-
képes ” – mondta az egyesületvezető, 
majd a turisztikai fejlesztésekről is 
beszélt. „Tud folytatódni a körmendi 
kastély felújítása, hiszen ez az egyik 
legfőbb turisztikai attrakciónkat je-
lenti az impozáns, nagy múltú épü-
lettel. A Rába-parti rehabilitáció is 
ide sorolható, hiszen a Rába a másik 
jellegzetessége Körmendnek, amely 
átszeli a várost és meghatározó a te-
lepülés életében” – mondta.

Azzal folytatta: Vasváron a Béke 
Ház melletti Ezredes ház újrahasz-
nosítása van folyamatban, amely 
átkerült nemrég a város tulajdoná-
ba, nemsokára turisztikai funkciót 
kap a két épület és udvar. 

A turisztikai információk szol-
gáltatásáért felelős körmendi Tou-
rinform Iroda működtetését is a 
Vasi Hegyhát–Rábamente Egyesü-
let végzi 2012 óta. A napokban az 
iroda küllemében is változást ta-
pasztalhatnak a körmendiek. „A 
turisztikai rendszer megújul, a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség vette 
át az országos turizmus kommuni-
kálását, az egységességre törek-
szenek. A Tourinform hálózat is 
hozzájuk tartozik. Most az infor-
mációs irodák funkcióinak újra-
gondolása is megtörtént. A változá-
sokat új arculati elemek is jelzik, 
amelyek az „Új Magyarország” 
imázshoz kapcsolódnak. Ezek az új 
arculati elemek jelentek meg a kör-
mendi iroda homlokzatán, de a tar-
talmi munkában is lesz változás. 
Nagyobb szerepet kapnak az or-
szágos folyamatok kommunikálá-
sában a helyi szereplők” – részle-
tezte a változásokat az elnök. 

Zágorhidi Czigány Ákos az egye-
sületi feladatkörök másik nagy ele-
méről, a vidékfejlesztésről is beszélt 
röviden. 

A Leader pályázatoknál a munka-
szervezeti feladatokat vállalták fel. 
Ez azt jelenti, hogy a térségi fejleszté-
sekre kapott pénzalapot helyben ho-
zott döntéssel osztják el egy közösen 
kialakított stratégia mentén a térségi 
turisztikai szeplők között az 52 tele-
pülésen. 2018 januárjától a helyben 
élők nem mezőgazdasági célú fejlesz-
téseikhez kaphattak forrást, vállal-
kozásokat indítva. Új vállalkozások 
indítását is támogatták. A helyi ter-
mékek előállítására is pályázhattak a 
térségből. Ezek a pályázatok május 
végén zárultak. Még kettő pályázat 
maradt nyitott. A szőlőhegyi gazdál-
kodásnál a régi épületek felújításá-
hoz kérhető és kapható pénz. Nyitott 
még egy turizmushoz kapcsolódó pá-
lyázat is, amely egy térségi kerékpá-
rút-hálózat kialakítását célozza. Az 
önkormányzatok ennek mentén helyi 
kerékpáros központokat alakíthat-
nak ki a pályázati támogatással, ahol 
a biciklis turisták megállhatnak, pi-
henhetnek és szolgáltatásokhoz jut-
hatnak. Ezek a fogadóhelyek módot 
adnak arra, hogy a települések saját 
turisztikai attrakcióikra is felhívhas-
sák a turisták figyelmét. „150 pályá-
zat van a rendszerben, ennyi szerep-
lőt segíthet a Leader vidékfejlesztési 
pályázat az előrelépésben. Igaz, hogy 
a támogatások csak néhány milliós 
nagyságrendűek, kis fejlesztéseket 
tesznek lehetővé, de sok kicsi sokra 
megy. A kicsi fejlesztések összeadód-
hatnak, sokat lehet tenni ezekkel a 
térség fejlődése érdekében” – zárta 
féléves munkájuk összefoglalóját Zá-
gorhidi Czigány Ákos, a Vasi Hegy-
hát–Rábamente Turisztikai Köz-
hasznú Egyesület vezetője. 
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A vendégforgalom növelésének eszköze a turisztikai attrakciók megismertetése lehet 

Arculatváltás a hazai Tourinform irodákban

Mesterségem címere – Körmendi 
és Vas megyei iparoscégérek és 
cégtáblák címmel nyílt kiállítás a 
Batthyány-kastély Parádésló Istál-
lójában. A színvonalas tárlat tema-
tikáját Vargáné Lóránt Andrea, a 
Dr. Batthyány-Strattmann László 
Múzeum történész-muzeológusa ál-
lította össze. A kiállítás javarészt a 
körmendi múzeum saját anyagára 
támaszkodik.

Izgalmas és sok esetben már elfe-
lejtett régi műhelyekbe, szakmákba 
nyújt betekintést a Mesterségem cí-
mere című kiállítás. Bemutatja a 
fogműves, a patikus, az asztalos, a 
szíjgyártó, a vendéglős, a szállodás, 
a szabó, a kovács, a lakatos, a fod-
rász, a borbély, a szobafestő és a 
címfestő szakmákat szöveges leírá-
sokkal, amelyek kiegészülnek az 
egyes mesterségekhez tartozó esz-
közökkel, szerszámokkal. 

A vizualitás mellett a kiállítás 
megálmodói nagy hangsúlyt fektet-
tek a  ismeretátadásra is. Nemcsak a 
cégérállítás történetéről, hanem az 
azokon megjelenő iparágakról és 

iparosokról is információkat kaphat-
nak a látogatók. Így közvetve, a cé-
géreken és a tárlókban elhelyezett 
ipartörténeti emlékeken keresztül 
Körmend és Vas megye ipartörténe-
tének egy fontos szelete, kihalt és 
kihalófélben lévő szakmák elevened-
nek meg a tárlaton. Ez azért különö-
sen fontos a körmendi múzeum szá-
mára, mert így a kiállítás közvetlenül 
hozzájárul az intézmény azon törek-
véséhez, amely a helyi kisipari ha-

gyományok életben tartásáért tett 
erőfeszítéseket szolgálja.

A kiállítás javarészt a körmendi 
múzeum saját anyagából készült, de 
néhány tárgyat kölcsönöztek a me-
gye más gyűjteményeiből is. A Kő-
szegi Városi Múzeumból például 
egy abszolút különlegességnek szá-
mító griffes lakatoscégért, a Sava-
ria Múzeumtól pedig Bauer János 
kályhás és fazakas cégérét. A kiál-
lításban központi helyet kapott egy 

kuriózumnak számító darab – a 
Smidt Múzeum tulajdona –, ami egy 
nagyméretű, sellőt ábrázoló cégér. 
A szakemberek nem sokat tudnak 
róla, de díszessége, kidolgozottsága 
miatt méltán kapott kiemelt figyel-
met a kiállítás rendezésekor.

A cégérek, cégtáblák feladata a 
figyelemfelkeltés volt, ezek voltak  
a korabeli reklámhordozók. Ma-
gyarországon a cégérállítás a 19. 
században élte fénykorát, ekkor a 
hazai városok utcaképének szerves 
részei voltak a díszesebbnél dísze-
sebb boltreklámok. S bár a 20. szá-
zad második felére a cégéreket egy-
re inkább felváltották a festett 
cégtáblák, majd neonfeliratok, ma-
napság mintha újra egyre többen 
választanák a figyelemfelhívás és 
reklámozás e nagy múltra visszate-
kintő módját – olvasható a kiállítás 
egyik összefoglalójában.

A mesterségeket, illetve cégére-
ket, cégtáblákat bemutató tárlat ok-
tóber 31-ig látható, megéri megnézni.  
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Mesterségek bemutatkozása cégérekkel, cégtáblákkal

Körmend testvérvárosát, Heinävesit mutatja be az a tárlat, 
amely a Batthyánykastély egykori kocsiszínében, a mos
tani Városi Kiállítóteremben nyílt. A kiállítást Bán Miklós, 
a körmendi Magyar–Finn Baráti Kör elnöke ajánlotta a 
közönség figyelmébe, aki személyes tapasztalatait, élmé
nyeit is megosztotta a jelenlévőkkel.

Filmvetítéssel kezdődött a 150 éves 
Heinävesi város című kiállítás meg-
nyitója. Először egy rövid imázsfilmet 
vetítettek le a finn kisvárosról, majd 
jött két kisebb összeállítás, az egyik a 
település természeti értékéről, a má-
sik a turisztikai-szabadidős lehetősé-
gekről. Ezután Pálóczi Zsuzsanna, a 
Körmendi Kulturális Központ, Múze-
um és Könyvtár igazgatóhelyettese 
vette át a szó. Elmondta, hogy a kör-
mendi kulturális intézmény nagyon jó 
kapcsolatot ápol a Magyar–Finn Ba-
ráti Körrel, minden évben vannak kö-
zös szervezésű programok, kiállítá-
sok vagy zenés rendezvények. Így 
azok a körmendiek is képet kapnak a 
finn városról, akik még nem jártak ott.

Bán Miklós a körmendi Magyar–
Finn Baráti Kör elnöke azzal kezdte, 
hogy közel harminc éve jár Finnor-
szágba, ez alatt sok mindent tapasz-

talt. Így a mostani kiállítás anyagá-
hoz is sok személyes élmény fűzi, 
hiszen a képeket maga készítette 
vagy azoktól gyűjtötte össze, akik jár-
tak Finnországban az elmúlt évize-
dek során. Az volt a célunk, hogy be-
mutassuk ezt a 150 éves finn kisvárost, 
ahová nagyon sok körmendi eljutott 
már. Akik jártak Heinävesiben, azok-
nak szép emlékeket idéznek a képek, 
akik még nem, azoknak figyelemfel-
keltésül szolgál – mondta Bán Miklós. 

A kiállítás nagyszerű képet ad Kör-
mend testvérvárosáról, Heinävesiről. 
Bemutatja épített örökségét, termé-
szeti kincseit, iparát, turizmusát és a 
nagy tórendszert, amelynek közepén 
található a finn település. A javarészt 
fényképekből álló kiállítást szöveges 
anyagok és finn újságok, kiadványok 
egészítik ki.  Néhány érdekes adatra 
is fény derül: a 3572 főt számláló  He-

inävesi 1318 négyzetkilométeren te-
rül el, ami csaknem kétszer akkora, 
mint a körmendi járás területe. A tele-
pülés húsz százalékát víz borítja, így 
az itt élők életében nagy szerepet ját-
szik, és ki is használják a víz kínálta 
lehetőségeket.

Az élet valójában egyszerű. Csak 
mi magyarok és közép-európaiak ra-
gaszkodunk hozzá, hogy bonyolulttá 
tegyük – zárta szavait Bán Miklós, 
aki úgy véli, hogy a finnek kedvelik az 
egyszerűséget és szeretik a magya-
rokat, ezért is lehet ilyen hosszú ideje 
élő és gyümülcsöző a Körmend– 
Heinävesi kapcsolat. n T. J.

FOTÓ: J. T.

A kiállítás nagyszerű képet ad Körmend testvérvárosáról

Tárlat a százötven éves Heinävesiről
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Tomból a nyár, elkezdődtek a szabadságolások. Kiki 
igénye és lehetőségeihez mérten nyaral. Alapvetően sze
rencsés helyzetűnek mondhatjuk magunkat, mert telepü
lésünkön és annak környezetében folyók, tavak, strandok 
várják a hűsölésre várókat. Mi több, nem kell kétségbe esni 
néhány hűvösebb napon sem, mivel látnivaló akad bőven. 

Bizony, határozottan terelgeti a 
népeket a forróság a hűsítő habok 
felé. Az emberek jelentős hányada 
vallja, hogy medencében, tóban, fo-
lyóban, strandon, akárhol, valahol 
kell csobbanni, felfrissülni, enyhíte-
ni a nyáron gyakorta elviselhetet-
lennek tűnő meleggel járó viszon-
tagságokat (elpilledés, izzadás). 
Igen ám, de ahány lélek, annyi szo-
kás. Akad, aki természetes környe-
zetben érzi jól magát, mások nem 
járnak szívesen fürdőkbe, ellenben 
otthonuknál, kertjükben állítanak 
medencét, zuhanyzót. A szülők ki-
sebb gyermekekkel kiépített stran-
dokat részesítenek előnyben, mivel 
a folyamatosan ellenőrzött vízminő-
ség, a garantált biztonság sokat je-
lent. Sőt, a társaság, a más gyere-
kekkel való közös időtöltés is 
könnyíthet a szülők feladatain né-
mileg. Sokat nyom a latban, hogy 
büfék állnak rendelkezésre, étellel, 
itallal ellátva a nyaralókat. Itt is fel-
merül, hogy hozott-vitt elemózsiát, 
üdítőt fogyasztanak-e, esküdve a jó 
kis hazaira. Ám nem mehetünk el 
szó nélkül az árak növekedésétől 
sem. Nem mindenki tud berendez-
kedni arra, hogy egy családnak bi-
zony napi több tízezer forintjába is 
kerülhet a reggeli, ebéd, vacsora, 
üdítő, fagyi, kávé, sör, fröccs… A 
komfortérzethez az is nagyban hoz-
zájárulhat, ha akadnak a strandon 

sportolási lehetőségek. Kosárpálya 
vagy legalább néhány palánk – kör-
mendiként ez is szempont. Igényes 
helyeken szabadtéri edző-, kon-
diparkok, nagyszerű sporteszközök 
állnak rendelkezésre. Gyakoriak a 
strandröplabdapályák, elég egy ho-
mokkal felszórt felület meg a kife-
szített háló. Pingpongasztalok, 
csúszdák és még ki tudja, mitől bír-
nak belelkesedni a népek. Valahogy 
letűnőfélben vannak a frizbizők és a 
tollaslabdázók. A pecásoknak alap-
vetően csak víz legyen, ahol akad 
hal… Ők már-már megszállottként 
hódolnak szenvedélyüknek. Gon-
doljunk csak bele, hogy amikor má-
sok aludni térnek, ők éjjel vagy kora 
hajnali órán kimennek a vízpartra, 
vagy akár esőben esküsznek a jó fo-
gásra. Tudjuk jól, hogy az ’ászok 
különleges emberek – nemcsak a 
horgászok, hanem a vadászok és a 
madarászok is. Egy szó, mint száz, 
élmény kell, kikapcsolódás, ma-
gány vagy éppen társaság. Mi itt 
Körmenden elég jól el vagyunk látva 
az adottságainkkal. Emitt a Rá-
ba-folyó egyre nagyobb népszerűsé-
gével, az MJUS, a közelben a Vadá-
sa, Döröske, Himfai-tó, a Hársas-tó 
Máriaújfalunál, a Szajki-tavak vagy 
a Gersekaráti Sárvíz-tó. A környé-
ken termál- és gyógyvizes helyek: 
Bükk, Sárvár, Borgáta, Mesteri, 
Szentgotthárd, Celldömölk, Vasvár, 

Szombathely kényeztetheti a stran-
dolni vágyókat. De nemcsak Vas, 
hanem Zala megye is kiváló fürdő-
ket kínál. Csónakázó- és horgászta-
vakkal sem állunk rosszul. Ilyenek: 
Zsennye, Kőszeg, Sárvár és Újpe-
rint. A fürdőzéskor fontos szem-
pont a víz hőmérséklete, például a 
termálvizeknél. Csakúgy fontos a 
minősége, összetétele. Például 
gyógy víznek minősül-e? Az egyéb 
szolgáltatások tekintetében is so-
kat fejlődtünk. Szaunák, masszá-
zsok, élményfürdők, buzgárok, ja-

kuzzi ,  terápiás kezelések 
járulhatnak hozzá a vendégek elé-
gedettségéhez. Gyakorta a szom-
szédos országok közeli strandjaira 
járnak át honfitársaink Szlovéniá-
ba, illetve Ausztriába. Nem beszél-
tünk a mi kis magyar tengerünk-
ről, a Balatonról, amelyet egy órán 
belül elérhetünk. E pompás vidék 
minden igényt kielégít. A fürdés 
mellett sportolási, gasztronómiai 
és kulturális csemegéket is bőven 
kínál. Fesztiválok, koncertek, szín-
házi programok széles tárháza 

kapcsolódik a tóhoz. A hajózás, vi-
torlázás, evezés, úszás, horgászat 
mellett igényes szellemi táplálék-
hoz is juthatunk. Múzeumok, kert-
mozik, történelmi nevezetességek 
sokasága kínálkozik az érdeklődő 
számára. Akik pedig távolabbra 
merészkednek, azoknak hazánk 
összes vidéke jó alkalom lehet a 
környezetváltozásra, a kikap cs o-
lódásra. Mottó: „Ismerd meg hazá-
dat!”. Még tovább tekintve a törté-
nelmi Mag yarország v idékei 
tartogatnak számolatlan élménye-
ket, értékeket. Mások külföldre, a 
tengerre vágynak. Határt csak az 
idő, a pénz, azaz a személyes lehető-
ségek és lehetetlenségek szabnak. 
Egy biztos, szükséglete, igénye min-
denkinek van a kikapcsolódásra, 
felejtésre, megújulásra. A nyaralás 
mindehhez kiváló alkalom. Az okos-
telefont néha ki kell kapcsolni, az-
tán lehet jókat beszélgetni, kiolvas-
ni néhány jó könyvet, megismerni, 
felfedezni új vidékeket. Ugye jól 
hangzik? Természetesen nem te-
kinthetünk el a veszélyektől sem. A 
hirtelen mélyülő tavak, a kiszámít-
hatatlan folyami örvények vagy az 
emberek által behajigált fém- és 
üvegtárgyak balesetet okozhatnak. 

A vegyszerek, az állattetemek ko-
moly fertőzéseket vonhatnak ma-
guk után. Beleinni semmiféle vízbe 
nem tanácsos, legyen az természe-
tes tó, folyó vagy mesterséges 
strand. Úszás során, főleg komo-
lyabb hullámzáskor nehezen 
megúszható, hogy ne nyeljünk bele. 
Gyerekek esetében főleg a fürdőzés 
velejárója, ha le-lemegy néhány  
korty a vízből. A vízpartok kelle-
metlen velejárói a kullancsok, dara-
zsak, legyek, sőt idén kifejezetten 
elszaporodtak a bögölyök.  Ezek az 
óriási vérszívók sok bosszúságot 
okozhatnak, érdemes azonnal be-
kenni a csípés helyét az erre a célra 
gyártott gyógyhatású krémekkel. 
Komolyan kell venni a tiltó táblákat. 
Például a „Tilos a tóban fürdeni!” 
feliratozásút. Be kell tartani a ható-
ság tiltásait, ilyen a másodfokú vi-
harjelzés a Balatonon vagy a Velen-
cei-tavon. Nem tanácsos vigéckedni, 
a tragédia hamar bekövetkezhet! 
Csónakból, vízibicikliről felhevült 
testtel a hideg vízbe ugrani szintén 
életveszélyes. Ne feledkezzünk meg 
bőrünk, szemünk védelméről az 
erős napsugárzás miatt. A vizek mi-
nőségéről érdemes információt sze-
rezni az ÁNTSZ honlapjáról, a 
főszezonban talán lesznek frissíté-
sek a közérdekű oldalakon. 

Nemcsak az embereket, hanem 
az állatokat is megviseli a forró-
ság. Így fontos, hogy a meleg idő-
szak végéig biztosítsuk kutyáink 
számára is a megfelelő körülmé-
nyeket. Dr. Fehér Tamás körmendi 
állatorvost és Bérczi-Leibinger 
Edina helyi kutyakozmetikust kér-
deztük, mit tehetünk kedvencein-
kért, hogy jobban viseljék ezt az 
időszakot, illetve mire kell odafi-
gyelnünk. 

Mindkét szakember kiemelte, 
hogy soha ne hagyjuk a kutyákat 
zárt autóban, még rövid időre se, 
hiszen hamar akár 50 fok fölé is 
emelkedhet a hőmérséklet és a rés-
nyire lehúzott ablak sem segíti a 
lehűlést. A kutya testhőmérséklete 
normál esetben 38 fok körül van, ha 
eléri a 40,5 fokot, már súlyos hő-
gutát kaphat, ami az agy és más 
szervek károsodását okozhatja, és 
extrém esetben akár halálos is le-
het. Ha mégis bekövetkezne a hő-
guta, akkor sürgősen le kell csök-
kenteni az állat hőmérsékletét. 
Ebben az esetben vizes borogatás 
ajánlott. Illetve gondoskodni kell a 

folyadékpótlásról és azonnal állat-
orvoshoz kell vinni, ha úgy látjuk, a 
kutya állapota nem javul – tette 
hozzá dr. Fehér Tamás. 

A helyi állatorvos azt tanácsolja 
a gazdiknak, hogy a nyári hóna-
pokban alakítsanak ki a kertben 
egy árnyékos helyet, ahova egy 
lavór vizet is kihelyezhetünk, ami-
ben le tudja magát hűteni a kutyus. 
Egyébként a mancsuk és tappan-
csuk környékén lehet a leghatéko-
nyabban hűsíteni őket. De akár át 
is törölgethetjük a lábait egy hideg 
vízbe mártott ronggyal, esetleg he-
lyezzünk a nyakukra egy kelleme-
sen hűvös kendőt. A kutyák a lihe-
géssel adják le a hőt, ami által 
rengeteg folyadékot veszítenek, így 
a friss vizet is folyamatosan pótol-
ni kell. Arra viszont figyeljünk, 
hogy a víz ne legyen hideg, hiszen 
az nem tesz jó az állatnak.

A benti kutyák esetében is fontos 
a hűtés – emeli ki Edina –, a lakás-
ban terítsünk le nedves törölközőt, 
amelyre ráfekhet, de alacsony fo-
kozatra állított ventilátor is segít-
het. De ma már az interneten és 
kisállat-kereskedésekben is be le-
het szerezni különböző terméke-
ket, amelyekkel megkönnyíthetjük 
a mindennapokat, többek között 

hűtőkendőt, hűsítő matracot vagy 
hűtőzselét is lehet vásárolni. 

De nem elhanyagolható az ebek 
szőrzetének ápolása – mondja a 
szakember. Fajtától függően kell 
rövidre vágni a szőrt, de otthon 
többször is érdemes átfésülni a 
bundájukat, hogy  az könnyebben 
szellőzzön. A becsomósodott, el-
hanyagolt bunda alatt könnyen ki-
alakulnak ún. „hotspotok”, kö-
rülírt bőrgyulladások, amelyek 
igen fájdalmasak és befertőződ-
hetnek. Valamint azt is külön ki-
hangsúlyozták, hogy a sétáltatás 
a reggeli, illetve esti órákban tör-
ténjen, mert a forró aszfalton égési 
sérülések keletkezhetnek a talp-
párnákon.

Edina még tippeket is adott, ho-
gyan könnyíthetjük meg a kutyák 
számára az utazást. Mindenképpen 
érdemes több alkalommal, kisebb 
autóútra elvinni a kutyát, ezzel se-
gíthetjük, hogy megszokja a jármű-
ben való utazást, és tegyük bizton-
ságossá a szállításukat – fűzte 
hozzá, majd kiemelte, egy héttel a 
nyaralás előtt vigyük el állatorvos-
hoz és az indulás előtt négy órával 
adjunk neki utoljára enni. 

n KÉKI, SZABÓ DÓRA
FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS

| 2019. július 12. | panoráma panoráma | 2019. július 12. |

Csobbanás, pancsolás – melegben irány a víz! A környéken mindenki találhat kedvére való helyet

Forróságban soha ne hagyjuk a kutyákat zárt autóban, még rövid időre sem
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Táncos utazásra várták a körmendi közönséget a mesék 
birodalmába a Savaria Táncsport Egyesület tagjai. Magyar
ország egyik legeredményesebb társastáncklubja kalauzolta 
el a nézőket a mesék világába a két felvonásos táncszínházi 
előadással. Főképp Disneymesék zenéire készült számok 
szerepeltek benne, azok rövid történetét elmesélve.

 Többek között a Pocahontas, 
Aladdin, a Hófehérke, a Jégvarázs, 
A dzsungel könyve, a Rózsaszín 
Párduc, Pinokkió, az Oroszlánki-
rály és Shrek alakja, az ő története-
ik meséi elevenedtek meg a színen a 
tánc, a látványos jelmezek, a pazar 
díszlet, a mesés fények, a látványos 
szólók és tömegtánc-jelenetek se-
gítségével. A darab nem csak gyer-
mekeknek szólt, a felnőttek számá-
ra is felejthetetlen élményt nyújtott, 
így a Savaria Táncsport Egyesület 
táncosainak jóvoltából másfél órás 
mesevarázslatban lehetett részük 
Körmenden azoknak, akik elláto-
gattak az előadásra. A táncosoknak 
a legkisebbektől a legnagyobbakig 
mindenkit sikerült lenyűgözniük, 
telt ház, vastaps bizonyította, hogy 
a körmendiek értékelik az előadás 
elkészítésére fordított energiát, a 
minőségi kivitelezést. A közönség is 
énekelte az ismert, elhangzó me-
sefilmzenéket, miközben a tánco-
sok lenyűgöző teljesítményt nyújtot-
tak a színpadon, ahol helyieknek is 
tapsolhattak a nézők: A legkisebb 
körmendi táncosok és a nagyobbak, 
a Savaria Táncsport Egyesület által 
működtetett alapfokú művészeti is-
kola körmendi tagozatának képvi-
seletében például a Hófehérke és az 
Aranyhaj mesék megidézésében 
léptek színre. A körmendiek a Szép-
ség és a szörnyeteg mesebetétben is 
közreműködtek már, de ez a törté-
net most nem került be a körmendi 
műsorba, ám a későbbiekben újra 
része lesz majd a táncszínházi elő-
adásnak. 

A táncos színpadi produkció 
egyébként hatalmas sikert aratott 
több szombathelyi előadás mellett 
már Keszthelyen, Várpalotán és Sár-
váron is. A Mesevarázs táncelőadás 
a 2016-os Mesekarácsony sikeréből 
indult hódító útjára. A mostani elő-
adás ötven táncos és rengeteg gya-
korlás lenyűgöző eredménye. A Sa-
varia TSE táncosai nem csak a 
megyei színpadokon tündökölnek, 
országos és nemzetközi megméret-
tetésekről, versenyekről is szép 
eredményeket hoznak haza. A gaz-

dag szakmai múlt vezetett az egye-
sület jelenlegi sokrétű működésé-
hez. Már több vasi településen 
működtetnek utánpótlásklubokat, 
ismertetik meg az ide járó általános 
iskolás korúakat egy Alapfokú Mű-
vészeti Iskola keretében a társas-
tánc világával, alapjaival. Körmen-
den is tanítanak oktatóik alapfokú 
művészeti iskolai oktatás keretében. 
Novák Tamás tizenöt éve jár Kör-
mendre. A Kölcsey Gimnáziumban 
alakítottak ki egy tánctermet, itt 
tartja a foglalkozásokat a tánctanár 
keddenként és csütörtökönként 15 
órától. Először az általános iskolás 
korúak kezdik a próbát, majd a na-
gyobbak, a fiatal felnőttekből és juni-
or korúakból álló csoport foglalkozá-
sa következik. Idén nagy változással 
indult az év a csoportok számára. 
Januárban a gyermekcsoporthoz 
több új tag csatlakozott, a felnőtt cso-
port pedig összeolvadt a junior csa-
pattal. Az év első hónapjai így az 
összeszokással, a felzárkózással 
teltek mindkét csapatnál, ami min-
den jel szerint jól sikerült az oktató-
nak, a tagoknak, a tánc közös szere-
tetének köszönhetően. Mi sem jobb 
bizonyíték erre, mintsem hogy volt 
egy egész estét betöltő műsoruk Kör-
menden, de felléptek a tavaszi tánc 
világnapja Fő téri rendezvényén, va-
lamint állandó közreműködői a Me-
sevarázs produkciónak és térségbeli 

meghívásokat is szívesen vesznek, 
tartanak bemutatókat, a rendezvé-
nyeket színesítve ezzel. 

A produkciókban, műsorokban 
való fellépés mellett többen verse-
nyeznek is, a Savaria Táncsport 
Egyesület színeiben egyéniben és 
formációban is. Egyszóval dinami-
kusan halad a „szekér” a körmendi 
táncosokkal. Novák Tamás oktató 
büszke is rájuk, a teljesítményeikre. 
„Két csoportban működünk, egy 
gyermek és egy ifjúsági, felnőtt cso-
porttal. Volt korábban egy junior 
csoport is, de az ide járó táncosok 
végül a felnőtt csoporthoz csatlakoz-
tak” – mondta az oktató a jelenlegi 
helyzetről. Arra a kérdésre, hogy mi-
lyen stílusban táncolnak, azonnal so-
rolta: az angol keringő, a bécsi kerin-
gő, a tangó, a slow fox, a samba, a 
cha- cha-cha, a rumba, a jive lépéseit 
sajátíthatják el a csoportba járók, de 

divattáncot is tanulnak a korosztá-
lyoknak megfelelő tudásszinten – 
avatott be a körmendi munka kulisz-
szatitkaiba is. Hozzátette: Rávezető 
gyakorlatokkal, játékos formában, 
gimnasztikai nyújtó gyakorlatokkal 
készülnek fel az egyes táncok elsajá-
títására a foglalkozásokon. A cél, 
hogy minél lazábbak legyenek a tár-
sastáncos formációk elsajátításá-
nál a növendékek. A csoportokba 
egy ideje sok új tag érkezik, köszön-
hető ez a televíziós műsoroknak, 
amelyek nagyon jó hírverést, reklá-
mot jelentettek a társastánc mű-
fajának. Most a csoportok tagjai 
megérdemelt nyári pihenésüket, 
szabadságukat töltik, de szeptem-
bertől az alapfokú művészeti isko-
lába is becsengetnek majd. Újra 
kezdődnek a közös próbák, a ke-
mény munka. A csoportok azonban 
nyitottak az új tagok befogadására, 
csatlakozására. Az iskoláskort be-
töltött hatéveseket és a náluk na-
gyobbakat a gyermekcsoportba 
várják, de van példa arra, hogy egy-
egy ovis is csatlakozik hozzájuk. 
Egészen húszéves korig tanulhat-
nak társastáncot az alapfokú művé-
szetoktatási program keretében az 
érdeklődők Körmenden. Tehát a kö-
zépiskolás és fiatal felnőtt korosz-
tály előtt is nyitott a táncterem. 
Szeptember első két hetében ked-
den és csütörtökön délután négy 
órakor lehet jelentkezni majd az 
újaknak a csoportokba, akkor vár-
ják őket nagy szeretettel a táncosok 
és koreográfusuk.

n POGÁCS MÓNIKA
FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS

Körmendi táncosok is szerepeltek a nagy sikerű Mesevarázs show-ban

Felnőtteknek is felejthetetlen élmény a darab
A 23 éves Móricz Benjamin gyerekként kipróbálta magát 
különböző sportágakban, többek között úszott, futballo
zott és még a vitorlázás izgalmas világába is belekóstolt, de 
évek óta már csak egy sportnak él, ez pedig a fekvenyomás. 
Nem sokan választják ezt a sportágat, hiszen hatalmas kitar
tás kell hozzá és nemcsak testben, de fejben is ott kell lenni, 
itt minden az időzítésen múlik. Beni igyekszik megragadni 
a lehetőségeket, így örömmel fogadta, hogy interjúalany 
lehet. Legutóbb Dunaszerdahelyen versenyzett csapattár
saival, akik szintén szép eredményekkel tértek haza. 

– Beszélnél a versenyről? 
– Június végén Dunaszerdahelyen 

a Maxer Power Kupa versenyen vet-
tem részt társaimmal, ahol junior 
kategóriában 2. helyezett lettem. Ki-
csit sűrű volt eddig az év, hiszen 
igyekszünk a lehetőségekhez mér-
ten sok versenyre kijutni.

– Milyen versenyeken vettetek 
részt?

– Áprilisban Ausztriában a WUAP 
nemzetközi bajnokságon szerepel-
tünk, ahol a felnőttek között 90 kg-os 
súlycsoportban 190 kg-mal aranyér-
met szereztem. Itt úgy gondolom 
mindannyian kitettünk magunkért, 
csapattársaim is aranyéremmel zár-
ták a versenyt. Szintén ebben a hó-
napban még Budapestre is elutaz-
tunk a VITAFLEX Powerlifting 
Dayre, majd májusban jött a Magyar 
Professzionális Erőemelő Liga Kupa 
Mezőkeresztesen, amivel kvalifikál-
tattuk magunkat a tiszakécskei GPC 
Európa-bajnokságra, amire nagyon 
büszke vagyok. 

– Mennyire izgultál az Eb-n?
– Mindig nagyon izgulok, a ver-

senyt megelőző éjszaka általában 
nehezen tudok elaludni, folyamato-
san jár az agyam, hiszen sok múlik 
az első fogáson. Próbálok koncent-
rálni és az elejétől a végéig fejben 
felépíteni a versenyt. Egy ilyen kali-
berű megmérettetésen több százan 
vannak és mindig jobb akar lenni az 
ember. Nagyon fontos, hogy minden 
részletre odafigyeljünk, és végül az 
első helyezés mellett sikerült az ab-
szolút második helyezést is elérni a 
korosztályomban. 

– Leközelebb hol mérettetitek 
meg magatokat?

– Július 14-én Cegléden, a Vasgyú-
ró Kupán.

– Mi az egyéni csúcsod?
– Teremben 202,5 kg.
– Mikor kezdtél el ezzel a sporttal 

foglalkozni, hogy jött az ötlet, hogy 

kipróbáld magad a fekvenyomás-
ban?

– Gyerekkoromtól fogva helye volt 
az életemben a sportnak, de egyiket 
sem éreztem magaménak, valahol 
félúton elveszett a motiváció, nem 
éreztem a kihívást. A fekvenyomást 
azért szeretem, mert önmagam lehe-
tek teljes mértékben. Ebben megta-
láltam azt, ami hiányzott nekem. 
Hajtom magam előre és mindig jobb 
eredményeket akarok elérni, fesze-
getem a határaimat, ezért csodála-
tos ez annyira. Először autodidakta 
módon próbáltam egyedül felkészül-
ni, többnyire a pincénkben található 
fekvenyomó padon, aztán egyre job-
ban kezdett érdekelni ez a sport, 
mondhatni vonzott magához, végül 
el is mentem egy versenyre, de komo-
lyabban szerettem volna foglalkozni 
ezzel, ezért érdeklődtem és akkor 
ajánlották Vass Lászlót.

– Akkor ő segít a felkészülések-
ben, mióta dolgoztok együtt?

– Tavaly ősszel kerestem meg, hogy 
érdekel ez a sport és a segítségét kér-
tem, ő pedig örömmel fogadott és 
azonnal nekiláttunk a munkának. 
Sokat köszönhetek neki, hiszen ren-
geteget fejlődtem a keze alatt.

– Az edzések hogy zajlanak?
– Általában egy héten 3–4 alka-

lommal, de a többiekkel együtt rit-
kán tudunk készülni, így többnyire 
vagy önállóan, vagy Vass László fog-
lalkozik velünk, akire egyébként 
bármikor számíthatunk.

– Sok áldozattal is jár ez, igaz?
– Rengeteg áldozattal, de megéri, 

mert élvezem. Viszont a szórakozás 
és a bulik valóban háttérbe szorul-
nak, főleg a felkészülési időszak 
alatt.

– Mi a célod ezzel a sporttal?
– A válasz egyszerű, világbajnok-

ság.
– Sokat változott az életed, mióta 

versenyszerűen űzöd ezt a sportot?

– Mint mondtam, sok áldozattal 
jár, a legfőbb változás az időbeosz-
tás, hiszen munka mellett kell teljesí-
teni és megoldani az edzéseket, de 
nem panaszkodom, mert a változás-
nak van pozitív eredménye, számom-
ra az is nagy élmény, hogy elismerik 
a munkánkat és foglalkoznak vele a 
helyi újságok. Talán még egy kicsit 
hihetetlen is, de a jó értelemben. 

– Mennyire vagy tudatos a táp-
lálkozás terén, ugyanis ez az élet-
forma megköveteli az egészséges 
életmódot?

– Nagyon. Egy nap ötször étkezem 
és mindent magamnak készítek el, 
napi 70 dkg húst eszek. Szerintem, 
ha valaki elhivatott, akkor nem lehet 
máshogy csinálni. Nincsenek fél-
megoldások, vagy jól csinálod, vagy 
sehogy. De természetesen mindenki 
úgy csinálja, ahogy neki a legmegfe-
lelőbb, viszont nekem tartanom kell 
a súlyom, ezért fontosnak tartom, 
hogy határokat szabjak magamnak. 

– Van más sportág, amit szíve-
sen kipróbálnál?

– Konkrét nincs, de részt vettem 
több Spartan Race versenyen is, 
amit nagyon élveztem, ilyenkor min-
dent beleadok, igaz, egy kicsit meg is 
haltam közben, de mint mondtam, 
szeretem a határaimat feszegetni és 
ez jó lehetőség volt erre. 

– Kinek ajánlod ezt a sportot?
– Jó kérdés, talán annak, aki tud 

alázatos lenni és elhivatott. 
– Csapatban vagy egyedül sze-

retsz dolgozni?
– Talán ez hiba, de én kifejezetten 

szeretek egyedül készülni, egészen 
egyszerűen csak magamra kon-
centrálok, persze nagyon büszke 
vagyok a csapattársaimra és min-
den versenyen szurkolunk a másik-
nak és biztatjuk egymást. Szeren-
csére jó a viszony és mindig jó 
hangulatban telnek a verseny előtti 
felkészítő edzések is, de a fekvenyo-
mó padon mégis egyedül küzd az 
ember. Mindenesetre ők is megér-
demlik, hogy említést tegyek róluk, 
hiszen ők is nagyon jó eredménye-
ket értek el, sokat dolgoztak. A leg-
fiatalabbak, Király Patrik és Sze-
basztián Marko Jezildzic ifjúsági 
korosztályban versenyeznek, Laki 
Benjámin junior korosztályban, 
míg Vass László Masters IV korosz-
tályban indul.

– A versenyekre saját keretből 
utaztok ki?

– Igen, magunknak teremtjük meg 
az anyagi hátteret, nincsenek támo-

gatóink, ami miatt néha egy-egy ver-
seny a háttérbe szorul, ilyen többek 
között a chicagói világbajnokság is, 
amit sajnos egyelőre nem tudok kifi-
zetni, pedig nemcsak nagyszerű le-
hetőség lenne, hanem hatalmas él-
mény is. 

– Mikor rendezik meg ezt a vi-
lágbajnokságot?

– Október 17-én rendezik meg, szó-
val addig még van idő. 

– Biztosan érnek pozitív és nega-
tív kritikák, ezeket hogy éled meg?

– Megmondom őszintén, a negatí-
vat sehogy, természetesen az építő 
kritika az más, de igyekszem nem 
figyelni mások véleményére, hiszen 
magamnak akarok a legfőképpen bi-
zonyítani és az edzőmnek.

– Ki a példaképed?
– Nincs kifejezetten példaképem, 

de az edzőmre felnézek maximáli-
san. Szerintem a bizalom nagyon 
fontos és ő olyan hátteret biztosít 
számunkra, amire tudunk építkezni, 
nem mellesleg a mai napig versenyez 
és szeretném hinni, hogy nekem is 
van még jó pár évtizedem ebben a 
sportban, ő az élő példa rá.

– A rengeteg edzés mellett mit 
szeretsz csinálni a szabadidődben, 
mi az, ami kikapcsol?

– Nagyon szeretek főzni és ha van 
lehetőségem, kirándulni megyek. A 
barátaimmal sokat járunk le a Bala-
tonra, de ilyenkor is az első dolgom, 
hogy edzőtermet keresek. 

– Ez nem hangzik pihenésnek.
– Lehet, de ez ezzel jár. Nem ha-

nyagolhatom el az edzést, formában 
kell maradnom és egyszerűen igény-
li is a testem.

– Ha jellemezned kellene magad 
egy szóval, mi lenne az?

– Céltudatos.
n SZABÓ DÓRA

„A fekvenyomást azért szeretem, mert önmagam lehetek teljes mértékben”

Gyermekkorától helye volt az életében a sportnak
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Már kisgyermekkorunkban el-
kezdenek kialakulni szokásaink. 
Valamit miképpen közelítünk meg, 
mit, hogyan kerülünk ki, teszünk 
le, reagálunk le szituációkat. Éle-
tünk során aztán csiszolódnak, 
változhatnak ezek a beidegződé-
sek. Vannak vélt, illetve valós ma-
gyarázatok ezek mibenlétére. 
Ezektől (is) kialakul egy rólunk 
alkotott kép, másokban. Ugyanak-
kor mi magunk is el-eltűnődhe-
tünk, gyakorta megmosolyoghat-
juk egy-egy alkalommal saját 
viselkedésünket. Sőt, akár jóízűt 
nevethetünk némely mozzanat el-
követésekor.  Gondolkodóba is es-
hetünk – ezt most miért így s miért 
nem másként reagáltuk le? 

Megfontoltság, rutin, óvatosság, 
avagy kényelem irányította-e cse-
lekedetünket? Vagy alapból a 
megszokás hatalma telepedett 
ránk? Személyiségünk, lényünk 

fejlődése tekintetében jó játék az, 
ha néha másként teszünk valamit, 
mint ahogy azt már alapból meg-
szoktuk. Ilyenkor maga az ördög 
bújt-e belénk vagy a Gondviselés 
óhaja, hogy továbblépjünk? Jobb 
esetben úgyis van egy védőangya-
lunk, aki vigyáz ránk. No, azért 
nem kell mindjárt rosszra gondol-
ni, nem esztelen merészségekre 
gondolok. Aprónak tűnő mozzana-
tokról van szó, csakhogy egyálta-
lán képesek vagyunk-e tágítani 
saját határainkat, bírunk-e változ-
tatni valami? Például olyasvala-
min, amivel idegeire megyünk 
párunknak vagy kollégánknak. 
Hmm… Figyelemreméltó változá-
sokat lehet elérni mind a környe-
zetünk, mind saját magunk szá-
mára! Az élet úgyis egy nagy 
játék, miért ne játszhatnánk meg-
szokás elleni játékot is? Csak aka-
rat, szándék kérdése.  n KÉKI

Hagyományosan a Rába-parti 
Egis üdülőben tartották a Kör-
mendi Dózsa MTE női kézilabdá-
zói a szezonzárójukat. A közel-
múltban Farkas Ágnes, a Vas 
Megyei Kézilabda Szövetség elnö-
ke adta át a díjakat a sikeres sze-
zont letudó játékosoknak. 

Először a legkisebbeket kö-
szöntötték ajándékokkal, majd a 

III. osztály serdülői kapták meg a 

serleget és az aranyérmeket. Az 
ifjúsági bajnokok következtek, ők 
is átvették a dobogó legfelső fo-
kára felérő játékosoknak járó el-
ismerést, a kupát és az aranyér-
meket. Különdíjban ketten 
részesültek. A serdülő csapatból 
a gólkirálynői címet a Nemzeti 
Kézilabda Akadémiához távozó 
Faragó Lea érdemelte ki (22 mér-
kőzés, 186 gól). Őt ez alkalommal 
el is búcsúztatták társai. Az ifi-
csapatból Zsiga Rékának járt a 
gólkirálynői cím (24 meccs, 185 
gól). Az egyesület elnöke, Faragó 
András köszöntötte az elmúlt 
szezonban végzett kimagasló 
munkájáért az immár a klubnál 
20 éve sportoló Kiskós Kittit. A 
játékosok személyes ajándékok-
kal kedveskedtek edzőiknek. A 
rendezvény jó hangulatú bulizás-
sal zárult. A rákövetkező héten 
pedig lezajlottak a IV. napközis 
rendszerű kézilabdatábor esemé-
nyei. Ezen mintegy 60 igazolt 
lány vett részt, szintén Kitti veze-
tésével. A folytatásban már az 
augusztusi edzőtáborra készül-
nek a spor tolók.

n KÉKI

Tehetségkutató kosárlabdatábort rendeztek Körmenden
Matthias Zollner újabb két évre 

aláírt az Egis Körmend NB I-es férfi 
kosárlabdacsapatának vezetőedzői 
posztjára. Mint ismeretes, a nemré-
giben lezárult bajnokság során ér-
kezett német szakember szakmai 
irányításával ezüstérmes lett a Rá-
ba-parti együttes. A következő baj-
nokság játékoskeretét már ő válo-
gathatja össze. 

És még egy hír a csapat háza tájá-
ról: Németh Zsolt ügyvezetői megbí-
zatása június 30-án lejárt. A csapat 
tevékenységét több mint húsz éve 
segítő kommunikációs szakember 
folytatja munkáját a klubnál, sajtófő-
nökként dolgozik tovább. A minden-
napi feladatok még hatékonyabb el-
osztása érdekében az ügyvezetéssel 
járó tennivalókat július elsejétől 
Hajba Ádám vette át, aki már hosz-

szú évek óta a klub nemzetközi kap-
csolattartójaként segíti a munkát.

n KÉKI

A Körmendi FC 32 utánpótlásko-
rú játékosa (6–11 éves korosztály-
ban) június 17. és 21. között tartotta 
nyári focitáborát. A srácok két cso-
portban, László Zoltán és László 
Dániel szakmai irányításával dol-
goztak. Az alapvető erőnléti edzé-
sek mellett speciális technikai fej-
lesztésekre és meccsjátékelemekre 
is nagy hangsúlyt fektettek. Nem 
maradtak el az elméleti képzések 
sem. A tábor zárásakor hagyomá-
nyosan szülő-gyermek meccset 
vívtak, majd bankettel ért véget a 
foglalkoztató. A tábor megvalósítá-
sához egy sikeres pályázat nyújtot-
ta az alapokat, emellett most is töb-
ben felajánlották segítségüket. 

 n KÉKI

Focitábor 2019

Idén már 14. alkalommal rendez-
ték meg a nyári körmendi kosárlab-
datábort. A 7–14 éves korosztályig, 
fiúknak-lányoknak tartott három-
hetes toborzó kedvcsinálónak, te-
hetségkiválasztónak is számít. A 
környéket lefedve, nemcsak kör-
mendiek, hanem Szombathelyről, 
Szentgotthárdról, de még nagyszü-
lőknél itt nyaraló, Németországból 
érkezett gyermek is bekapcsoló-
dott a munkába. Összesen mintegy 
150 diák ismerkedett a sportág 
alapjaival és szépségeivel, Érsek 
István, Kocsis Tamás, Szupper 
Péter, Gál László és Érsek Marcell 
irányításával. 

 n KÉKI

Szezonzáró, éremátadással

Szokás, megszokás

Személyi döntések a kosarasoknál
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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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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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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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Zeiss és Essilor multifokális lencsék 25%,
márkás napszemüvegek 

15–27% kedvezménnyel!
Részletek az üzletben.

Nyitvatartás: H.-P.: 9-12, 13-17; Sz.: 9-12   
9900 Körmend 
Rákóczi út 13. 30/263 9658; 94/410-326
Rákóczi út 18. 30/4477882, 94/412-115

NYÁRI 
AKCIÓ

augusztus 31-ig.  

SZEMLÁTOMÁST MEGÉRI!!!!
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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 2019.07.10-2019.09.30-ig történő vevőszerződés és 2019.12.31-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 TOURNEO CONNECT
7.080.000 Ft
4.580.000 Ft-tól*

Akár lízinggel is megvásárolható!

CSALÁDI AUTÓ 
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ZENIT KFT
9900 Körmend, 

Mikes Kelemen u. 2.
Tel.: 94/594-346
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BÁDOGOS MUNKÁK
végzése anyagbeszerzéssel!

Mukics Baumed Kft. – Mukics Lajos Bádogos mester

Tel.: 06-30/9028-338 30
96

67

Főbb feladatok:
– Új gépjárművek és kapcsolódó szolgáltatások, 
tartozékok értékesítése
 Elvárások: 
– B kategóriás jogosítvány
– Megbízható, precíz, pontos munkavégzés
– Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
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A SPIRIT AUTO Kft. zalaegerszegi telephelyére, 

folyamatosan bővülő csapatába keres új munkatársat az alábbi pozícióba: 

GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTŐ

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

 Amit kínálunk:
– Korrekt, iparági szinten kiemelkedő, 

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

Új elegáns 
lakópark épül a volt 

ládagyár helyén!

Az építkezés elkezdõdött!

Elsõ 21 lakásos épületében még 
korlátozott számban lakások leköthetõk! 

2 szoba + konyhás, vagy 1 szoba + konyha-nappalis, 
valamint 3 szoba + nappalikonyhás lakások még 

a Fsz-en és I. emeleten korlátozott számban leköthetőek!

Igénylés: Joó Gyula 06/20/9-738-737
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