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RÖVID HÍREK

Megújultak
a rendelők
Az elmúlt időszakban nehezített körülmények között kellett fogadni a betegeket Körmenden a háziorvosi és a
fogorvosi rendelőkben, mivel
felújítás zajlott. Az épület a
helyi önkormányzat beruházásának köszönhetően új burkolatot kapott és kifestették.

Elkészült a
Körmendi Napok
programfüzete
Augusztus 15-e és 20-a között a korábbi évekhez hasonlóan sokszínű programra készül Körmend. A Körmendi
Napok rendezvénysorozatában megjelenik a sport, a
gasztronómia, a borutca, különböző koncertek és a hagyományos augusztus 19-ei tűzijáték. Ez egyébként azért is
kuriózum a város életében,
mert 1963-ban az első budapesti augusztus 20-ai tűzijáték
főpróbáját tartották az ünnep
előestéjén a vasi kisvárosban.
Azóta pedig minden évben
megrendezik a légiparádét
Körmenden. A rendezvény teljes programja már elérhető a
város hivatalos weboldalán.
Az ehhez kapcsolódó kiadvány
pedig a következő hetekben
minden háztartásba eljut.

Lehet jelentkezni a
csónakfelvonulásra
Augusztus 12-éig várja a
Körmendi Kulturális Központ
és a helyi önkormányzat a hagyományos augusztus 19-ei
csónakfelvonulásra a jelentkezőket. Az eseményen bárki
részt vehet, csak egy jelentkezési lapot kell kitölteni és leadni, ami a város hivatalos
weboldaláról letölthető. A központ 15 ezer forinttal hozzájárul a csónakok készítéséhez.
A kezdeményezéssel szeretnék többek között erősíteni a
város tradícióit, közösségi
életét a jeles alkalmon.
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Két új jelöltje van a körmendi Fidesznek
Bemutatta az őszi önkormányzati választásokon induló
képviselőjelöltjeit a Fidesz körmendi csoportja. Az előző
ciklushoz képest két körzetben lesz változás: Szabó Ferenc
helyén az 5. számú körzetben Belencsák Istvánt, a Fidelitas helyi elnökét indítják, Ferencz Gyula képviselő helyén
pedig a 2. számú körzetben dr. Szabó Barnát, aki korábban
több ciklusban is tagja volt a testületnek. Az 1. számú
körzetben Tóth Gábor, a 3. számúban Geosics László, a 4.ben Czvitkovics Gyula, a 6.-ban Faragó Gábor, a 7.-ben dr.
Hadnagy Ádám, a 8.-ban pedig Csák Tamás a jelölt. Bebes
István, Körmend polgármestere a jelöltbemutatón elmondta, ezzel a csapattal szeretnék tovább folytatni a 17
évvel ezelőtt megkezdett munkát.
Arról már korábban tájékoztatta
a közvéleményt a kormánypárt körmendi szervezete, hogy együttműködési megállapodást kötött a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és
a Kereszténydemokrata Néppárt
Körmendi Alapszervezete, a helyi
Fidelitas, a Magosz Vas Megyei
Szervezete, a Polgári Összefogás
Körmendért Egyesület, valamint a
Nyugdíjas Polgári Egyesület Körmendi Szervezete, azonban Bebes
István, Körmend polgármestere emlékeztetett erre a momentumra is a
képviselői jelöltbemutatón. Mint
mondta: köszönettel tartozik a partnerszervezeteknek, hogy támogatják őt abban, hogy újra induljon polgármesterjelöltként. Majd áttért az
önkormányzati választásokon induló képviselőjelöltek bemutatására.
Kitért arra, hogy vannak a csapatban olyanok, akik régóta, több cikluson át képviselők és van olyan választókörzet, ahol változás lesz. A jelöltek
rövid bemutatása mellett inkább ez
utóbbiakról beszélt bővebben.
Az 1-es körzetben Tóth Gábort indítják, akiről elhangzott, már több
ciklus óta a körzet önkormányzati
képviselője. „Sokat tesz annak érdekében, hogy a városközpont különböző fejlesztései, beruházásai
meg tudjanak valósulni és emellett
az elmúlt időszakban a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke volt, feladatát teljes
odaadással végezte” – emelte ki Bebes István.
A 2-es számú körzetben Ferencz
Gyula volt hosszú ideje a képviselő,

neki megköszönték a munkáját és az
új impulzusok behozatala miatt a
folytatásban dr. Szabó Barnát jelölték. Személye nem ismeretlen, hiszen
korábban volt már képviselő, széles
látókörrel rendelkezik a város ügyeit
illetően és nagyon sokat dolgozott annak idején a társadalmi és ifjúsági
ügyek bizottságának munkájában,
tartott egy kis pihenőt és most szeretnék rábízni ezt a körzetet.
A 3-as számú körzetben Geosits
Lászlót szeretnék továbbra is indítani, aki a partnerpárt KDNP jelöltje, több ciklus óta képviselő, a Bartók lakótelep és a környezetének
aktuális problémáit, feladatait
igyekszik megoldani, összefogni, és
tenné ezt a következő ciklusban is.
A 4-es számú körzetben Czvitkovits Gyula lenne a jelölt, ő jelenleg
alpolgármesteri feladatokat is ellát,
a városüzemeltetés és városfejlesztés terén sok minden fűződik a ne-

véhez és jól fogja össze a városban a
különböző partneri együttműködéseket – emelte ki bemutatásakor Bebes István.
Az 5-ös körzetben Szabó Ferenc
helyén egy fiatal, komoly hagyományokkal rendelkező iparosdinasztia
leszármazottjaként Belencsák Istvánt jelölték. A városvezető hisz és
bízik abban, hogy munkáját teljes
odaadással fogja végezni, amennyiben a választók bizalmát elnyeri.
A 6-os körzetben Faragó Gábor
maradt a jelölt, aki a pénzügyi bizottság elnöki posztját látja el több
ciklus óta, választókerületében számos fejlesztés zajlott le az elmúlt
időszakban, folytatná a megkezdett
utat.
A 7-es számú körzetben az előző
ciklus óta dolgozik képviselőként
dr. Hadnagy Ádám, most is őt indítja a párt jelöltként. Sokat dolgozott,
a többi kollégájához hasonlóan
nagy odaadással képviselte a választókerületét, a jövőben is szeretne mindent megtenni a város fejlődése érdekében.
A 8-as körzetben Csák Tamás Alsóberki, Felsőberki és Horvátnádalja feladatait fogja össze jó ideje, valamint vezeti a Társadalmi és
Ifjúsági Ügyek Bizottságot. Korábban is sokat tett a hozzá tartozó településrészekért, a következő öt évben is ez a cél.
Bebes István polgármester végezetül összegezte, hogy nem lesznek
üres ígéreteik, ahogy mindig, most
is olyan feladatokat szeretnének elvállalni, amihez látják a rendelkezésre álló forrást.
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Körmend is pályázott a Virágos Magyarországért versenyre

A virágosításban a fokozatosság elve valósul meg
Töretlen lelkesedés övezi a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyt, amelyet idén 26. alkalommal
hirdettek meg. A tavalyinál is több, 333 nevezés érkezett a
megújult programra.
A mozgalom célja a hazai kertkultúra felkarolása, támogatása és nem
utolsósorban bemutatása, népszerűsítése. Az 1994 óta töretlen sikerrel
működő, országosan ismert versenyben az öt legvirágosabb várost, falut
és budapesti kerületet választják
meg. A díjazott települések egy európai versenyen is indulnak, ahonnan
eddig 9 arany-, 25 ezüst- és 10 bronz
érmet szereztek, további 10-et pedig
Európa-díjjal jutalmaztak. Körmend
is indult idén a Virágos Magyarország
versenyen. A háromfős szakmai
szemlebizottság júliusban járt a városban. A Polgármesteri Hivatalban
Bebes István polgármester fogadta a
bírálatra érkezőket. A városvezető vetített képes előadásban foglalta össze
a Körmend virágosításával, a környezetvédelemmel, a környezettudatossággal kapcsolatos fejlesztéseket, beruházásokat, terveket. Kitért arra is:
a civil szervezetek milyen szervesen
kapcsolódnak a városszépítéshez, segítik az önkormányzat „zöldítési” törekvéseit is. A projektek, városfejlesztési elképzelések azon elemeit is
összefoglalta a városvezető, amelyek
Körmend szépítését, zöldítését célozzák. A szemlebizottság néhány, a virágosítással kapcsolatos kérdést tett fel
a teljes körű beszámoló után, majd
egy többállomásos szemlére indultak
Tóth Gábor, a Városfejlesztési Bizottság vezetőjének és kertészeti szakembereknek a kíséretében. A háromfős
grémium a többi között megtekintette
a Dienes Lajos utcai óvoda belső udvarát, a Batthyány-kastély udvarát és
kastélykertjét, valamint természetesen a Szabadság teret. Elégedetten
nyugtázták a látottakat, mindenütt
fotódokumentációt készítettek, kísérőiktől információkat kértek az egyes
helyszínekre vonatkozóan. De térjünk
vissza arra a tájékoztatóra, amelynek
során Bebes István polgármester mutatta be a település városszépítési, virágosítási törekvéseit, eredményeit,
további céljait a háromfős szakmai
zsűrinek. „Arra vállalkozunk, hogy a
Virágos Magyarország program pályázójaként bemutatjuk a várost
önöknek és a szándékot, hogy Körmend minél magasabb szintre szeretné fejleszteni a város virágosítását.
Ennek érdekében sok lépéssel, fejlesz-

tési programmal szeretnénk előrehaladni a cél eléréséért” – mondta elöljáróban.
Beszélt a többi közt arról: a Rákóczi utcában számos járdasziget újult
meg az utóbbi időben, ez a virágosítást is magában foglalja. A Berki
Csárda és a vasúti árkelő közötti járdaszigetre is külön odafigyeltek, de
mint több más területen, itt is a fokozatosság elvére törekednek. Először
a fő közlekedési utakra fókuszálnak
az észak-déli és kelet-nyugati irányokban. Ez jelenti a 8-as főút menti
területeket és a kiépült kerékpárutat,
amely mentén szintén virágosítottak.
A folyamat nem áll meg. Szárazságtűrő növényeket telepítenek. Az ültetés, telepítés fontos dolog, de hos�szabb távon a program úgy működhet
majd és lesz fenntartható, ha a gondozásban a városlakók, a civil szervezetek is segítenek. „A városvezetés sok
mindent tesz a környezetvédelemért,
a környezet óvása érdekében” – hangzott el. A vetített képes előadáson
ennek bizonyítékaként több közös várostakarítási, szemétgyűjtési akció
ról, köztük a Rába-takarításról volt
szó. A környezetvédelem érdekében a
Mobilitás héthez is rendszeresen
csatlakozik a város. Bebes István
előadásában Körmend történetéről,
történelmi örökségéről, földrajzi
adottságairól, demográfiájáról és
gazdaságáról is beszélt röviden a bizottságnak. A turisztikáról szólva,
amely szervesen kapcsolódik a „Virágos Magyarország” mozgalom egyes
célkitűzéseihez, a városvezető elmondta: három lábon áll a település
idegenforgalmi struktúrája. Egyik a
szabadidő, a sportturizmus, a másik
a wellnesshez, a termálturizmushoz
kapcsolódó idegenforgalom, a harmadik Vas megye egyik különleges
nevezetességéhez, a Batthyány-kastélyhoz kötődik, amelynek több egysége megújult már, de a folyamatnak
koránt sincs vége. Kiemelten került
szóba a kastélypark jelenlegi állapota és az ehhez kapcsolódó megújítási
terv, amely nagy feladat, felelősség,
komoly munka lesz és sok forrást igényel majd. „A kastélypark különleges
adottsága Körmendnek. Több szakember is kijelentette már: ritka, hogy
egy városközpontnak legyen egy

ilyen lélegző központja, mint Körmend esetében a kastély parkja” –
hívta fel a bizottság figyelmét a város
egyik különleges természeti értékére
a városvezető.
A virágosítást tehát először a fő útvonalaknál, a jelenlegi 8-as főút mentén indították el, a különböző járdaszigetek megújítását, virágosítását
tűzték ki célul. Helyi cégek is segítenek ebben az adóbevételekből származó iparűzési adó befizetése mellett
különböző támogatásokkal. Bebes
István városfejlesztési programokról,
projektekről szintén szólt, amelyek a
szebb, zöldebb, virágosabb város
képhez is hozzájárulnak. Ezek között
sorolta a piactér megújítását, a Batthyány-kastély felújítási programjának folytatását, a Rába-part rehabilitációját mások mellett.
Energiatakarékosságról is szó
esett a környezetvédelem témájában. A megújuló energiát hasznosító
napelemek a hivatalra és több intézményre is kerültek már. Ez a folyamat a jövőben sem áll meg. „Amelyik
programban, projektekben megjelenik az alternatív energia felhasználását támogató elem, azt a város
igyekszik kihasználni, megvalósítani” – hangsúlyozta a városvezető.
Környezetfejlesztésről, faültetésről
szólva a polgármester egyik példaként a régi vadászlak felújítását említette. A program az épület megújítása
mellett nem nélkülözte a „zöld” elemeket sem. Például szép virágos környezetet és gyógynövénykertet alakítottak itt ki tanító célzattal. A Zöld
Város programot külön ismertették,
amelynek során például beteg fákat
távolítottak el, új növényfajtákat telepítettek a városban. A projekt keretében csapadékvízgyűjtő tartályokat is
elhelyeztek, amelyek az öntözést segítik, környezettudatos módon. A
Zöld Város programban sok mindent
megvalósítottak múlt évben, de maradt munka idénre is. Halad előre a
növényültetés, a füvesítés. A programnak köszönhetően közösségi sza-

badidős teret alakítottak ki a Dózsa
György utcában virágos növények ültetésével, füvesítéssel, játszóeszközök kihelyezésével. A városvezető azt
is elmondta a bizottságnak: korábban
nagy siker volt, megint tervezik a Virágos Körmend verseny újraindítását
a közeljövőben. A környezeti nevelésben is élen jár a város. Bebes István
példaként említette a Dienes Lajos
utcai óvodát, ahol 2016-ban a „Zöld
óvoda” programra pályáztak sikerrel. Az intézmény belső udvarán példa- és mintaértékkel alakítottak ki
zöldfelületeket, illetve őriztek meg
fákat, miközben a gyermekek udvari
játékainak is bőven maradt hely. A
Kölcsey általános iskola pedig örökös
ökoiskolai cím birtokosa. Ezek is mutatják, hogy a környezeti nevelés fontos a város és intézményei számára.
A polgármester városi nagyrendezvényeket, köztük a Körmendi Napokat, az Alterábát vagy a Tavaszi Közös Napokat említette, amelyek
szintén szervesen kapcsolódnak a
város környezeti, természeti adottsá
gaihoz, több szálon is.
Az önkormányzat fejlesztéseinek,
a város virágosítási, parkosítási, zöldítési kezdeményezéseinek ismertetése után a szakértőkből álló zsűri
szemlére indult. A szakembereket
egy fenntartható, élhető, szerethető,
virágos településkép fogadta, amely
jó alapot adhat a Virágos Város cím
idei elnyerésére Körmendnek. A díj
átadók nemsokára elkezdődnek. Először területi szinten díjazzák a településeket az ország hat helyszínén. A
regionális győztesek közül ezután a
budapesti, októberi díjátadón kerülnek majd ki a fődíjas települések. A
győztes falu és város idén is megkapja a lehetőséget arra, hogy a nívós
nemzetközi Entente Florale Europe
versenyen képviselje Magyarországot, természetesen úgy, hogy segítséget kapnak a szervezőktől: tájépítészekből és kertészekből álló szakmai
csapat segíti majd a felkészülésüket.
n POGÁCS MÓNIKA
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Gépíró-világbajnokságon szerepelt a körmendi középiskolás diák

Holecz Rajmund 13. lett az idei világversenyen
Sikerrel szerepelt a gyors- és gépíró-világbajnokságon a
körmendi születésű Holecz Rajmund. A nagy versenyt Szardínia szigetének fővárosában, Cagliariban rendezték meg,
ahol a fiatal a 13. helyen végzett kategóriájában.
Ki gondolná, hogy gyors- és
gépírásból is rendeznek világbajnokságot. Pedig rendeznek, nem is akármennyi résztvevővel és akármilyen
körítéssel. Ebben az évben Szardínia szigetén, Cagliari városában volt
a világbajnokság 29 ország részvételével. Minden országból 30–40 főt
neveztek különböző kategóriákban,
így például gyorsírásban, gépírásban, beszédíró gépírásban és szövegszerkesztésben. Holecz Rajmundnak korábban voltak szép
sikerei gépírásban, tavaly második
lett az országos bajnokságon. Idén a
Teöreök Aladár Országos Tanulói
Gépíró Versenyen első helyet szerzett tanuló II. korcsoportban. Tíz
perc alatt 4389 betűt sikerült leütnie,
365 karakterrel megelőzve a második helyezettet. Ezzel ugyan nem
döntötte meg egyéni rekordját, a közel 4800 leütést, amire egyébként
képes, de kijutott a világbajnokságra, ahol nehezebb feladat várt rá.
Harminc perc alatt kellett a legtöbbet teljesíteni, Rajmund 12 060 leütéséből hibapontok után 11 ezer maradt, ami a nívós világversenyen a
13. helyre volt elegendő.

A világbajnokság versenykiírásában volt néhány félreérthető pont és
előfordult pár szervezésbeli hiányosság. Úgy tudtuk, nem kell saját
gépet, billentyűzetet vinni, aztán
ott a helyszínen kiderült, hogy mégiscsak szükség lett volna rá. Mivel
nem volt nálam a saját gépem, édesapáméval kellett dolgoznom. Az ő
gépén viszont mások voltak a beállítások, így néhány hibám ebből
eredt. Összességében azért elégedett vagyok a teljesítményemmel és
azt tervezem, hogy két év múlva is

ott leszek a vébén, amit előreláthatólag Portugáliában vagy Spanyolországban rendeznek meg. Ezért
mindent meg is teszek a következő
időszakban. Nagyné Giczi Éva tanárnő mindenben támogat, igazából
neki köszönhetem, hogy komolyabban kezdtem el foglalkozni a gép
írással. Ő figyelt fel rám iskolámban, a szombathelyi Horváth
Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban, hogy
nekem a gépírás jobban megy, mint
a társaimnak. Itt én közgazdász
szakon tanulok és a jövőmet is a
gazdasági élet területén képzelem
el. Szeretnék majd a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemre jelentkezni – mondta a gépírótehetség.
Rajmund azt is hozzátette, hogy
édesapjával és a magyar delegáció

tagjaival feledhetetlen tizenkét napot töltöttek Szardínia szigetén. A
versenyen nézők, drukkerek nem
vehettek részt, csak felügyelők voltak a teremben, akik probléma esetén segítséget nyújtottak. A szöveget az ő kategóriájában papírról
gépelték, mindenki a saját nyelvén.
Nem volt egyszerű, mert gazdasági
és világpolitikai témákat érintett a
szöveg, tele ismeretlen szavakkal.
A legbrutálisabb leütésszámot
Rajmund versenytársai közül a csehek produkálták, mintegy 20 ezer
karakterrel. Ez már-már hihetetlen
számnak tűnik, úgyhogy fel van
adva a lecke a kihívóiknak a jövőben. Nem voltak rosszak a törökök
sem, ők szorosan ott voltak a cseh
versenyzők nyomában. Nem gyakorlok olyan sokszor. Inkább kevesebb alkalommal, de hosszabb ideig
foglalkozom gépírással. A szokásos
harminc perc helyet negyven percig
gépelek ilyenkor. Ezt azért csi
nálom, hogy versenyhelyzetben ne
fáradjak el gyorsan. Szeretném
folytatni, és szerencsére minden támogatást megkapok hozzá az iskolámtól, a tanáraimtól és nem utolsósorban a családomtól.
Rajmund világbajnoki szereplését mások mellett a körmendi önkormányzat is támogatta, amiért
nagyon hálás szülővárosának a
gépírásban jeleskedő fiatalember.
n TÓTH JUDIT

Háromnapos színjátszó fesztivál lesz a Rába-parton
Nagy fesztiválra készül a Körmendi Kastélyszínház Társulat. Augusztus 30. és szeptember 1. között a Rába-parton egyértelműen a színházé
és a színjátszásé lesz a főszerep az I.
Rába-parti Színjátszó Fesztiválon.
Három nap leforgása alatt tizenegy
előadást láthat a közönség. Emellett
lesznek kiegészítő programok is,
amelyeken közreműködnek Körmend város művészeti csoportjai, civil közösségei.
A város ismert és többszörösen díjazott művészeti közösségének, a Körmendi Kastélyszínház Társulatnak a
rendezvény már régóta dédelgetett
álma volt, most egy pályázati lehetőséggel tudják megvalósítani a nagyszabású programot. A fesztiválnak a
Rába-parton található Bárkaház ad
otthont, ahol szabadtéren, fedett színpadon szerepelnek a fellépő társula-

tok. A szervezők különleges eseményre számítanak, amelynek nemcsak
miliője, hanem kínálata is egyedülálló. A házigazdákon kívül hét színjátszó csoport fogadta el a meghívást.
Érkezik társulat Vasvárról, Bükről,
Márkóról, Homokbödögéről, Komlóról
és Lendváról, de jönnek igen messziről, a Partiumban található Érmihályfalváról is. A darabok között van rövidebb bohózat, de van élő zenekaros
nagyszínházi előadás is, így mindenki talál majd érdeklődésének megfelelőt. A körmendiek három darabot mutatnak be, a nyitónapon legutóbbi
sikerdarabjukat, Jordi Galcerán
szerzeményét, A Grönholm módszert.
A zárónapra, szeptember elsejére is
jut két hazai előadás. Az egyik Karinthy Frigyestől a Teknősbéka, a másik
Vadnay Lászlótól a Hipnózis. A háromnapos fesztiválon fellépnek a vá-

ros művészeti csoportjai, így például a
Városi Fúvószenekar, a Senior Néptáncegyüttes, a Rábavirág Táncegyüttes, valamint a Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola
növendékei. Tűztánc címmel éjszakai
előadással készülnek a hastáncosok.
A Körmendi Modell és Makett Építő
Klub rendhagyó bemutatóval jelentkezik, a bereki bárkások pedig vízi
élményprogramra invitálják az érdeklődőket. Ismert művészek is ellá
togatnak a programra, így Pataki
András, a Soproni Petőfi Színház
igazgatója, valamint Fodor Annamária és Kakasy Dóra színésznők. Pénteken és szombaton is koncertek zárják a napot, a Feel Good nevű formáció,
valamint az Övön alul zenekar közreműködésével. Érdemes tehát bejegyezni a naptárba az időpontot, mert
innovatív és élménydús programról

van szó, amelyet hagyományteremtő
szándékkal hívnak életre, így a következő években is szeretnének majd
megszervezni a Körmendi Kastélyszínház Társulat tagjai.
n TJ
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Jól sikerült az idei jubileum – Tervezik a 2020-as programot

Olvasó-, keresztény angol-, és erdei vándortábor – aki akart eddig sem unatkozott

Tizedik szülinapját ünnepelte az Alterába Fesztivál

Érdemes hasznosan eltölteni a szünidőt

Július közepén ért véget a körmendi nyár legnagyobb
rendezvénye, az öt napig tartó Alterába Fesztivál. A tizedik születésnapját ünneplő rendezvényen a zene mellett
jutott idő a különböző meglepetésekre, köszöntésekre,
kedves gesztusokra is.
Az ország legnagyobb kerti partijaként is ismert háromszoros Fair
Play díjas Alterába Fesztivált a
Rába Szabadidőközpontban július
9. és 13. között rendezték meg. A jeles évforduló kapcsán a fellépő zenészek közül többen is különféle
meglepetésekkel készültek. Ezekről előzetesen a rendezvény főszervezője, Hegedüs László, azaz Hege
sem tudott, ő viszont a zenekarok
tagjait egy üveg Jubileumi Alterábicum címkéjű pálinkával köszöntötte. Szokás szerint az idén is a fellépők névsorának összeállítását a
közönség által leadott szavazatok
segítették, és hogy jól voksoltak,
azt az is bizonyítja, hogy rögtön a
nyitó nap telt házas lett, hiszen nagyon hosszú sor kígyózott például a
Punnany Massif nag yszínpados
koncertje előtt a pénztárnál. Ezen
az estén a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény öt kollégistájának valósulhatott meg az a vágya,
hogy a Bagossy Brothers Company
tagjaival találkozhassanak. A fesztivál második napján Beck Zoltán a
30Y-ból a kisszínpadon beszállt Takács Vilkó koncertjébe, és közösen
adtak elő egy számot a tízéves évforduló kapcsán. Ekkor a Körmendi
Szociális Szolgáltató és Információs Központ ellátottjainak egy cso-

portját is vendégül látta a fesztivál.
A Kiscsillag fellépése előtt városunk polgármestere, Bebes István
köszöntötte a résztvevőket. Csütörtök a dívák napja volt, az énekesnők
egy-egy ünnepi csokrot kaptak Hegétől. A Magashegyi Underground
koncertjét követően Erdélyi Rolika mondott esti mesét a rátóti csikótojásról a nagyszínpadon, mert ő
a maga kedves módján ezzel fejezte
ki köszönetét a támogatásokért. Az
este aztán az Anna and the Bar
bies, majd a Péterfy Bori & Love
Band koncertjével folytatódott, és a
nagy értékű nyereményjátékok sem
maradtak el. Pénteken a meglepetések sorát Likó Marcell folytatta a
Vad Fruttikból, hiszen a kisszínpadon Hege egyik kedvenc számát
adta elő. A szombati programok a
rockzene kedvelőit vonzották a
Rába-partra, hiszen koncertezett
az Ossián, a Road és a Depresszió
együttes is. Az Alterába arról is nevezetes, hogy a zenészek egy része
ott marad a szereplése után, nem
utaznak haza, így a közönségnek
módja van találkozni a színpadon
kívül is kedvenceivel. Eközben az
idén is Golyó és Johnny közös bulijai gondoskodtak arról, hogy ne hirtelen csendesüljön el ez az öt Rába-parti éjszaka. A koncertek közül

7

Lapunk hasábjain a nyár elején számos táborozási lehetőséget vonultattunk fel olvasóinknak, mostani számunkban
pedig egy kisebb beszámolót hozunk a gyerekek szünidőben eltöltött hasznos pillanataiból, mintegy útmutatóként
esetleg a következő esztendőre is.

néhány már megtekinthető a you
tube-on.
A jövő évi fesztiválról Hege lapunknak nyilatkozva elmondta,
hogy még a konzekvenciák levonása zajlik a 10 év tapasztalatai alapján, és az már látszik, hogy egy
szerkezeti átalakítás feltétlenül elengedhetetlen a következő Alterába fesztiválok életében. 2020-ban a
tervezett dátum július 14–18., a naptári csúszások miatt egy hét eltolódással feljebb kerül a rendezvény.
Nem csak szerkezetileg, zenei felhozatalban is várható változás, a
fesztivál annyira erős, hogy struktúrájában is változásokra van
szükség, ami még vonzóbbá teszi. A
program összeállításának véglegesítése novemberre várható, addig
lesznek tárgyalások és koordináció
a többi fesztivállal. Viszont a közeljövőben is lesznek színvonalas zenei programok a Rába Szabadidő
Központban, hiszen augusztus 16-

án a 10 éves Chubby Band ad hangulatos műsort 21 órától, majd augusztus 18-án 17 órakor kezdődik a
7. RÁBASTOCK blues-rock fesztivál. Várhatóan sokan családdal,
kisgyerekekkel érkeznek, pokrócos, hangulatos kis rendezvény
környékbeli zenekarokkal. A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a
baráti légkörre, ritka az ilyen jó
hangulatú, zeneileg kifinomult és
családias buli. Az idei fellépők:
Benkő Zsolt gitáros előadó, Vin
tage Rock Band, Shabby Blues
Band, Mokka Tribute Band, valamint a Save Ass csapata. Augusztus 19-én Rába Parti Retro Party a
házigazda Johnnyval 22.00 órától,
aztán 23.00–01.00-ig Dévényi Tibi
bácsi hozza legjobb dalait és dobálja pöttyös labdáit, 01–02-ig Matyi és
a hegedűs zenél, utána Johnny zárja az estét.
n CS. T.
FOTÓ: J. T.

A Faludi Ferenc Könyvtár ebben
az évben jelentős jubileumot ünnepelt, hiszen immáron 30 éve rendezi
meg a hagyományos olvasótáborát
az általános iskolások számára. A
tanévet követően csaknem száz diáknak az olvasótáborok biztosítottak hasznos és érdekes programot a
nyár első felében. A városban már
tradicionálisnak számító tábort
1989-ben az intézmény akkori gyermekkönyvtárosa, Tóthné Molnár
Rozália gondolta ki és hívta életre,
amely azóta is komoly népszerűségnek örvend nemcsak a körmendi
gyerekek, hanem a környék más településein élő, illetve tanuló diákok
körében is. Az idei jubileumi tábor
97 fiatal nyári kikapcsolódását, szórakozását jelentette kettő alsó és
egy felső tagozatos turnusban. A táborok vezetői Mecsériné Doktor Rozália könyvtárvezető, illetve Simon-Papp Veronika és Wágner
Dávid, a könyvtár munkatársai voltak. A tábor témája ebben az évben
egy másik évfordulóhoz, Körmend
775 éves várostörténetéhez kapcsolódott „Körmend, a mi városunk”
címmel. A tábor alatt a gyerekek
megismerkedhettek a IV. Béla király
által adományozott városi kiváltságlevéllel és a város történelmével,
illetve drámajátékokon, csapatvetélkedőkön, sportversenyeken és
kézműves foglalkozásokon is megmutathatták ügyességüket és kreativitásukat. A nyári kánikulában
kifejezetten hasznos volt Némethné
Mészáros Irén védőnő előadása, aki
a vízzel és a folyadékfogyasztással
kapcsolatosan tartott interaktív foglalkozást „Tiszta vizet a pohárba”
címmel. A 30 éves évfordulóra emlékezve a fiatalok flashmob keretében
hívták fel a figyelmet a jubileumra,
amikor a város különböző pontjain a
táborban megtanult dalokat adták
elő hangszeres kísérettel a járókelőknek.
A táborok csúcspontjai a kirándulások voltak: az alsó tagozatosok a
Sümeg–Szigliget útvonalon ismerkedtek meg a települések váraival,
nevezetességeivel és természeti
adottságaival, egy másik kirándu-

lási napon pedig a szombathelyi
Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpontban, a
Smidt Múzeumban és a Jeli Arborétumban jártak. A felső tagozatosok
Székesfehérváron tettek látogatást
egy kétnapos kiránduláson, és megismerkedtek a királyi koronázóvárossal, Magyarország szimbolikus
történelmi fővárosával. Az alsó és a
felső tagozatosok táborait is egyegy frissítő fürdőzés zárta. Az olvasótábor ebben az évben is sikeresnek bizonyult, és újra megmutatta,
hogy a jó hagyományokat megőrizve, ugyanakkor a legfiatalabb generációk igényeit figyelembe véve évről évre képes megújulni, amely
inspirációt és hitet ad az elkövetkezendő 30 évre.
A helyiek számára még kevésbe
ismert Körmendi Keresztyén Angoltábort második alkalommal rendezték meg idén július elején. A programokhoz a helyet a Kölcsey Ferenc
Gimnázium biztosította. A tanulni
vágyók többsége Zalaegerszeg és
Szombathely környékéről utazott
nap mint nap.
A diákok három, viszonylag kis létszámú csoportban gyakorolhatták
délelőttönként a nyelvet Kent és Gail
vezetésével. Az órák témaköreinek a
Bibliát, az amerikai kultúrát és az
angol nyelvtant választották.

A napi közös éneklések, játékok, izgalmas csapatversenyek, étkezések
jó lehetőséget biztosítottak barátságok kialakulására, elmélyülésére. A
texasi tanárokkal együtt nemcsak a
nyelvoktatást és közösségépítést tűzték ki célul, hanem hogy a bibliai történeteken keresztül találkozhassanak Jézussal. Ebben segített Margie
és Brad, akik most voltak először
Magyarországon. Ők személyes élettörténetüket osztották meg a résztvevőkkel és arról meséltek, hogyan
változtatta meg Isten az életüket és
gondolkodásukat.
A tábor keretében az amerikaiak
találkoztak néhány helyi angoltanárral, bemutatkoztak nekik és beszélgettek a függetlenség napjáról,
annak történelmi és szellemi hátteréről, a szabadságszeretetről és magyarországi vonatkozásairól. Szóba
került a nyelvoktatás és az angol
nyelv növekvő népszerűsége is.

A rendezvény zárásaként a gyerekek oklevelet kaptak és osztoztak a csapatverseny nyereményein,
majd a szülők jelenlétében elénekelték a hét kedvenc énekeit, felolvasták angolul a tanult bibliai idézeteket.
Szintén most bontogatja szárnyait az Erdei Vándortábor körmendi
mozgalma. A közelmúltban Vas megye öt általános iskolája, köztük a
körmendi Olcsai, Somogyi és Kölcsey diákjai szánták el magukat
arra, hogy Körmendről indulva, közel 100 km-es gyalogtúrát teljesítsenek a Mecsekben.
A különleges program keretében
a résztvevők meglátogatták a pécsi
állatkertet, valamint az 56-os szabadságharcosok egyik táborhelyét
Vágotpusztát. Bejárták a vadregényes, patakokkal átszőtt Melegmányi völgyet, 60%-os emelkedőket
megmászva elértek Máré-várához.
Meghódították a Mecsek legmagasabb csúcsát, a 682 méter magas
Zengőt, majd elérkeztek Pécsváradra, a Szent István-kori bencés kolostorhoz.
A 7 napos túra jól előkészített táborhelyszínekkel, kiváló étkezési
lehetőséggel várta a diákokat. Volt
részük esőben, sárban, találkoztak rengeteg szúnyoggal, átgázoltak 2 méter magas csalánerdőkön,
több száz méteres emelkedőket
gyűrtek le, mindezt internetkapcsolat nélkül.
A túra Magyarország Kormányának, aktív Magyarországért felelős
kormánybiztosának ajánlásával,
támogatásával valósult meg. 2020ban újabb kihívások várnak az „erdei vándorokra”.
n CST, MP
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A helyi lakosságra partnerként tekint a városvezetés, nélkülük sokkal nehezebb lett volna a fejlesztéseket megvalósítani

Bebes István értékel: a város fejlődése még a kritikusaink szerint is szemmel látható
Hamarosan véget ér a mostani önkormányzati ciklus, hiszen Áder János államfő október 13-ra írta ki az idei önkormányzati választásokat. A ciklus végéhez közeledve Bebes
Istvánnal értékeltük az elmúlt 5 év eredményeit, fejlesztéseit, illetve a városvezető jövőbeni terveit.
Gyorsan elszaladt ez az öt esztendő. 2014-ben 5 pontban foglalták ös�sze a választási programjukat. Miként értékelné az elmúlt időszak
önkormányzati munkáját?
Először is szeretném megköszönni
a körmendi lakosoknak, hogy a lassan mögöttünk hagyott ciklusban is
mindvégig partnerként álltak az önkormányzat munkájához. Rengeteg
bátorítás, ötlet, észrevétel és konstruktív kritika érkezett be hozzánk,
amelyet minden alkalommal igyekeztünk felhasználni az önkormányzati munkánk során. Úgy gondolom,
hogy e nélkül a partnerség nélkül
sokkal nehezebb lett volna a fejlesztéseket végigvinni. Minden alkalommal kikértük a körmendi emberek
véleményét, ők pedig szerencsére
mindannyiszor meg is fogalmazták
az elképzeléseiket.
2014-ben, amikor ismét bizalmat
kaptunk a körmendi polgároktól, az
volt a célunk, hogy tovább haladjunk
azon az úton, amelyre 2002-ben léptünk rá közösen. A választási kampányban is elmondtam, hogy csak és
kizárólag olyan ígéreteket fogalmaztunk meg, amelyek megvalósíthatóak, reális alapokon nyugszanak, és
nem veszélyeztetik a város stabil gazdasági működését. Sokan esnek
ugyanis abba a hibába, hogy a kampány hevében fűt-fát megígérnek, a
ciklus végén pedig ott állnak felmutatható eredmény nélkül. Aki ismer,
az tudja, hogy én soha nem ígérgetek
felelőtlenül. Ha ma valaki a kezébe
veszi az öt évvel ezelőtti programunkat, akkor azt fogja látni, hogy az ott
megfogalmazott ígéretek mindegyike megvalósult vagy éppen a megvalósítás szakaszában van. Az elmúlt 5
évben megvalósult eredmények és
fejlesztések pedig magukért beszélnek. Ez az 5 év egy újabb nagyon komoly és határozott lépés volt afelé a
jövőkép és vízió felé, amelyet közel
két évtizede a körmendi emberekkel
közösen fogalmaztunk meg. Természetesen van még feladatunk bőven,
de az irány, amerre tartunk, jó, a város fejlődése pedig még a kritikusaink szerint is szemmel látható.

Menjünk akkor sorban az elmúlt
öt év fejlesztésein. Jelentős és komoly előrelépések történtek az
egészségügy területén. Megújult
többek között a kórház és a gyermekorvosi rendelő épülete is.
Nem volt egyszerű eljutni a felújítás megvalósulásáig. Voltak nagyon
nehéz időszakok a körmendi kórház
életében, amikor az ottani gazdálkodás az intézmény puszta létét is veszélybe sodorta. Szerencsére mára
egy teljesen megújult környezet, teljesen megújult eszközpark várja a
gyógyulni váró betegeket. Közben
pedig az intézmény működésének
gazdasági feltételei is biztosítottak.
Az 1,7 milliárd forintból megvalósuló
fejlesztés egyébként az elmúlt ötven
év legjelentősebb egészségügyi fejlesztése volt a térségben. A jelenlegi
állapotok bizonyítják, hogy megérte
a fáradságot és megérte harcolni a
kórház jövőjéért.
A gyermekorvosi rendelőt pedig
az önkormányzat teljes egészében
saját költségvetésből újította meg.
Így mára a legkisebbek és a szüleik
is komfortos környezetben juthatnak hozzá az orvosi ellátáshoz.
Ha már a gyermekek szóba kerültek, akkor térjünk is át az oktatási-
nevelési intézményeknél végzett
fejlesztésekre, beruházásokra.
Az első és legfontosabb, hogy
minden körmendi óvodára jutott
fejlesztési forrás az elmúlt években. A külső-belső megújítások
mellett színvonalas játszóudvarokat alakítottunk ki, és jutott pénz a
különböző energetikai fejlesztésekre is. Ezen a területen is van
még feladatunk, különösen a horvátnádaljai tagóvodában, de úgy
gondolom, hogy ma minden körmendi gyermek számára adott a
színvonalas környezet a fejlődéséhez. Ez pedig óriási előrelépés a
korábbi állapotokhoz képest.
Az óvodák mellett az iskolák fejlesztésére is jelentős forrásokat sikerült szereznünk a közelmúltban.
Kívül-belül megújult például a Kölcsey Ferenc Gimnázium épülete,
amelyre nagy szüksége volt már az

ott dolgozó pedagógusoknak és az
ott tanuló diákoknak egyaránt.
A körmendiek egyik legnagyobb
büszkesége a Batthyány-kastélyegyüttes, ahol minden korábbinál
jelentősebb előrelépéseket sikerült
elérni a teljes megújítás felé a mögöttünk hagyott időszakban.
Ez így van, ez is egy olyan terület,
amire mindannyian büszkék lehetünk. Az évek során többször is
megkérdeztük a körmendiek véleményét a kastélyegyüttesről, és
mindannyiszor elsöprő többséggel
támogatták az épület megújítását
és új funkciókkal történő megtöltését. Az évek során lépésről lépésre

haladva újítottuk meg a főépület
környezetében található épületeket.
Ezzel bizonyítani tudtuk, hogy jó
gazdái vagyunk a kastélynak. 1,3
milliárd forintból felújítottuk például a volt lovarda, a mai színház épületét, ahol létrehoztuk a Batthyány
Örökségközpontot, új közösségi és
kiállítótereket építettünk és teljes
egészében felújítottuk a színháztermet. Az eredmény, úgy gondolom,
magáért beszél. A színház épülete
mellett pedig olyan kisebb épületek
is megújulhattak, mint például a Vadászlak, ahol a külső felújítás mellett új állandó és időszaki kiállításokat rendeztünk be. De új külsőt

kapott az elmúlt években a kiállítóteremként funkcionáló volt kocsiszín, valamint az időszakos kiállításoknak helyet adó volt lóistálló
épülete is.
A legnagyobb eredmény viszont
az, hogy hosszas küzdelem után hamarosan nekiláthatunk a főépület
felújításának. Úgy gondolom, hogy
ez az a pillanat, amire a körmen
diek többsége már hosszú-hosszú
évtizedek óta vár. A több mint 3 milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően teljesen megújul a főépület
külső homlokzata, de jut forrás a
belső terek rekonstrukciójára, valamint új állandó kiállítások létreho-

zására is. A tervek készen vannak,
a következő évben indulhat a kivitelezés. A célunk, hogy méltó környezetben mutathassuk be a Batthyány
család életét, örökségét és mindazt
a kulturális értéket, amelyet a körmendiekre és az országra hagyományoztak.
A kastély mellett szintén eg y
több évtizede húzódó ügy végére
kerül pont, hiszen a kivitelezők
hozzáláttak az M8-as gyorsforgalmi út építésének.
Nem kis küzdelem volt eljutni addig a napig, amíg végre valóban megindult az építkezés. Minden korábbi
kormány megígérte az út megépítését, viszont egyedül a mostani Orbán-kormánynak volt hozzá akarata
és forrása, hogy meg is építse azt. Az
elkerülő megépülésével a város egyrészt végre fellélegezhet az átmenő
forgalomtól, másrészt pedig egészen
új lehetőségek nyílnak meg Körmend
számára, akár a gazdasági élet,
akár a turizmus területén.
Ha pedig már a gazdasági életről
beszélünk, akkor meg kell említenünk, hogy az elmúlt évben mind
az Egis, mind pedig az Ada nagyszabású munkahelyteremtő beruházásokba kezdett, aminek köszönhetően több mint 100 új
munkahely jön létre a városban.
Sokszor ér minket kritika, hogy
több munkahelyre lenne szükség a
városban. Ez egyrészről igaz, másrészről viszont látni kell, hogy ma
már nem munkanélküliség, hanem
munkaerőhiány van Körmenden.
Így pedig nem egyszerű cégeket
idecsábítani. Erre jelenthet a jövőben megoldást a szakképzési rendszer újragondolása és a fiatalok
hazacsábítása vagy éppen a ciklus
elején elfogadott, helyi kisvállalko-

zók munkahelyteremtő beruházásait támogató rendeletünk.
Beszéljünk egy kicsit az infrastrukturális fejlesztésekről és a közösségi terek megújításáról, hiszen
ezen a területen is voltak eredmények.
A legnagyobb eredmény ezen a területen talán a 208 lakások és a Dózsa György utca közötti zöldterület
teljes rehabilitációja volt. Egy olyan
közösségi teret sikerült kialakítanunk, ahol minden korosztály megtalálja a számára kedves időtöltési
lehetőségeket, és amely valóban egy
zöld szigetként jelenik meg a város
szívében. Erre a fejlesztésre, úgy
gondolom, hogy Európa bármely városa büszke lehetne. A jövőben pedig
tovább szeretnénk folytatni a Zöld
Város koncepciónkat, amelynek keretében további zöldfelületeket szeretnénk felújítani és további fákat és
növényeket ültetni. A terv készen
van, ennek első ütemét már érzékelhetik a városban élők.
A zöldfelületek megújítása mellett szintén a környezetvédelmi
szempontok vezettek minket akkor,
amikor öt kilométernyi új kerékpárutat építettünk a városban az
előző években. Ennek egyik része a
külső városrészeket köti össze a
belvárossal, a másik pedig a piactértől kiindulva a Mátyás király utcán át fut egészen az ipari területekig. A jövőben további fejlesztések
várhatóak ezen a területen. Szintén
fontos környezetvédelmi szempont
az is, hogy mára gyakorlatilag teljes egészében kiépült a szennyvízhálózat a városban. Ezt nem sok település mondhatja el magáról.
Mindezek mellett pedig több utcát
és járdát is sikerült felújítanunk.
Ezt a programunkat a jövőben is
folytatni fogjuk. Még idén új burkolatot kap például a Deák Ferenc
utca, ezt követően pedig újabb utakat fogunk felújítani.
Végezetül térjünk át egy kicsit a jövőre. Már júliusban bejelentették,
hogy ön lesz a Fidesz–KDNP körmendi

jelöltje az őszi polgármester-választáson. Milyen célokkal vágnak neki az
önkormányzati választásoknak?
A legfontosabb, hogy szeretnénk
tovább folytatni azt a közel két évtizedes munkát, aminek köszönhetően Körmend visszanyerte térségbeli
vezető szerepét a települések között.
Szeretnénk tovább haladni azon az
úton, amelyre a körmendi emberekkel közösen léptünk rá, és ami által a
város egy élhető, fejlődő és óriási lehetőségek előtt álló település lett.
Gondolok például a turizmus területére, hiszen a Batthyány-kastély
megújítása, valamint a Rába-part
folyamatban lévő fejlesztése komoly
potenciált rejt magában. Szeretnénk
ezt a lehető legjobban kiaknázni.
Folytatnunk kell a piactér rekonstrukcióját, ami által egy olyan tér jön
majd létre, ahol mind az árusok,
mind pedig a vásárlók jobb lehetőségekkel fognak találkozni.
Tovább kell dolgoznunk a közösségi tereink megújításán, és folytatnunk kell a megkezdett Zöld Város
programunkat: újabb zöldfelületeket
fogunk felújítani és új játszótereket
fogunk kialakítani a város különböző területein. Mindezt úgy, hogy közben megoldást kell találunk a parkolási gondokra is. Folytatnunk kell a
csapadékvíz-elvezető rendszerek
felújítását, hiszen az utóbbi időben
sajnálatosan megszaporodtak a
szélsőséges időjárási események.
Miután az északi városrészben is befejeződik a rendszer felújítása, tovább kell haladnunk a város további,
problémás területei felé. Közben pedig széles körű tájékoztató kampányokat kell továbbra is szerveznünk,
amelyben felhívjuk az emberek figyelmét a környezetvédelem fontosságára. Végezetül pedig meg kell találnunk a módját a fiatalok helyben
tartásának és hazacsábításának,
hiszen ők jelentik a városunk jövőjét,
ők lesznek a későbbiekben Körmend
gerince. Nélkülük nem fog menni.
n PM
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Nem „Tamáskodtak”, hogy induljanak-e újra – Körmendi sikerek a Kékszalag vitorlásversenyen

Megszólaltattuk a két, szabadidejükben e szép vízi sportot űző hajóst
Július 18-án, reggel 9 órakor startolt el az 51. Kékszalag – a
nagy tókerülő a Balatonon, ami egyben Európa legnagyobb tavi vitorlásversenye. 561 induló, 34 hajóosztályban,
155 km versenytáv légvonalban. 269 célba ért egység a
48 órás szintidőn belül. Fantasztikus számok, elképesztően
gyönyörű látvány, s életre szóló élmény a résztvevőknek.
No, meg persze embert próbáló megmérettetés, amely
megvívásához jócskán kelletik szerencse is.
Két körmendi, dr. Fehér Tamás
állatorvos és Mecséri Tamás, az
Egis Gyógyszergyár Zrt. Körmendi
Gyáregységének főosztályvezetője
(jelesül logisztikus) nag yszerű
eredményekkel tértek haza a versenyről. Utóbbi hajóosztályában
első helyen (!), míg dr. Fehér a szintidő előtt 2,5 órával beérve teljesítették társaikkal a szélcsendes 51.
Kékszalagot.
– Mi fogott meg a vitorlázásban?
M.T.: – Ez egy „régi” történet: Egy
baráti társaságban kerültem először
kapcsolatba a vitorlázással. Egy verőfényes, szélcsendes nyári szombaton kellett átvinnünk egy 53 lábas
(kb. 16 méter) vitorlást Balatonfűzfőről Balatonfüredre. Ezt a megközelítőleg 20 km-es utat délelőtt 10-től délután 5-ig tettük meg. 7 óra a napon,
rekkenő hőség, „olaj víz”, egy fodor
sincs sehol… – Ez a vitorlázás? Ácsorgás, szenvedés… – gondoltam magamban. Míg a megérdemelt „ebédünket” fogyasztottuk Füred egyik
éttermében, a Balaton megmutatta a
másik arcát. Óriási vihar csapott le,
esővel, jéggel. Nem tartott sokáig,

szokásos nyári zápor. Kapitányunk
úgy gondolta, a vihar után megmaradt kellemes szélben érdemes egy
kicsit tényleg vitorlázni… Kifutottunk, majd a kikötőtől egy kilométerre teljes vitorlázattal haladtunk, amikor érzékeltük, hogy a vihar újra
lecsap. Kapitányunk mindenkit utasított a mentőmellények és a megfelelő
ruházat viselésére, illetve megnyugtatott bennünket, hogy nem lehet
probléma, a hajó erre lett „tervezve”.
A következő pillanatban már teljesen
megdőlve, óriási hullámok közt szeltük a vizet. Már nem tudtam eldönteni, hogy a jégeső vagy a felcsapó hullámok csapdossák az arcomat. A tat
bal szélén álltam, a hátsó árbocmerevítőbe (beksztég) kapaszkodtam, a
bokámat a víz nyaldosta. Óriási élmény volt. A kormányos egy pilla
natra sem vesztette el a hidegvérét.
Nyugodtan, a biztonságunkat legfontosabbként kezelve vitte a hajót. Attól
a délutántól kezdve rajongok a vitorlázásért.
Dr. F.T.: – Gyerekkorom óta nagyon
szeretem a Balatont, de akkor még
csak távolról nézhettem a csodaszép

vitorlás hajókat a vízen. Mikor később
lehetőségem adódott ki is próbálni,
egyből megfogott a sport szépsége, a
meseszép táj, a víz, a szabadság érzése. Nehéz ezt megfogalmazni, mert
sok minden egyben. Például leírhatatlan élmény volt a Kékszalag versenyen, mikor a 6 km hosszú rajtvonalnál, közel 600 vitorlás hajó között mi
is elstartolhattunk.
– Mióta műveled-e sportágat?
M.T.: – Az előző történet úgy 5 éve
volt. A lehető legrövidebb időn belül,
még azon a nyáron megszereztem a
hajóvezetői vizsgát. Elkezdtem érdeklődni a munkahelyemen a csopaki vitorlásélet után, beléptem az Egis
SE vitorlás szakosztályába. Ezek
voltak az első lépések a rendszeres
vitorlás élethez.
Dr. F.T.: – Évtizedek óta vitorlázom barátokkal, de azt még túlzás
lenne sportnak nevezni. Ezalatt
mindig vágyakozva figyeltem a
Kékszalagot, hogy egyszer talán
nekem is módom lesz részt venni a
versenyen. Az ugyanis már tényleg
sportteljesítmény, hogy minimum
150 km-en keresztül, de akár 200
km fölött is szintidőre körbevitorlázzuk a Balatont.
– Hányadik versenyen, ill. Kékszalagon vettél részt? (Azt tudom,
hogy tavaly és idén is.)
M.T.: – Évente 12–15 versenyen indulunk, ezzel a hajóval, csapattal. Ez
volt a harmadik Kékszalagunk. Tavalyelőtt a második, tavaly a harmadik, idén pedig az első helyezést értük el osztályunkban.
(Az idei Fehér Szalagon, ez a Kék
Szalag főpróbája, a Halixollal
már 3.-ok lettek a Sudár Sport osztályban – a szerk. megjegyzése)
Dr. F.T.: – Először tavaly indultam, de az idén sikerült először a
versenyt teljesíteni is, a legnagyobb
örömömre!
– Miképpen teremtődött meg az
indulás lehetősége a versenyre?
M.T.: – A jelenlegi hajónk, a Halixol, ami egy Sudár Sport osztályba sorolt vitorlás, az Egis SE kötelékében, a csopaki Egis kikötőben
horgonyoz. 5 éve ennek a vitorlás
szakosztálynak a tagja vagyok. Az
első két évben egy Dragon (Cralex a
neve) típusú hajóval versenyeztünk,
és három éve döntött úgy a szakosztály vezetése, hogy átülhetünk a
Halixolra.
Dr. F.T.: – Kollégám és barátom,
prof. dr. Juhász Csaba hívott meg a

hajóra, amin ő is indult. Persze ez
nem azt jelenti, hogy csak úgy felszálltam a vitorlásra utasnak! Először is sportorvosi vizsgálaton kellett megfelelnem, majd leigazolt
sportolója lettem a Magyar Vitorlás
Szövetségnek, ezen belül a Kenese
Marina-Port Vízi-sport Egyesületnek. Ez feltétele volt az indulásnak,
ezután már csak nevezni kellett a
versenyre.
– Kik a társak?
M.T.: – Az alapcsapat tagjai: Öveges Dávid kormányos, László Emese, Drávay Balázs és Mecséri Tamás, azaz jómagam. Balázs, aki már
tavaly több versenyen, illetve a Kékszalagon csatlakozott hozzánk,
szintén körmendi születésű.
– Egises társ van-e?
– Igen, Emese az Egis budapesti
központjában hatóanyag-fejlesztési
projektmenedzsment csoportvezető.
Dr. F.T.: – A kapitányunk volt a hajótulajdonos is egyben, a csapatát ő
szervezte. A legénység 5 főből állt. A
mi hajónkon – Dancing Queen – körmendi versenyző rajtam kívül nem
volt, de a versenyen indultak Vas megyéből mások is másik hajókon.
– Kellett-e vagy tudsz-e rendszeresen vitorlázni, illetve gyakorolni?
M.T.: – A szezon, ami a vitorlázásban májustól szeptemberig tart, elég
sűrű. Erre az időszakra összpontosul az a 12–15 verseny, amit teljesítünk. Ezenkívül minden évben tervezzük az edzésnapokat, de a
versenyekre is nehéz az „eljutás”. Az
aktív versenyzésen kívül sajnos nem
jut időm, időnk további gyakorlásra,
edzésre.
Dr. F.T.: – Minden Kékszalag versenyt megelőzik felkészülési versenyek is az adott hajón. Így volt ez tavaly és idén is, több kisebb versenyen
is részt tudtam venni. Én egyébként
is kötődöm a Balatonhoz, hiszen a
családom ezalatt Fonyódon van, innen indulok és ide érkezem.
– Érzésed szerint mi kell a táv
teljesítéséhez?
M.T.: – Alapvetően azt gondolom,
mindenhez, amit az ember szívből
szeretne csinálni, alázat és kitartás
kell, így a vitorlázáshoz is, különösen a Kékszalag teljesítéséhez. Ha ez
a kettő megvan, akkor a többi… Az
idei verseny egyértelműen a kitartásról szólt.
Dr. F.T.: – Az már régi igazság,
hogy „kell egy csapat”, de az se baj,

ha van még egy jó hajó, van kitartás
és erő, hiszen sosem lehet előre tudni, hogy milyen szél és időjárás várható. Mert a távot akkor is teljesíteni kell, ha a körülmények nem
tökéletesek!
– Mi kellhet egy esetleges sikerhez, győzelemhez? Egyáltalán, ki
a jó hajós?
M.T.: – Hát, ez jó kérdés. Ha konkrétan a Balatonra és azon belül is a
Kékszalagra gondolok, akkor az
első, ami eszembe jut, az a tapasztalat. Egy barátom 8 évet és több (tíz)
millió forintot beáldozva, rengeteg
edzés és gyakorlás után, évről évre
előbbre végezve, a Kékszalag abszolút 4. helyéig jutott hajójával,
csapatával. Amikor megkérdeztem,
hogy jövőre, újra?
Áh – mondta, egy élet tapasztalatát nem lehet 45 évesen 8 év alatt
ledolgozni. Ez a maximum, amit ki
lehet hozni belőle. Ha előbbre akarok végezni, akkor újra kellene születnem. Aki a Balaton mellett született, 5 éves kora óta vitorlázik, azzal
nem tudom a versenyt felvenni. Úgy
ismerik a vizet, mint a tenyerüket.
Minden domb, minden nádas
„mond” nekik valamit.
– Hajóját eladta, csapatával
más hajóosztályban versenyez tovább.
Dr. F.T.: – Tudni kell, hogy a Kékszalag versenyen nem egy „súlycsoportú” hajók indulnak. Az első helyeken végzett legkorszerűbb,
többtestű hajók a legmodernebb
technikával vannak felszerelve –
akár egy hivatásos meteorológus is
versenyzőként segíti a csapatot –,
miközben kötelező kísérő/mentőhajó is követi őket, és a versenyzők
profi, hivatásos sportolók. Ezek a
versenyhajók együtt indulnak pl. a
nag ytestű, lomha túrahajókkal
vagy a több évtizedes múlttal rendelkező, klasszikus cirkálókkal. A
verseny tehát egyesíti a hagyományt és az innovációt. Viszont
ezen a versenyen nemcsak az a
győztes, aki elsőnek célba ér, hanem minden olyan hajó, akinek sikerül kikötés nélkül, csak a szél
erejével 48 órán belül teljesíteni a
távot. Ezért a Kékszalag az emberi
kitartás ünnepe is. Erre szép példa
volt az idei évben, mikor a Kékszalag abszolút győztes csapata a célvonalon pezsgővel fogadta az utolsónak időben célba ért versenyzőt
– hiszen ők is győztesek voltak!

– Mennyi múlik a főnökön, azaz
a kapitányon, és mi a legénységen?
M.T.: – A kapitány, kormányos
vagy más néven felelős személy, mint
a nevében is benne van, felel mindenért a hajón, a legénység, a hajó és a
többi hajó épségéért. A döntéseket ő
hozza. Természetesen a legénység
véleményét is kikérheti. A legénység
dolga, hogy az utasításait végrehajtsa. Fordulásokat, vitorlafelhúzásokat, állításokat összehangolva, megfelelő ritmusban elvégezze. Ahhoz,
hogy ez gördülékenyen, hiba nélkül
történjen, sokat kell gyakorolni, ös�sze kell szokni. A váratlan eseményeket, kötélelakadásokat, akár haváriákat, a mancsaftnak kell
elhárítania, kezelnie. Természetesen egy hosszú túraversenyen a kapitány átadhatja, átadja a kormányt
a legénység tagjainak. Neki is kell
pihennie. A Kékszalagon alapvetően
az dönt, hogy megfelelő oldalt választunk-e a kelet-nyugat, majd a
nyugat-kelet táv megtételéhez. Mi
idén mindkét esetben a déli partot
választottuk, ez vezetett a sikerhez.
Dr. F.T.: – A hajón nincs demokrácia. Ezt el kell fogadni a legénység
minden tagjának, indulástól kikötésig, a kapitány szava szent. Ez azért
is fontos, mert adódhatnak (és nekünk tavaly adódott is sajnos) életveszélyes helyzetek, amikor nem futhatunk öten ötfelé. Egyébként is a
kapitány felel mindenért, ami a hajón történik, ezért alapvető, hogy a
legénység megbízzon a kapitányában. Ez nálunk is így volt, és szerencsére a legénység többsége is rutinos
versenyző volt.
– Mennyi idő alatt teljesítettétek
a távot?
M.T.: – Csütörtök reggel kilenckor
volt a rajt, és péntek éjjel 23:52:19-kor
értünk célba. Ez 38 óra és 52 perc
vízen töltött időt jelent. Abszolútban
(az összes hajót egy listába véve)
233. helyen futottunk be az 561 indulóból, de a kategóriánkat sikerült
megnyernünk. Mint már említettem,
az idei verseny igazán a kitartásról
szólt. Ez visszaköszön ott is, hogy az
indulók közül 269 hajó teljesítette a
távot a 48 órás szintidőn belül. Kétszer csodálhattuk meg a balatoni
naplementét a hajó fedélzetéről…
Dr. F.T.: – Az idei, 51. Kékszalag
nagydíjon 561 induló hajó volt. Sajnos – főleg az időjárási körülmények
miatt, vagyis, hogy alig volt szél – a

kezdő mezőny kevesebb mint a fele
teljesítette a versenyt, mivel szél hiányában nem értek célba 48 órán belül. A mi türelmünket is alaposan
próbára tette az esetenként órákig
tartó szélcsend, de egy percig sem
fordult meg a fejünkben, hogy feladjuk, mint sokan mások. Főleg, mert
annyian – család, barátok – drukkoltak nekünk. Fonyódon pl. egész kis
csapat integetett, lámpákkal villogott, buzdított minket. Köztük volt az
5 hónapos unokám, Marci is, ezért is
muszáj volt, hogy sikerüljön a verseny! És végül szintidőn belül célba
is értünk, 45 és fél óra alatt. Ezzel
megvalósult végre egy régi-régi
álom: teljesítettük a Kékszalagot,
Európa legrégebbi (1934-ben volt az
első verseny) és leghosszabb tókerülő vitorlásversenyét!
– Jövőre, veletek, ugyanitt?
M.T.: – Igen, természetesen. Terveinkben minden évben szerepel a
Kékszalag teljesítése. Mindig szeretnék jobb és jobb eredményt elérni.
Folyamatosan fejlesztjük a hajót és
magunkat. Egyre több tapasztalatot
szerzünk, amit a következő évi versenyen már kamatoztatni tudunk.
Dr. F.T.: – Igen, ha sikerül… Rajtam nem fog múlni!
– Van-e valami emlékezetes történet, sztori?
M.T.: – Az idei verseny alapvetően
eseménytelen volt. Jól osztottuk be
az energiáinkat. Megfelelő időközönként, tervezetten pihentünk, „aludtunk”. Az ellátmány, étel, ital, kitartott. A csapat jól működött csapatként,
nem voltak viták, sértődések. Jó hangulatban töltöttük azt a közel 39 órát
közösen. Csodáltuk a vizet, a tájat, a
fényeket. Tudtunk csendben lenni,
beszélgetni. Így volt jó! Azt viszont
mindenképpen szeretném leszö
gezni, hogy sokan a vitorlázást úgy
képzelik, hogy a legénység tagjai
fröccsöspoharakkal a kezükben, szivarral a szájukban lógatják a lábu-

kat, miközben csinos, bikinis lányok
ugrálják körül őket. Mindazoknak,
akik így gondolják, javaslom, hogy
rajtengedélyes versenyzőként vegyenek részt egy Kékszalagon vagy próbálják ki vendégként a pályaversenyzést. Ha a saját bőrükön tapasztalják,
hogy milyen is valójában egy 40 órás
kisszeles verseny vagy egy 20 órás
viharos, talán máshogy fognak nézni
a vitorlázókra!
Dr. F.T.: – Tavaly egy igen veszélyes helyzetbe sodródott a hajónk,
ami miatt nem is sikerült a verseny,
idő előtt feladni kényszerültünk azt.
Jelzem, az eset még jobban motivált
engem, hogy idén újra próbálkozzak, és megvalósítsam végre a régi
bakancslistás álmom… Azt történt
akkor, hogy a hajónk kormánytörést szenvedett kb. az út felénél, pedig elég jó helyen vitorláztunk, éppen a középmezőnyben. Az éjszakai
sötétben, viharos szélben 11 csomó
sebességgel haladtunk, amikor a
kapitány felkiáltott: „kormánylapáttörést szenvedtünk!”. A hajó
azonnal kormányozhatatlanná vált,
és a legénység a kapitány utasítására azonnal megkezdte a vitorlák lehúzását, de a hajó így is tengelye
körül háromszor megfordult. Végül
a segédkormány segítségével sikerült a partra kijutnunk, de a versenyt sajnos fel kellett adnunk.
Az abszolút első helyet a Racing
Django érdemelte ki, ők egy katamaránnal versenyeztek. Gratulálunk a
kiváló, eredményes hajósoknak.
Azért is nagy dolog, amit véghezvittek, mert aki jól ismeri a Balatont,
azt is nagyon meg tudja lepni a folyton változó időjárás. Pillanatok alatt
fordulhat a szélirány vagy van, hogy
teljesen eláll a szél. Szóval nincs
könnyű helyzetben az, aki a vitorlázással akar boldogulni a tavon, főleg
versenyen.
n KÉKI
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Ránky Mátyás körmendi otthonában látogatta meg Kristóf Lászlót

Remekeltek a házigazda Bereki Bárkás Egylet versenyzői

A két kosárlabda-szakember nagy találkozása

Mozgalmas napokat élnek a kajak-kenusok

Néhány hete dr. Ránky Mátyás járt látogatóban dr. Kristóf
Lászlónál. A két sportszakember ismeretsége régi, negyvenöt éves, így volt megbeszélnivaló bőven. A központi
téma természetesen a kosárlabda volt.

A Bereki Bárkás Egylet Egyesület 14. alkalommal rendezte
meg a Csákány–Körmend Kajak-Kenu Futamot. A könnyű
nyári regattán mintegy félszázan álltak rajthoz. Közben
az utánpótlás-versenyzők is sikerrel szerepeltek országos
megmérettetéseken.

Néhány óra erejéig – több év után
újra – találkozott egymással a két
kosárlabdaedző, a két sportszakember, akik már negyvenöt éve ismerik egymást.
A feleségem, Marika vette fel a
telefont, és boldogan újságolta, hogy
Ránky Matyi hívta azzal, hogy eljönnének. Valahol a Balaton környékén nyaraltak, onnan ruccantak át
hozzánk. Talán nem kell mondanom, hogy mennyire meglepődtünk
és mennyire örültünk a találkozásnak, hiszen évek óta nem volt erre
példa. A kapcsolatunk régi és ter-

nak bizonyult, hiszen ma is ez a körmendiek színe.
Mentünk előre és talán magunk
sem hittük, hogy ez lesz belőle. Egy
kisváros meghatározó sportja, egy
élvonalbeli csapat, amelynek sikerei egyedülállóak az országban.
mészetesen a kosárlabda hozott ös�- Sokszor mondják nekem, hogy Laci
sze bennünket, ami mindkettőnk- bácsi, Körmenden te csináltál konek a szenvedélye és a szívügye a sárlabdát. Ezt a kijelentést mindig
mai napig – kezdte a történetet dr. finomítom. Volt benne részem, de ha
Kristóf László.
nincsenek támogató körmendiek,
Nagy találkozás volt ez most is, de ha nincs segítő vezetés és önzetlen
az volt 1974-ben is, amikor a Ránky partnerek, akkor nem lett volna beáltal vezetett Vasas Izzó játszott lőle semmi. Akkor sem, most sem.
meccset a legendás Palazzo del
Kristóf László és Ránky Mátyás
Gangóban a Körmenddel.
negyvenöt éve találkoztak először,
Akkoriban a körmendi kosárlab- akkor a Vasas Izzó igen nagy megleda még gyerekcipőben járt, de a srá- petésre vereséget szenvedett Körcokban nagy volt a lendület. Kellett menden. A vendégek edzője is meglepersze egy komoly összefogás is, pődött az eredményen és a közegen
hogy ezt a sportágat biztos alapok- is, ami itt fogadta. Fel is hívta időra tudják helyezni. 1974-ben nyílt sebb Knézy Jenő sportriportert,
meg a híres Gango a Batthyány-kas- hogy jöjjön el, nézze meg, mi van Körtély egykori lovardájában, ami ma menden. Nem fogja elhinni.
színházteremként működik. Most
Az ominózus meccs után Kristómeglehetősen hajmeresztő dolog- fék belvárosi lakásában folytatónak tűnik mindez, de nem volt más dott a levezető program. Az egész
választás, hiszen szabály mondta Vasas Izzó ott nézte a jugoszláv téki, hogy NB II-es meccset csak te- vét, ami akkoriban jó tanítónak is
remben lehet játszani. Ódon, törté- bizonyult, legalábbis kosárlabda
nelmi falak között játszották a terén. Sok mindent ellestek a déli
meccseiket a körmendi kosarasok, szomszédoktól a magyar edzők és
ahol egy olajkályha fűtött. Néha a játékosok.
labdát is fel kellett melegíteni, hogy
Ránky Mátyás a körmendi kosárjobban pattanjon. A színük a piros- labda egyik megmentője volt. Törfekete lett. A pirosat azért válasz- tént ugyanis, hogy amikor a körtották, mert ez volt a gépészek színe mendi csapat – tele jó képességű
és ugye a csapat anyaintézménye játékosokkal – felkerült az NB I-be,
ehhez a területhez kötődött. A feke- el akarták vinni a fiúkat. Erre Ránte meg illett hozzá. A párosítás jó- ky figyelmeztetett. Azt mondta, ne

lepődjek meg, de a csapatomat szét
fogják szedni. A csapat egy része
hozzá megy Budapestre, a többiek a
Kaposvári Honvédhoz. Gyorsan kellett cselekedni, nehogy ez megtörténjen. Így sikerült szinte mindenkit Körmendre bevonultatni, ami
mentsvárat jelentett akkoriban és
hagyott lehetőséget a folytatásra.
Kivétel ez alól két körmendi játékos
volt, mégpedig Szlávik Csaba és
Németh István. Előbbi Budapestre,
utóbbi Kaposvárra igazolt, őket már
nem lehetett megmenteni.
Ránky Mátyás jelenleg a Budapest Honvéd Sportegyesület kosárlabda szakosztályának szaktanácsadója, de már nyugdíjas.
Kristóf László aktív szerepet nem
vállal, de még mindig jó a szeme a
játékosokhoz. Nézőként ott van a
lelátón, az elmúlt szezonban mindössze három fordulót hagyott ki
betegsége miatt. A bajnoki ezüst
miatt talán csak egy pillanatig voltam szomorú. De talán nem is volt
ez igazi szomorúság, mert én azt
tartom fontosnak, hogy a körmendi
csapat ennyi idő után is ott van az
élbolyban, kisvárosként, sőt a legkisebb városként.
Dr. Kristóf és dr. Ránky több év
után találkoztak, de ott folytatták,
ahol legutóbb abbahagyták. Nagy
dolgokról beszélni kellett 1974-ben
és most, 2019 júliusában is. A körmendi kosárlabda pedig olyan ügy,
amiről évtizedek múltán is jó és érdemes értekezni. Mindig, minden
körülmények között.
n T. J.

Ezüstérem a felkészülési tornáról – Kiesés a Magyar Kupából
40. alkalommal rendezték meg a
Négy Város Labdarúgó Tornát. Ezúttal Lenti volt a házigazdája a július utolsó hétvégéjén lebonyolított felkészülési játékoknak. Régi
sportbarátság, jó kapcsolat fűzi
össze Barcsot, Celldömölköt, Lentit és Körmendet. Mind a négy gárda a megyei I. osztályban szerepel. Az első napon a Körmend
3-1-re verte a Barcsot, míg a Lenti–Celldömölk 3-2-re végződött. Ez
utóbbi találkozón a vihar és a jégeső félbe is szakította a mérkőzést. A második nap a bronzcsatán a Celldömölk sima 5-0-lal
szerezte meg a harmadik helyet a
Barcs ellenében. A döntőn a hazai

ak eg y szöglet utáni fejesgóllal
1-0-ra legyőzték a Körmendi FC-t.
A legjobb kapus a körmendi Farkas Marcell lett. A torna gólkirálya Piri Balázs, míg a legjobb játékos Németh József (mindketten
celliek). Somfalvi Péter, a körmendiek új edzője így összegzett:
A torna jól szolgálta felkészülésünket. A fináléban rengeteg helyzetet kihag ytunk, ug yanakkor a
találkozó nag y részében azt az
ag resszív, harcos, sokpasszos,
sok mozgáson alapuló játékot láttam a fiúktól, amit mindig is megkövetelek tőlük. A Négy Város Labdarúgó Tornát jövőre Celldömölk
rendezi.

Múlt hétvégén eg yébként már
megrendezték a meg yei Mag yar
Kupa első fordulóját is. Az MLSZ
már július közepén közzétette
honlapján a Vas megyei csapatok
számára kiírt 2019/20-as szezonra
vonatkozó párosításait, ahol a
Körmendi Football Club a Csepreget kapta, így náluk vendégszerepelt. A mérkőzésen a körmendi
gárda irányította a játékot, az 50.
percben Sipos góljával meg is szerezték a vezetést, de később a hazaiak eg yenlítettek, végül tizenegyesek döntöttek. A végeredmény:
Csepregi SE–Körmendi FC: 5-3. A
Körmend ezzel kiesett.
n KÉKI

A 14. Csákány–Körmend Kajak-Kenu Futamon az idén kicsit kevesebben vettek részt, de így is több mint
ötven nevezés érkezett a 16 kilométeres rábai versenyre. Ez volt az Ezüstfutam, utalva arra, hogy jövőre már a
tizenötödik jubileumi versenyt –
vagyis az Aranyfutamot – rendezi
meg a Bereki Bárkás Egylet Egyesület. Az alacsony vízállás miatt az idén
nehezebb volt teljesíteni a távot, többször ki kellett szállniuk a versenyzőknek a Csákánydoroszló–Körmend
közötti folyószakaszon. Ebben az évben nyolc kategóriában hirdettek
győztest. A leggyorsabb hajó most is a
férfi kajak egyes volt, Turi Attila 1
óra 17 perc alatt teljesítette a távot,
ezzel megnyerte kategóriáját és ő lett

az abszolút győztes is. A kajak párosoknál a Jelencsics Anita–Lajkó
Norbert páros futott be elsőként. A
túrakenusoknál a négyes egységek
közül a Király Ferenc–Laposa Boglárka–Szilvágyi Sára és Molnár
Benedek alkotta csapat nyert, a családi kategóriában pedig a Lajtafalvi
család. A férfi kenu ketteseknél
Gergye József és Bálint László végzett az első helyen, a vegyes párosoknál pedig Németh-Medvigy Réka és
Kovács Péter teljesítette a távot a
leggyorsabban. A kenu egyeseknél a
házigazda Bereki Bárkás Egylet színeiben induló Dobronics Balázs
nyert, míg a versenykenus térdelős
futamban szintén a bereki versenyzője, Tóth-Erdei Virág szerepelt a leg-

jobban. Az idei verseny legfiatalabb
résztvevője a 11 éves Laposa Boglárka volt, aki a kenu négyes hajóegység
tagjaként első helyen zárta a futamot.
Javában tart a versenyszezon kajak-kenu szakágban az utánpótlás-
versenyzőknél is. Júliusban a vidékbajnokságon szerepeltek a körmendi
kenusok Fadd-Domboriban. PC2 kategóriában, 2000 méteren a Papp Álmos–Bakó Dominik páros negyedik
helyezést ért el. A körmendi kenus
kettős igen nagy versenyben volt a
harmadik helyezett Dunaferr csapatával, a körmendiek mindössze egyet-

len másodperccel maradtak le a dobogóról. A magyar bajnokságon a
körmendi szakosztály versenyzője,
Varga Flóra Anna a középmezőnyben végzett, a 15. helyen ért célba C1
kategóriában, 2000 méteren.
A kajak-kenu szakosztály tagjai a
versenyek között edzőtáborban készültek Dunavarsányban, az Olimpiai Központnál, ahol az országos bajnokokat kinevelő Mekler László ITSE
edzői, Németh Szabolcs és Bánszki
Imre is segítették a gyerekek technikájának fejlesztését.
n T. J.

Alakul a játékoskeret – Több változás a kosárlabdacsapatnál
Szeptember 28-án, szombaton,
hazai pályán kezdi meg az Egis
Körmend férfi NBI-es kosárlabdacsata a 2019/2020-as bajnoki szezont. Az ellenfél az újonc Oroszlány
csapata lesz. A FIBA Europe CUP
„H” csoportjában a 12 kiemelt
együttes között, azaz a csoportkörben csatlakozik a nemzetközi tornához az elmúlt bajnokság ezüst
érmese. Matthias Zollner vezetőedző marad a kispadon, másodedzőként viszont visszatér Ziga
Mravjak. A tavalyi légiósok máshol
próbálnak szerencsét, így elkezdhetjük megtanulni az új szerzemények neveit. Lapzártánkig Erjon
Kastrati, Kerwin Roach, Travis
Taylor és Jordon Varnado írt alá
a klubnál. A magyar fiatalításra is
nagy szükség volt, ennek értelmében Durázi Krisztofer és Filipovic
Stefan is a piros-feketéknél pattogtatja a labdát jövőben.
Ziga Mravjakot nem kell bemutatni, ő Gasper Potocnikkal és
Hencsey Tamással már dolgozott
másodedzőként a csapattal. Az ő
feladata kibővül, az U20-as korosztály koordinátora lesz egyben. Nem
mellékesen az elmúlt szezonban az
Olimpia Ljubjananál szép sikereket
jegyez.

Az első külföldi igazolás a háromszoros szlovén bajnok és kupagyőztes Erjon Kastratival köttetett. Az
1994. december 30-án született 198
cm magas sportoló a 2-es, 3-as
poszt várományosa. Kerwin Roach
1996. október 24-én született, 193
centiméter magas, 82 kg, 1-es, 2-es
poszton bevethető, Körmenden kezdi profi pályafutását. Az előzetes
felmérések szerint ponterős, jó védőjátékos. Travis Taylor 203cm magas center, 1+1 évre írt alá. Már
dolgozott Zollnerrel, a Güssing
Knights csapatával kétszer is bajnokcsapat tagja volt, de nemzetközi

tornán is jó mutatókkal szerepelt.
Megfordult a francia Lahavre-nél,
Sopronban, a svájci Fribourg Olympic, a bolgár Rilski Sportist-nél. Ezt
követően a német Basketball Löwen
Braunschweig-nél, majd a török
Bandirma Banvit Kirmiz-nél játszott. A szakmai vezetés választása
azért is esett rá, mert támadásban
kreatív a palánk alatt és jól lepattanózik. Jordon Varnado 22 éves, 201
centiméter magas kosaras első hivatásos idényét kezdi meg Körmenden, ahol a 4-es poszton számítanak
rá. A Troy University csapatában
játszott, majd a Toronto Raptors

NBA Summer League keretébe is
meghívták. Ponterős, jól lepattanozó, jól büntetőző, ráadásul sikeres
hárompontos mutatói vannak. Durázi Krisztofer a megyei rivális Falcoban kezdte sportpályafutását, az
előző szezonját a ZTE-nél töltötte.
Az 1998-ban született, 200 centiméter magas kosaras két évre kötelezte el magát az MTE-nél. Nagy várakozás előzi meg Filipovic Stefan
szereplését is. Az 1998-as születésű
fiatal, 208 cm magas, a fővárosi Serco TF-től érkezett, hároméves megállapodást kötött az Egis Körmenddel. A korosztályos válogatott
center 4-es, 5-ös poszton bizonyíthat. Ezzel felnőtt élvonalbeli karrierjét alapozhatja meg csapatával.
A szurkolók többségét természetesen a hazai bajnoki szereplés érdekli. Szeptember 28-án, szombaton hazai pályán, a most feljutott
Oroszlány ellen indul útjára a labda. A FIBA Europe CUP H csoportjába sorsolt Körmend,- előreláthatóan október 23-án kezdi meg
nemzetközi szereplését. Mivel a 12
kiemelt csapat között van, a csoportkörben csatlakozik a sorozathoz, így leendő ellenfele még nem
tudható.
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A SPIRIT AUTO Kft. zalaegerszegi telephelyére,

folyamatosan bővülő csapatába keres új munkatársat az alábbi pozícióba:

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

9900 Körmend,
Mikes Kelemen u. 2.
Tel.: 94/594-346

Amit kínálunk:
– Korrekt, iparági szinten kiemelkedő,
teljesítmény arányos bérezés
– próbaidő után egyéb juttatások:
cégautó, telefon, laptop
– Biztos munkahely

Fényképes önéletrajzokat várjuk a klab.tamas@bvtflotta.hu e-mail címre.

HARMÓNIA
KÖRÖMSTÚDIÓ
319592

OKJ (31 621 02) KÉPZÉS ÉS VIZSGA (E000325/2014/A010)
SZOMBATHELY
FÖLDVÁSÁRLÁSHOZ, PÁLYÁZATOKHOZ
Mezőgazdasági gépek kezeléséhez (traktor, betakarítógép)
JELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB INFORMÁCIÓ: +36 20 352 7329 www.emberkepzes.hu

320202

Aranykalászos gazda

Körmenden a piac téren megnyitottam üzletemet.
Manikűr, műkörömépítés, gél lakk, esztétikai pedikűr.
Bejelentkezés személyesen, Facebookon és telefonon!

Szlivon Írisz 06 30 385 5590

319627

ZENIT KFT

PÉNZKERESET! ÁLLATKÓRHÁZ
Otthoni csomagolás stb.
Elérhetőségei:

TIERKLINIK

320570

HIRDESSE CÉGÉT,
VÁLLALKOZÁSÁT A

Körmendi Híradó

ÁLLATPATIKA
KUTYAKOZMETIKA

Védőoltások,
veszettség elleni
oltások

Mikrochip-beültetés

– 4D ultrahang
– vérvizsgálat helyben,
saját laborunkban
– video endoszkóp
– számítógépes EKG

– altatógépes vagy
infúziópumpás altatás
– röntgenvizsgálatok,
diszplázia szűrés
– lágyszervi-, onkológiaiés csontműtétek
– Törzskönyv ügyintézés,
állatútlevél

Szombathely, Bartók Béla krt. 9/B

Tel.: 94/310-034

www.allatkorhaz.com

320644

(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-209104517)

319612

hívás: 06-90-603-607

KIADVÁNYUNKBAN!
Példányszám: 5 000 db

Vas-Infó DÉL
Legyenek közösek a sikereink!

Bemutatótermünkben

állandó akció!
Kínálatunkból:
Ülő és funkciós
garnitúrák
(bőr, szövet huzattal),
minőségi matracok
és ágybetétek széles
választéka
kiváló minőségű
szövetek akciós áron

318410

Körmendi Híradó

Nézzen be hozzánk, megéri!

319572

Ügyfélszolgálati irodánk:
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 40.
06-30/500-6191 • vasiszuperinfo@maraton.hu

POLSTERMÖBEL – BETTEN – MATRATZEN
ADA Hungária Kft.
H-9900 Körmend, Rákóczi u. 154.
Telefon: +36-94/590-100
Nyitva: hétfőn és pénteken 8–12 h

CSAT_julius_tajekoztato-SAJTO-212x268.indd 1
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Mukics Baumed Kft. – Mukics Lajos Bádogos mester

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

Tel.: 06-30/9028-338

BETANÍTOTT MUNKÁS

319635

végzése anyagbeszerzéssel!

BŐR, A TERMÉSZET AJÁNDÉKA

STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és
Az
STKH Sopron
és Térsége
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit
Kft.

Az STKH Sopron és Térsége
Nonprofit
Nonprofi
t Kft. Kft.

(szabász feladatok ellátására)

Amit kínálni tudunk
• Versenyképes juttatások
• Műszakpótlékok (18-22 h 40%)
• Béren kívüli juttatások
• Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén kifizetésre kerülnek
(szombat 100%, vasárnap 150%)
• 2 műszakos (délelőtt 06-14 h, illetve délután 14-22 h)
• Ingyenes céges buszjárat (Celldömölk, Pápa, Ajka, Sümeg, Szombathely, Körmend,
Sárvár, Zalaegerszeg irányából és vonzáskörzetükből)
• Sikeres munkatárs ajánlás esetén ajándékutalvány juttatás
• Saját állományban való alkalmazás

Harasztifaluban
lévő
telephelyére
munkatársat keres keres
szombathelyi
telephelyére
munkatársakat
Vállalatunk munkatársakat
keres
az
alábbi
munkakörbe
teljes
munkaidős,
teljes munkaidősaz
foglalkoztatással,
alábbi munkakörökbe:
az alábbiegyműszakos
munkakörökbe: munkarenddel:

TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ
TEHERGÉPKOCSIADMINISZTRÁTOR
319638

Elvárások
a munkakör betöltőjével szemben:
Elvárások a munkakör betöltőjével szemben:
VEZETŐ
• 8 általános
• érettségi iskolai végzettség • C kat. jogosítvány
Elvárások•a büntetlen
munkakör
szemben: • PÁV III.
előélet
• betöltőjével
GKI-igazolvány
• 8 •általános
iskolai szintű
végzettség
felhasználói
számítógépes ismeretek
A• •Bpályázat
elbírálásánál
előnyt jelent:
C,kategóriás
E kat. jogosítvány
jogosítvány
•
GKI
igazolvány
• nehézgépkezelői OKJ-s bizonyítvány

Feltételek
• Min. általános iskolai végzettség
• Tesztíráson való megfelelés

Előny: környezetvédelmi vagy logisztikai végzettség

• tehergépkocsi-vezetői gyakorlat

319559

Jelentkezés munkaidőben (08:0016:00 h) a megadott telefonszámokon,
vagy az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: Seton Hungary Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 • Fax: +36 95 551 900 • Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

A pályázat elbírálásánál
előnyt
jelent: érdeklődését, kérem
Amennyiben
hirdetésünk
felkeltette
•
Vas
megyei
helyismeret.
•
nehézgépkezelő
OKJ-s
bizonyítvány
küldje el fényképes önéletrajzos jelentkezését
a következő
• tehergépkocsi
vezető
gyakorlat
e-mail címre: allaspalyazat.sopron@gmail.com

RAKODÓ

• soproni és Sopron környéki helyismeret

KUKARAKODÓ
Elvárások a munkakör betöltőjével szemben:

ÉPÜL MÁR

Elvárások a munkakör betöltőjével szemben:
• jó fizikai állapot • megbízhatóság.
• 8 általános iskolai végzettség
• jó fizikai állapot
A• állóképesség,
fenti munkakörökre
terhelhetőség munkanapokon 7–15 óra
BŐR,
A
TERMÉSZET
AJÁNDÉKA
között a• megbízhatóság
következő
telefonszámon lehet jelentkezni:

a Bercsényi M. lakópark
elsõ 21 lakásos társasháza!

94/200-133.

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Magyar
országon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas, Zala és Veszprém megye határán)
Amennyiben
hirdetésünk
felkeltette
található.
Bőrszabászattal
foglalkozunk,
mintegy 710 alkalmazottal.
Az alábbi
pozícióba új munkatársakat
keresünk:
érdeklődését,
kérem jelentkezzen

munkanapokon 8:00-14:00 óra között
a következő telefonszámon: 99/505-796

LAKATOS

Amit kínálni tudunk
• Versenyképes juttatások
• Műszakpótlék (18-22 h 40%)
• Béren kívüli juttatások
• Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén kifizetésre kerülnek
(szombat 100%, vasárnap 150%)
• 2 műszakos (délelőtt 06-14 h, illetve délután 14-22 h) munkarend
• Ingyenes céges buszjárat (Celldömölk, Pápa, Ajka, Sümeg, Szombathely, Körmend,
Sárvár, Zalaegerszeg irányából és vonzáskörzetükből)
• Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás
• Saját állományban való alkalmazás

Igénylés: Joó Gyula 06/20/9-738-737
Lakások még 33 m2–82 m2-ig.

LEKÖTHETÕK 5%-os ÁFA TARTALOMMAL!

Feltételek
• Szakirányú középfokú végzettség (szerkezetlakatos és/vagy géplakatos)
• Több éves szakmai tapasztalat
Jelentkezés munkaidőben (08:0016:00 h) a megadott telefonszámokon,
vagy az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: Seton Hungary Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 • Fax: +36 95 551 900 • Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

317625

NÁLUNK AZONNALI FORGALOMKÉPES
TULAJDONJOGOT SZEREZ.

319650

RENDKÍVÜLI ELÕNY!

