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Körmenden a Kauz réten új építésű társasházban,
utolsó lakások kedvezményes áron eladók!

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

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

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

Fontos ügyeket tárgyalt a 
körmendi képviselő-testület 
legutóbbi rendkívüli ülésén.

Az összes közül kiemelt jelentő
ségű volt az az összevont napirendi 
pont, ami a közvilágítás korszerű
sítésére és a piac fejlesztésére,  
valamint az ehhez kapcsolódó, kor
mányengedélyhez kötött hitel fel
vételre vonatkozott. Szlávik Csaba 
független képviselő szót kért és a 
javaslat kapcsán elmondta: nem tá
mogatja a piacfejlesztést. Hosszas 

vita zajlott a témában, végül nyolc 
igen és négy ellenzéki képviselő 
nem szavazata mellett fogadta el a 
testület az előterjesztést. Tárgyal
tak egy turizmushoz kapcsolódó 
TOPos pályázatot, aminek épp a 
napokban volt a beadási határideje. 
Pozitív elbírálás esetén Rábaparti 
fejlesztések valósulhatnak meg. Az 
ülésen téma volt továbbá az is, hogy 
az M8as út építése kapcsán ki
termelt famennyiségből kerüljön a 
városhoz, amit aztán bizottsági 
döntés nyomán a szociálisan rászo
rulók között szétosztanának.

A közelmúltban rendezték meg a 
Vas Megyei Honismereti Egyesület 
26. Megyei Pátria Napját Szombat
helyen, a Savaria Múzeumban. Az 
év záróeseményén bemutatták a 
hon ismeret legutóbbi eredményeit, 
idén a tematikát a Savaria Múzeum 
„Aranykor” tárlata adta. A szakmai 
napot nemcsak előadások, de 
könyvbemutatók is színesítették, 
ahol többek között a 775 éves Kör
mend jubileuma alkalmából megje
lent kötetekről tudhattak meg még 
többet a jelenlévők, amit Mecsériné 
Doktor Rozália, a Faludi Ferenc 
Könyvtár vezetője és Móricz Péter 
múzeumvezető mutattak be. Majd a 
honismeret kitüntetettjeit szólítot
ták a színpadra, ahol többek között 
a Vas Megyei Honismereti Egyesü
let Szülőföld díszoklevelet dr. Vörös 
Ottó, a körmendi Csaba József Hon
ismereti Egyesület elnöke vehette át 

a nyelvészeti emlékek kutatásáért, 
a Honismereti Szövetség emléklap
ját pedig a szintén körmendi Bog-
nár Miklósné érdemelte ki. n PM

Parázs vita a képviselő-testület ülésén

Díszoklevelet kapott dr. Vörös Ottó

Október 13-án országszerte lezajlottak az önkormányzati vá-
lasztások. Körmenden zsinórban ötödször Bebes István nyerte 
a polgármesteri választást, miután 90 szavazattal legyőzte az 
ellenzék által egységesen támogatott Patonay Imrét.

A képviselőtestületben is a Fi
desz szerezte meg a többséget, hi
szen négy egyéni körzet megnyeré
se mellett két kompenzációs listás 
helyet is megszerzett a kormány
párt a városban. Velük szemben 
négy független és egy jobbikos kép
viselő került még be a testületbe.

– Először is engedje meg, hogy gra
tuláljak az újraválasztásához. Nem 
sok városvezető mondhatja el magá
ról, hogy egymás után ötször is bi
zalmat szavaznak nekik a választók. 
Hogyan élte meg a választási kam
pányt és a választás estéjét?

– A legfontosabb, hogy szeretnék 
köszönetet mondani minden kör
mendinek, aki élt a demokratikus 
jogaival, és részt vett az önkor
mányzati választásokon, függetle
nül attól, hogy kire adta le a voksát. 
Úgy gondolom, hogy a kimagasló 
részvételi arány ismételten megmu
tatta, hogy a körmendieknek fonto
sak a demokratikus értékek, és fon
tosnak érzik, hogy beleszóljanak a 
jövőjük alakításába. Ez pedig óriási 
dolog. Úgy gondolom, hogy maga a 
választási kampány abszolút kultu
rált keretek között zajlott. Szemben 
az országos tendenciákkal, Kör
menden nem volt különösebben sár
dobálás és mocskolódás, és ez így is 
van rendjén. Bár voltak apró frics
kák, terjesztett rólam elég sok va
lótlanságot az ellenfél, de ez talán 
még belefér egy politikai küzdelem
be. Nyilván egy teljesen másfajta 
küzdelem volt ez az egyegy elleni 
felállás, mint a korábbi választások, 
így megpróbáltunk ehhez alkal
mazkodni. Többségében úgy érzem, 
hogy sikerrel vettük az akadályo
kat, hiszen közel háromszázzal 
több szavazatot kaptam, mint öt év
vel korábban, és egy kivételével 
minden körzetben sikerült növel
nünk a képviselőinkre leadott sza
vazataink számát is. A körzetek fe
lét megnyertük, listáról pedig két 
helyet is sikerült megszereznünk. 
Megvan tehát a többségünk ahhoz, 
hogy biztonságosan vezessük a vá
rost.

Ahol pedig nem olyan eredmény 
született, mint amire előzetesen 
számítottunk, ott le kell vonni a 

megfelelő következtetéseket, és ki 
kell javítani a hibákat. Hiszen ezek
ben a körzetekben a választók egy 
jelentős része valamiért nem volt 
elégedett az iránnyal. Úgy gondo
lom, hogy megvan hozzá a kellő 
önkritikánk, képességünk és aka
ratunk is, hogy ezeket a hibákat fel
tárjuk, és elvégezzük a szükséges 
javításokat, finomhangolásokat. 
Ezt mindenképpen meg fogjuk tenni 
az előttünk álló időszakban.

– Október 30án megtörtént az 
alakuló ülés, ahol megalkották az új 
szervezeti és működési szabályza
tot, felállították az új bizottságokat. 
Miben lesz más a mostani négybi
zottságos struktúra, mint az előző 
ciklusban?

– Mindenképpen szerettük volna, 
ha bizottsági szinten is hangsúlyo
san jelenik meg az egészségügy és a 
szociális szféra, valamint az ifjúsá
gi, kulturális és sportügyek. Ezért 
úgy döntöttünk, hogy a korábbi tár
sadalmi és ifjúsági ügyek bizottsá
gát kettéosztjuk, hiszen mindkét 
terület kiemelten fontos számunk
ra, és szerettük volna, ha külön bi
zottság foglalkozna velük. Az így 
kialakuló bizottsági struktúra biz
tosítja azt, hogy a korábbinál rész
letesebben, mélyebbre hatóan tár
gyalhassunk meg olyan fontos 
kérdéseket, mint az egészségügy és 
a szociális szféra helyzete vagy ép
pen a fiatalok lehetőségeinek javí
tása.

– Belencsák István személyében 
új alpolgármestere van a városnak. 
Az ellenzéki oldalról többen kritiká
val illették a testületi döntést, ami
ért egy fiatal és tapasztalatlan he
lyettest választottak meg. Mi a 
véleménye ezekről a kritikákról?

– Először is, érdekes, hogy azok 
fogalmazták meg ezt a kritikát, 
akik egyébként a kampány során 
végig hangsúlyozták, hogy mennyi
re számítanak a fiatal korosztályok 
támogatására és segítségére. Most 
pedig pontosan a kora miatt támad
ták Belencsák István személyét. Ér
zek azért ebben bőven ellentmon
dást. A mi közösségünk szerint 
ugyanakkor nem a kor határozza 
meg, hogy valaki alkalmase egy 

adott feladat elvégzésére vagy sem, 
hanem az általa képviselt értékek, 
szakmai felkészültség, a befektetett 
munka és hogy hajlandóe dolgozni 
azért a közösségért, amely bizalmat 
szavazott neki. A mostani önkor
mányzati választások pedig meg
mutatták, hogy a választók igenis 
üdvözlik a fiatalok bevonását az ön
kormányzati munkába. Ráadásul 
István nem is teljesen új emberként 
érkezett a politika világába, hiszen 
már évek óta dolgoztunk együtt kü
lönböző közérdekű ügyekben. Mun
kabírása, közvetlensége és szakmai 
felkészültsége miatt biztos vagyok 
abban, hogy nagyszerű alpolgár
mester lesz belőle, aki ráadásul fia
talos látásmódjával új impulzusokat 
hozhat a képviselőtestületi munká
ba. Azért ha valaki 30 éves kora 
előtt országos Prima Primissima 
díjat nyer el, akkor csak letett vala
mit már az asztalra eddigi életében.

Végezetül pedig köszönöm Czvit-
kovics Gyula korábbi alpolgármes
ternek, hogy hosszú éveken keresz
tül volt a segítségemre a munkájával! 
Ha nehéz szívvel is, de elfogadtuk 
azirányú kérését, hogy a jövőben 
már inkább a bizottsági munkára 
szeretne koncentrálni.

– Beszéljünk akkor egy kicsit az 
elkövetkezendő öt esztendőről. Az 
alakuló ülésen ismertette a polgár
mesteri programját, amely a hét 
pontból álló választási programjuk
ra épül. Mire számíthatunk az előt
tünk álló időszakban?

– Ha röviden és tömören szeret
ném összefoglalni, akkor azt mon
danám, hogy ugyanarra a lelkiis
meretes, a választók és a város 
érdekeit mindig szem előtt tartó 
munkára, mint ami az elmúlt közel 
két évtizedben is jellemzett minket. 
Komoly eredményeket értünk el a 
mögöttünk hagyott időszakban, 

ami biztos alapot jelent a további 
építkezéshez. Az általunk megfo
galmazott választási program fogja 
az alapját képezni az előttünk álló 
öt évben elvégzendő feladatoknak, 
amelyek aztán folyamatosan fog
nak kiegészülni újabb és újabb lehe
tőségekkel, megoldandó feladatok
kal. Ígéretünkhöz híven kiemelt 
szerepet szánunk az egészségügyi 
és a szociális szférát érintő fejlesz
téseknek, valamint a gazdasági és 
turisztikai lehetőségek bővítésé
nek. Folytatnunk kell például a Bat
thyánykastély megújítását, vala
mint el kell végeznünk a Rábapart 
turisztikai célú fejlesztését. Az el
lenzék gáncsoskodása ellenére pe
dig fedett vásárcsarnokot kell létre
hoznunk a Piac területén, és 
rendeznünk kell az ott tapasztalha
tó parkolási és közlekedési problé
mákat. Ez a fejlesztés ugyanis nem
csak az ide kilátogató árusok és 
vásárlók komfortérzetét fogja nö
velni, hanem gazdaságilag is bővü
lést jelenthet a városnak.

További fontos feladatunk lesz a 
közvilágítás rekonstrukciójának el
végzése, mivel a jelenlegi rendszer 
már elavult, és nem működtethető 
költséghatékonyan. És természete
sen ebben a ciklusban is folytatni 
fogjuk az infrastrukturális fejlesz
téseket, valamint a zöldfelületek és 
játszóterek felújítását, virágosítá
sát, fákkal történő beültetését. Ez 
utóbbiba egyébként szeretnénk mi
nél nagyobb számban bevonni a 
körmendi lakosokat is, hogy valódi 
közösségi munkával tehessük még 
otthonosabbá a városunkat.

Változásokat szeretnénk végre
hajtani a Körmendi Közös Önkor
mányzati Hivatalban is, hogy a ko
rábbinál egy jóval ügyfélbarátabb 
közegben és rendszerben, minél 
gyorsabban és hatékonyabban in
tézhessék a körmendiek a napi 
ügyeiket. Korábban nem mindig ér
vényesült ez a szolgáltató szemlé
letmód a hivatalban, ezen szeret
nénk most változtatni. Ennek 
kidolgozása jelenleg is zajlik, de 
szeretnénk a lehető leghamarabb 
átállni az új rendszerre.

Látható tehát, hogy lesz munka 
bőven ebben a ciklusban is. Izgal
mas feladatok és évek elé nézünk. 
Továbbra is számítunk a körmendi 
emberek véleményére, konstruktív 
kritikáira és támogatására.

 n PM
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Az újraválasztott polgármesterrel értékeltük a választási eredményeket

Bebes István az előttünk álló időszak terveirőlFaültetéssel tennék 
zöldebbé a várost

Különleges felhívást tett 
közzé hivatalos Facebookol
dalán a körmendi AlteRába 
Fesztivá l főszer vezője. 
A  poszt szerint abban álla
podtak meg Bebes Istvánnal, 
Körmend polgármesterével, 
hogy december 31éig ahá
nyan megosszák az említett 
bejegyzést, azt annyiszor 
húsz forinttal szorozzák meg 
és az összegből fákat vásárol
nak, amit még a 2020as esz
tendőben el is ültetnek. A kez
deményezéssel szeretnének 
hozzájárulni a környezetvé
delemhez és a város levegőjé
nek a tisztításához.

Megkezdődött a cipős 
doboz akció

Immár évek óta hagyomány, 
hogy Körmend és környéke is 
csatlakozik a Magyar Baptis
ta Szeretetszolgálat Cipősdo
boz akciójához. Körmenden a 
művelődési házban várják a 
rászoruló gyerekeknek szánt 
ajándékdobozokat november 
29e és december 16a között. 
Az adományozóknak a dobo
zokon fel kell tüntetni azt, 
hogy hány éves korosztályt és 
fiút vagy lányt szeretnének 
meglepni vele.

Idén is lesz 
református adventi 
vásár

December 7én, szombaton 
délután 1 órától immár harma
dik alkalommal rendeznek ad
venti vásárt a református 
templom udvarán. A kezdemé
nyezést az indította el, hogy az 
egyházközségben többekben 
felmerült egy meghitt, családi
as vásár létrehozása. Lesznek 
karácsonyi díszek, kézműves 
termékek, keresztény könyvek 
és a rendezvényt kulturális 
programok is színesítik.

 n MP

Szülinapos óvodai 
nyugdíjasok
A körmendi Óvodai Nyugdíjas 
Klub évente két alkalommal 
gyűlik össze, hogy születésna-
posait köszöntse. Az ötletet Bo-
gáth Józsefné, a klub vezetője 
kezdeményezte. Legutóbb a jú-
lius és december között szüle-
tetteknek tartottak egy kisebb 
ünnepséget.
Találkozásaik egyébként ennél 
rendszeresebbek, havonta talál-
koznak, a főleg régi óvodai dol-
gozókból álló csoport mára je-
lentősen kibővült, ugyanis csat-
lakoztak hozzájuk mások is a vá-
rosból, akik nyugdíjasként jó 
társaságra találtak bennük.
A mostani születésnapi ünnepet 
azzal tették még változatosab-
bá, hogy ellátogattak a helyi 
múzeumba, ahol Bebes Árpád 
múzeológus tartott nekik tartal-
mas előadást. A tagok az ese-
mény végén azzal búcsúztak, 
hogy a jövőben havonta vissza-
jönnek majd az intézménybe.
Zárásként az egyik helyi vendég-
lőben ünnepeltek, ahol Bíró Bé-
láné és Solti Sándorné a klub tag-
jainak aktív közreműködésével 
köszöntötték a hét születésna-
post: Fischi Csabánét, Déri Gyulá-
nét, Bíró Lajosnét, Bogáth József-
nét, Balla Lászlónét, Sütő Lajosnét 
és Éden Józsefnét. n MP

Mivel október 1jétől országszerte 
az állami Volánbusz Zrt. végzi a 
helyközi autóbuszos közösségi sze
mélyszállítást, új, egységes üzlet
szabályzatot dolgoztak ki. A cég azt 
a tájékoztatást adta a körmendi ön
kormányzatnak, hogy a megkötött 
közszolgáltatási szerződést módo
sítaniuk kell, így az ülésen napi
rendre került ez az ügy is. A buszje
gyek és bérletek ára nem változik: a 
teljes árú havi bérletért továbbra is 
6060 forintot kell fizetni a helyi au
tóbuszjáraton. A tanulóknak ennél 
jóval kevesebbe, 1990 forintba kerül 
a városi közlekedés, a buszon meg
váltott jegyért pedig 210 forintot kell 
fizetni. n MP
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A Magyar TDM Szövetség a Vasi Hegyhát-Rábamente Tu-
risztikai Egyesülettel közösen rendezte meg a TDM-szerve-
zet XXII. országos konferenciáját Körmenden, a MJUS-ban. 
A program fókuszába ezúttal a termékfejlesztést helyezték 
a szakemberek. A meghívott vendégek különböző aspektu-
sokból emeltek ki jó gyakorlatokat, az Ausztriában tapasztal-
takat is megismertették a szakmai közönséggel.

A fórumon összegezték a termék
fejlesztésben rejlő előnyöket, a kap
csolódási pontokat és a kommuniká
ciós lehetőségeket. A konferencián 
mindent sorra vettek, ami egy sike
res, desztinációszintű termékfej
lesztéshez nélkülözhetetlennek bi
zonyul.

– A szakmai találkozó érdekessé
ge volt, hogy idén először a kétnapos 
konferenciát egy úgynevezett nulla
dik nap vezette be, ahol az ország 
minden tájáról érkező szakemberek 
Vas megyével ismerkedhettek – 
mondta el Zágorhidi Czigány Ákos 
egyesületi elnök még a rendezvény 
előtt.

Hozzátette: sokéves munka ered
ményeként sikerült az országos 
eseményt most a megyében, Kör
menden megrendezni. A szakmai 
fórum résztvevőit Bebes István pol
gármester köszöntötte, aki örömé
nek adott hangot, hogy ilyen nívós 
szakmai esemény fogadóhelyszíne 
lehet a város. A polgármester ismer
tette Körmend legfontosabb látniva
lóit, turisztikai attrakcióit, illetve a 
turizmusfejlesztést érintő tervekről 
is beszélt, élén a Batthyánykastély 
felújítási programjáról és a Rábánál 
tervezett beruházásokról. A turisz
tikai fejlesztések élén a Kastély
program áll tehát, amely olyan 
egyedülálló lesz régiós szinten is, 
hogy méltán emelheti a turisztikai 
térképek fókuszába még inkább 
Körmendet. De ugyanígy a vízi tu
rizmushoz is ideális a Rába, sok tu
ristát vonz ez az attrakció, a fejlesz
tések pedig megsokszorozhatják az 
ide érkező, a szelíd turizmust vá
lasztók számát a jövőben. A város 
pedig szállodakapacitásaival képes 
kiszolgálni az igényes vendégfor
galmat. Ez a három oszlop adja Kör
mend turisztikai stabilitását és az 
idegenforgalom bővülésének letéte
ményese egyben. Fontos irány, hogy 
az önkormányzat a turizmusfejlesz
tésben a meglévő épített örökség 
értékeire alapoz, a fejlesztési irá
nyok meghatározásához pedig a he
lyiek véleményét, kérését is figye

lembe veszi, a koncepció ezen 
alapul. A polgármester az országos 
figyelemre számot tartó körmendi 
nagyrendezvényeket is ismertetett 
a konferencia résztvevői előtt össze
foglalójában.

– A város turisztikai fejlesztései 
szinte egyedülállóak lesznek tehát 
régiós szinten is, ez méltán emelheti 
még inkább az idegenforgalmi tér
képek fókuszába Körmendet. Ezért 
bízom abban, hogy a jövőben még 
gyakrabban láthatja vendégül a tu
risztikai szakmát majd Körmend. 
Ezen dolgozunk. A cél, hogy egyre 
nagyobb nyomatéka legyen Kör
mendnek a turizmus piacán ország
határon belül és kívül – hangsúlyoz
ta a városvezető.

A vendégeket Zágorhidi Czigány 
Ákos, a Vasi Hegyhát Rábamente 
Egyesület elnöke is köszöntötte, aki 
röviden felvázolta a turisztikai 
szervezet nyolcéves történetét és 
eredményeit. Elhangzott: a csak
nem egy évtizedes időszak alatt a 
KSH statisztikai számai alapján 3,2 
napra sikerült növelni a vendégek 
tartózkodási idejét a desztináció
ban. A térségben a vendégéjszakák 
száma is évi 70 ezerre nőtt. Szó volt 
a szervezet honlapjának megújítá
sáról, új arculatának kialakításáról 
és a jelenleg folyó kerékpáros tu
risztikai fejlesztésekről. A deszti
náció turistákat vonzó értékeinek 
sorolása közt elhangzott: Körmend 
a nyugalom városa. Épített öröksé
gének, természeti adottságainak 
köszönhetően olyan vonzereje van, 
amely a turistát maradásra bírja, 
hisz a pillanatokat ez a térség meg
élhetővé teszi számukra egy zajos 
nagyvárossal szemben, épp az itte
ni nyugalomnak köszönhetően. A 
desztinációban a „helyi” az egyik 
legnagyobb érték: Helyi emberek
kel találkozik a vendég, helyi érté
kekkel ismerkedik.

– A természetesség, a természe
tes életmód, a helyi termelőktől 
származó étkek, a helyi mestersé
gek felfedezendő kalandként állnak 
előtte, élményt kínálnak számára – 

fejezte be ezekkel a gondolatokkal 
összefoglalóját Zágorhidi Czigány 
Ákos.

A szakmai fórumon ezután a tu
risztikai termékfejlesztés témája 
került a fókuszba. Hazai és nemzet
közi előadók beszéltek a legújabb 
trendekről. Semsei Sándor, a Ma
gyar TDM Szövetség elnöke az 
együttműködés szükségességét 
emelte ki a hálózaton belül és azt, 
hogy fontos az előrelépéshez rend
szerszinten gondolkodni, kihasz
nálni a hálózati együttműködés 
adta lehetőségeket, valamint elen
gedhetetlen a kreativitás. No és nem 
utolsósorban a paradigmaváltás. 
Az elnök egy bécsi példát hozott. Az 
osztrák főváros már nem abban 
gondolkodik, hogy mit tehet a turiz
musért, hanem az kerül a fókuszba: 
mit tehet a turizmus a városért. A 
turisztikai termékfejlesztésben je
len kell lennie az innovációnak, az 
egyediségnek és hogy ez desztiná
ciószintű legyen. Így elérhető, hogy 
ne csak a vendégéjszakaszám, ha
nem a tartózkodási idő is növeked
jen, ez pedig gazdasági eredmé
nyességhez vezet.

Eva Luckerbauer tanácsadó, a 
Keletstájerországi Turisztikai 
Szövetség korábbi ügyvezetője oszt
rák turisztikai desztinációfejleszté
si stratégiákról beszélt. Azt hang
súlyozta: a trendváltozást a 
termékek értékesítése során fontos 
érzékelnie a szakembereknek. Ma 
már a turisztikai piacon nem termé
keket adnak el, hanem értékeket 
közvetítenek. A desztinációkba uta

zókra pedig nem vevőként, hanem 
lelkes vendégekként kell tekinteni, 
akik később, hazatérve a legjobb 
termékértékesítő lehetnek azzal, 
hogy továbbadják egyegy desztiná
ció jó hírét. A TDMek pozicionálása 
is változik. Új arculatot kell kitalál
ni, meg kell keresni az egyes terüle
tek érdekességeit, ezt kell kínálni. 
Olyat, ami egyedi, ami kitűnik a tö
megből.

– Sokszor a legapróbb dolgokból 
lesz a legnagyobb siker, a lényeg, 
hogy észre kell vennünk saját érté
keinket – emelte ki a tanácsadó, 
majd nyomatékosította: Egyre in
kább az élményközpontú turizmust 
fókuszba helyező ajánlatokat kell 
nyújtani az utazóknak. A turista 
nem szállást, hanem élményt, prog
ramot, szolgáltatást keres. Erre kell 
építeni a termékajánlatokat is.

Molnár Anita programigazgató a 
Magyar Turisztikai Ügynökség 
képviseletében a hazai TDMháló
zat helyzetéről beszélt. Elhangzott: 
jelenleg 118 iroda működik az or
szágban. Azt is elmondta: egy fel
mérés szerint a turisztikai irodák
ban dolgozók küldetésnek tekintik 
munkájukat a települések értékei
nek közvetítőjeként.

A konferencia első napja a ter
mékfejlesztés témáját érintő kon
zultációval zárult. Másnap szakmai 
tréningekkel folytatódott a találko
zó, ahol a turisztikai termékfejlesz
tés jó és rossz példáit elemezték 
közösen a szakemberek.

 n POGÁCS MÓNIKA
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A Batthyány Örökségközpont színháztermében tartották 
meg az idei Vasi Néptáncpanorámát, amelyet a Nyugat- 
magyarországi Néptáncszövetség és az Örökítő Nyu-
gat-dunántúli Regionális Kollégium szervezett. A házigaz-
da Körmend kiemelt művészeti csoportja, a Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttes volt.

Dr. Pesovár Ernő néptáncgyűjtő, 
néprajztudós munkásságát idézték 
fel a programon szereplő táncegyüt
tesek és zenekarok, összesen mint
egy kétszázan. Egyfelől szakmai fó
rumot és szemlét, másfelől a 
hagyományőrző közösségek erősíté
sét jelenti ez a rendezvény, amelyre 
ebben az évben szakembereket is 
meghívtak, hogy észrevételeikkel, ta
nácsaikkal segítsék a fellépők mun
káját. A zsűriben ott volt Lőrincz Be-
áta jelmeztervező, Sztanó Hédi 
rendező, forgatókönyvíró, Székely 
Levente népzenész és Varga Zoltán 
koreográfus.

A megjelenteket Bebes István, Kör
mend polgármestere köszöntötte, aki 
kiemelte a több mint félszáz éve folya
matosan működő Béri Balogh Ádám 
Táncegyüttes minőségi munkáját, 
közösségépítő tevékenységét. Mi itt 
Körmenden nagyon büszkék va
gyunk az együttesre, amely a ma

gyar néptánchagyományokat ápolja 
és örökíti át generációról generációra 
– mondta a városvezető.

V. Németh Zsolt, a térség ország
gyűlési képviselője, az Agrárminisz
térium kiemelkedő nemzeti értékek 
felügyeletéért felelős miniszteri biz
tosa pedig arról beszélt, hogy érték
rendek küzdelme zajlik a világban. 
Ezeréves értékek kérdőjeleződnek 
meg akár egy nemzetállam léte vagy 
a keresztény értékrend és a család 
kapcsán, ilyenkor bizony jó fogódzót 
jelentek nemzeti értékeink. A néptánc 
tanítómester és védőbástya, amely a 
világon mindenütt ugyanarról szól. 
Az élet legfontosabb eseményeit örö
kíti meg: a születést, a halált, a hűsé
get, hűtlenséget vagy a vidámságot és 
szomorúságot. A miniszeri biztos azt 
is hozzátette: a néptánc szinte egye
dülálló, hiszen világos értékrendet 
mutat a férfi és a női szerepekre. A 
táncban mindig a férfi vezet, de nem 

dominál. Ez egyfelől bizalom a nő ré
széről, de felelősség a férfi számára 
és normális esetben ez a felállás át
járja a hétköznapokat is.

A Vasi Néptáncpanoráma nyitópro
dukciója a házigazdáé volt. A Béri 
Balogh Ádám Táncegyüttes egyik 
hagyományos és népszerű program
jából, a Rönkhúzásból adott ízelítőt. A 
harmincéves kőszegi Hajnalcsillag 
Táncegyüttes Honfoglalók című ko
reográfiájával lépett színpadra, majd 
jött az Ungaresca, a felnőtt és a senior 
csoport is. Utóbbi egyik kedvencét, a 
Cigánycsárdást hozta el Körmendre. 
Fellépett az Ispiláng és a Kópic Nép

tánccsoport, de eljöttek a vaskeresz
tesi Német Nemzetiségi Tánccsoport 
tagjai is, akik sváb hangulatot terem
tettek. A fináléban közreműködtek a 
gencsapáti hagyományőrzők és az 
ELTESEK Szökős Néptáncegyüttes. 
Igazi görbe este, jó kis mulatság kere
kedett a végére. A zenét szolgáltatta a 
Boglya Népzenei Együttes, valamint 
Boldi és Bandája.

A néptáncpanoráma után a het
venéves Alba Regia Táncegyüttes ju
bileumi műsora következett, majd 
táncházzal zárult a program.
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Országos TDMkonferencia fogadóhelyszíne volt Körmend

Sorra vették a turizmusfejlesztés fontos elemeit
Vasi Néptáncpanoráma: szakmai fórum és erős közösségépítés

180 táncos mutatta be színes koreográfiáit Körmenden

Pintér György, a Dr. Batthyány 
Strattmann László Múzeum munka
társa Körmend a térképeken cím
mel tartotta november elején a 
Várostörténeti Akadémia soron kö
vetkező előadását a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében. A végig ér
dekfeszítő rendezvényen több, a vá
rosunkkal kapcsolatos kuriózum is 
elhangzott.

A különleges előadás elején Pintér 
György megemlítette, hogy a térké
pek az utazáshoz, az eligazodáshoz 
készültek. Városunk térképeinek a 
megismerése során több mint két
száz térképet nézett át. Jelenlegi tu
dásunk alapján az első egy 1667. évi 
városalaprajz, de lehet, hogy majd 
előkerül korábbi térkép is. Ezen a 
térképen a vár vizesárokkal körül
vett alacsony szigeten állt a Rába 
árterében. Az árokban a nyugati ol
dalon nyíló kapu előtt mesterséges 
szigetecske volt, rajta kétemeletes 
torony. A városból a várkastélyba ve
zető út ezen a kettős vizesárkon ve

zetett át, ácsolt fahidakon és az árok 
közé épített külső tornyon keresztül. 
Egy majd 100 évvel későbbi francia 
térképen már szinte szabályos élet
kép van különféle a körmendi élet 
különféle jeleneteivel.

A 18. század végén még máshol 
volt a Rába medre, a németújvári és 
a sárvári út a Rába vonalát követte, 
valamint ekkor már volt fahíd a fo
lyón. Malmok álltak a Berzsenyi utca 

meghosszabbításában a víz mellett. 
Érdekesség, hogy a Kis Berki nevű 
falu határában működő téglavető 
vagy vályogvető mellett például állt 
már egy kápolna. Körmend fokoza
tos növekedését az is jelzi, hogy Má
ria Terézia postatörvénye Körmen
det tette a postaszolgálat egyik 
állomásává. Ez az út Vasvár, Bérbal
tavár és Sümeg érintésével vezetett 
Budára, a Bakonyt kikerülte a be
tyárjaival és a hegyeivel együtt. 
1774ben készült el Nepomuki Szent 
János szobra, tető csak később ke
rült fölé. Egy 1789es térképen már 
rajta van a hegyaljai vendégfogadó. 
1807ben mind a három felekezet 
templommal rendelkezett, ezt egy 
akkori térkép is ábrázolja. 1827ben 
levágták a Rába két kanyarját, ami 
csökkentette az árvizek veszélyét, 
és kialakult Körmend legrégibb ré
szének utcahálózata. Néhány érde
kesség. Vonyarcvashegy közelében 
található a Körmendi dűlő, és Bala
tongyörök és Vonyarcvashegy között 

összesen három helyen lehet talál
kozni Körmend nevével. Kadarkút 
határában az 1850es években volt 
Körmend puszta és Puszta Körmend 
is, és Kadarkút leghosszabb utcájá
nak neve ma is Körmendi utca. Mind
ennek oka az lehet, hogy Körmend
ről sokan elmenekültek a török 
megszállás elől más területekre. 
Ahogy fejlődött és gyarapodott lélek
számban és területben a város, úgy 
fejlődött a térképészet is, és hamaro
san a nyomtatott térképek helyét a 
digitálisak veszik át. Az előadás vé
gén olyan térkép volt látható, ami 
megmutatta egységen a régi és a mai 
térképeket, hogy a mostani utcák, 
épületek helyén hajdan mi volt talál
ható.

A Várostörténeti Akadémia de
cember 2án a fenti helyszínen 18 
órától folytatódik, dr. Tóth Gábor 
Körmendi növekedésvizsgálat: 
1958–2018 – Újabb eredmények cím
mel tart előadást. n CST
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Térkép-összeállítások és kuriózumok a város múltjából
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Két napig a Szent Erzsébet plébániatemplomban volt a jövő 
évi 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a 
Missziós kereszt. A november 19-ei esti szentmisén Szent Erzsé-
bet ünnepén kívül természetesen a keresztről esett a legtöbb 
szó a körmendi római katolikus plébániatemplomban.

Jövő szeptemberben 13. és 20. kö
zött Budapest ad otthont az 52. Nem
zetközi Eucharisztikus Kongresz
szusnak. A rendezvény szimbólumát, 
a Missziós Keresztet Ozsvári Csaba 
ötvösművész tölgyfából készítette 
még 2007ben. A közel három méter 
magas, bronz borításokkal díszített 
kereszt levelesindás mintázatában 
az ősi magyar életfamotívum jelenik 
meg, de a páva szimbóluma ókeresz
tény stílusjegyet képvisel. A kereszt 
egyben ereklyetartó is, harminc ma
gyar szent és boldog ereklyéje ka
pott benne helyet kis tartókban a 
kereszt felső részében azon a helyen, 
ahol a korpusz lenne.

A körmendi eseményen a főceleb
ráns Köbli Tamás, Őriszentpéter 
plébánosa volt, Böjti Balázs kör
mendi káplán prédikált, jelen volt 
még Bodorkós Imre szentgotthárdi 

plébános, Kaszás Csaba szentgott
hárdi káplán és dr. Gyürki László 
pápai prelátus, városunk nyugdíjas 
plébánosa. Böjti Balázs a hívek kö
szöntése után megemlítette, hogy ez 
a nap a templom búcsúnapja, de 
Szent Erzsébetről már a vasárnapi 
szentmiséken megemlékeztek. Pré
dikációjában Krisztus keresztjének 
valóságára hívta fel a figyelmet, 
majd arról beszélt, hogy nagyon fon
tos feltenni a híveknek ezt a kérdést: 
vajon mennyire van jelen Jézus az 
életemben? Szent Péter apostol 
mondta, hogy „Te vagy a Krisztus, az 
élő Isten Fia”. A negatív dolgokat cse
lekvő emberek nem ismerik el ennek 
a mondatnak az igazságát. Úgy kell 
formálni napjainkat, hogy az apostol 
szavai életünk részévé váljanak. Az 
52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus hatalmas lehetőség a 

Krisztussal való találkozásra, de a 
rendezvényre való lelki felkészülés 
is legalább ilyen fontos, mint maga a 
részvétel a kongresszuson.

A rendezvényen nem vett részt Né-
meth Zoltán plébános, ugyanis Bu
dapesten volt egy örömteli esemé
nyen. Az idén immár huszadik, 
jubileumi alkalommal adta át a Ma
gyar Katolikus Püspöki Konferencia 
a Szent Erzsébet rózsája díjat. A ki
tüntetésre javasoltak közül ebben az 
évben dr. Székely János szombathe
lyi megyéspüspök ajánlása alapján 

Erős Klárát, a Szombathelyi Egy
házmegyei Karitász körmendi ön
kéntesét, valamint dr. Radnainé dr. 
Egervári Ágnes, a Katolikus Szere
tetszolgálat főigazgatója javaslata 
alapján Marie-Rose Pauwelst és 
John Van Mieghemet, az ipolytöl
gyesi Szent Erzsébet Otthon támoga
tóit választották ki a testület tagjai. 
A díjat dr. Veres András győri me
gyéspüspök, az MKPK elnöke adta át 
Budapesten, a Nemzeti Színházban.

 n CST
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Steigervald Krisztián generációkutató tartott előadást 
november 19-én este a Faludi Ferenc Könyvtár olvasó-
termében. A rendezvényen a jelenleg élő hat generáció 
egymásra hatását ismertette a Veteránoktól egészen az 
Alfa generáció tagjaiig.

A november 19ei rendezvény az 
„Értük fogják egymás kezét embe
rek” – Családi esték a könyvtárban 
című pályázat nyitóelőadása volt – 
mondta el Mecsériné Doktor Rozá-
lia, a Faludi Ferenc Könyvtár intéz
ményvezetője rövid bevezetőjében. 
Arról is beszélt, hogy az előadás 
sorozat további rendezvényeire  
szociológust, pszichológust is sze
retnének meghívni, azaz olyan 
szakembereket, akik e témakörhöz 
kapcsolódóan fejthetik ki gondola
taikat. Nem lehet egy generációról 
úgy beszélni, hogy a másik ötről ne 
beszélnénk, mert akkor nem tudunk 
mihez viszonyítani – mondta elő
adása elején Steigervald Krisztián 
generációkutató. Először a generá
ció fogalmát definiálta, miszerint 
magyarul nemzedéket jelent, de itt 
nem arról van szó, hogy ezek a nem
zedékek a családon belül hogyan 
követik egymást. A generáció 
ugyanis nem életkori kategória, ha
nem azonos időszakban született 
emberek csoportját értjük rajta, 
akiknek a generációját, nemzedé
két eleve meghatározza az adott 
történelmi kor annak összes gazda
sági, kulturális, technikai és min
den más viszonyával együtt. Az 
asztrológiában tizenkét jegybe so
rolják az embereket, a generációku
tatásban csak hat generációba. 
Ezek a generációs különbségek 
mindnyájunkat érintenek, hiszen 
nemcsak nekünk kell kezelnünk a 
fiatalokat és az idősebbeket, hanem 
nekik is bennünket. Hétéves korun
kig kialakul egy kép a lelkünkben a 
világról, amit fixnek és megingat
hatatlannak gondolunk, s ez az oka, 
hogy hiába volt valaki gyermek a 
világháború alatt vagy hiába élt 
mélyszegénységben, az volt neki az 
általa befogadott Föld nevű bolygó, 
amire ideális állapotként gondol 
vissza, mondván, hogy bezzeg ak
kor minden jobb volt. A mai gyere
keknek a Föld már egy behuzalozott 
bolygó, a Facebook már 2009ben 
elindult hódító útjára. Magyaror
szágon hat csoportba soroljuk a ge
nerációkat, de az USAban más a 
megnevezésük. Bár ez mesterkélt 
besorolás, de mégis általános érvé

nyűen használható, mert életünk 
során az adott időszakra jellemző 
körülmények hatnak ránk, a család 
és a neveltetés befolyásoló hatása 
ugyanakkor nagyon jelentős.

Az első csoport az 1945 előtt szü
letetteké, ők a Veteránok. Az ő éle
tükben a gazdasági válság és a  
háború, az újjáépítés volt a megha
tározó. 1945 és 1964 között szület
tek a Babyboomerek. Ekkor az újjá
építés, a nők nagyobb aránya és a 
megemelkedett születésszám volt a 
jellemző. Magyarországon erre esik 
a Ratkó korszak is. Velük kezdődött 
a korábbi hierarchikus keretek la
zulása, az egyén térnyerése, a libe
ralizáció. Őket váltotta az X generá
ció, amelynek tagjai 1965–79 között 
látták meg a napvilágot. Gyermek
koruk jellemzője a TV megjelenése, 
egy új ipari forradalom, a háztartá
si gépek elterjedése. Az X generáció 
tagjai voltak az elsők a történelem
ben, akik a rendszerváltáskor elsö
pörték az idősebbeket a vezetésből. 
Ez számukra is nagyon nehéz volt, 
mert olyan feladatok elé kerültek, 
amelyeket korábban még nem vé
geztek, így aztán a végzettség  
szerepe háttérbe szorult. Az X  
ge nerációnál kezdődött, hogy a  
kortársaktól tanulnak, nem a szü
lőktől, mert a szülők dolgoztak. 
Ezért is alakult át a tisztelet fogal
ma, az időseket is partnerként, ha
verként kezelik – „lehet, hogy idő
sebb vagy nálam, de én is leszek 
idős”.

Velük jelent meg a karrierista nő, a 
szingli. Őket követte az Y generáció 
(1980–1994). 1980 a walkman megje
lenésének éve, amely az utcai zene
hallgatásra és az elkülönülésre biz
tosított lehetőséget. Elindult az 
elzárkózás, az egyén individualizá
lódása. Az ego szárnyra kapott, de a 
folyamat még a babyboomerekkel 
indult el. Az ember most saját magát 
helyezte előtérbe, csak utána jött a 
közösség. Őket váltotta a Z generá
ció (1995–2009) és az internet térhó
dítása. Ők ebbe születtek bele, az 
életüket nem tudják nélküle elkép
zelni. Az olvasást, a lexikális tudást 
és a tanulást feleslegesnek tartják, 
mert a neten sokkal több ismeretet 
találnak meg. Az oktatásban azokat 
a képességeket, például az érzelmi 
intelligenciát kellene fejleszteni, 
amelyekkel a robotok nem rendel
keznek, márpedig a lexikális tudás 
nem ilyen, abban senki nem éri utol a 
robotokat. 2010ben indult indul az 
Alfa generáció: Róluk még nyilván 
keveset tudunk, de vegyük észre a 
megnevezés szimbolikáját: valami 
véget ér a Z generációval, és egy új 
folyamat kezdődütt az Alfával.

Az biztos, hogy a jövő eszközei, az 
„okos” dolgok már az ő logikájuk 

szerint lettek kifejlesztve. A magán
élet fogalma teljesen átalakult, a 
képeket kirakjuk a netre. Nem pszi
chés ősbizalma van az Alfának az 
élethez, hanem digitális. Épp ezért 
jobban megbízik a digitális, mint a 
humán forrásokban. Nem tesznek 
különbséget a virtuális és a valódi 
valóság között, nem is értik az idő
sebbek ilyen jellegű kifogásait. Ez 
az emberi lelki fejlődés szempontjá
ból nem szerencsés, de ma már nem 
tudjuk megtenni, hogy 14 éves kor 
alatt ne adjunk okoseszközt a gye
rek kezébe. Az viszont már a mi fe
lelősségünk, hogy megtanítsuk őket 
azoknak a biztonságos használatá
ra, mert erre maguktól nem fognak 
rájönni. Korábban csak három plat
form, a munka, család, és barátok 
léteztek. Az internettel viszont szá
mos egyéb platform alakult ki, a kö
zösségi kapcsolatok nagy része át
helyeződött a virtuális térbe. Az 
egyes generációk élménytartomá
nya eltérő – a Veteránokat érik a 
későbbi hatások is, például használ
ják a Facebookot, viszont a fiatalab
bak nem találkoztak például a ka
zettás magnóval.

 n CSIHAR TAMÁS

 FOTÓ: JT

A körmendi plébániatemplomba érkezett a Missziós kereszt

Elismerték Erős Klára áldozatos munkáját
„Lehet, hogy idősebb vagy nálam, de én is leszek idős” – generációkutató volt az előadó

Milyen az, amikor hat nemzedék él együtt a Földön

Szent Márton napjához kapcsoló
dóan tartottak családi napot a Die
nes Lajos Utcai Tagóvodában. Az 
óvodások felidézték a toursi Szent 
Márton életét és lámpás felvonulást 
is tartottak.

Szent Márton napján egyre több a 
kulturális esemény országszerte. Az 
oktatásinevelési intézmények is fon
tosnak tartják, hogy megemlékezze
nek a szombathelyi születésű püs
pökről, akinek élete legendákkal 
teli. Toursi Szent Márton a Római 
Birodalom területén, Savariában, 
vagyis a mai Szombathelyen szüle

tett a Kr. u. 316ban vagy 317ben. 
Apja jómódú, pogány katonatiszt
ként szolgált, és jutalomból Itáliában 
kapott birtokot, így a család ott tele
pedett le. Márton gyermekként Tici
numban, a mai Paviában nevelke
dett, majd tizenkét évesen úgy 
döntött, felveszi a kereszténységet. 
Szülei ezt nem nézték jó szemmel. 
Tizenöt évesen apja akaratára belé
pett a hadseregbe. A korabeli feljegy
zések megemlítik Márton segítő
készségét, jóindulatát. Egy téli este 
éppen kilépett a mai Amiens kapu
ján, amikor egy nélkülöző koldussal 

találkozott, akit rablók fosztottak ki 
és vertek meg. Márton saját köpenyét 
kardjával kettévágta, egyik felét a 
koldus vállára borította. Később ál
mában megjelent Jézus a koldusnak 
adott köpenydarabban. Márton vé
gül 339ben, 22 évesen megkeresztel
kedett. 371ben Mártont Tours püs
pökévé választották meg, ő azonban 
ezt nem akarta elfogadni. A legenda 
szerint egy libaólban rejtőzött el, de 
a ludak elárulták a gágogásukkal. 
Márton fontos hittérítő munkát vég
zett a pogány falvakban, életét cso
dák és gyógyulások kísérték. Hiva

tását haláláig kitartóan gyakorolta, 
397. november 8án hunyt el. Három 
nap múlva, november 11én Tours
ban temették el, sírja felett kápolnát 
emeltek. Szent Márton kultusza egy
re nagyobb. Kalandos és példaér
tékű élettörténetével már óvodáskor
ban megismerkednek a gyerekek. A 
Dienes Tagóvodában külön prog
rammal készültek Szent Márton nap
ján: az ovisok eljátszották Márton 
életét, emellett kézműves játszóhá
zat és lámpás felvonulást is szervez
tek. n TJ

 FOTÓ: JT

Szent Márton emlékezete a Dienes Lajos Utcai Tagóvodában

A nevét sem tudom a bácsinak, de jó 
ideje köszöntjük egymást, amikor oly-
kor-olykor összetalálkozunk. Most ép-
pen egy boltban. Az üzletben dugig 
vannak a tárolók mindenfélével. Szó 
mi szó, odaszól hozzám az öreg. „Eny-
nyi holmit el tudnak adni? Már októ-
berben szaloncukorkák, karácsonyi 
díszek, no meg temérdek szükségte-
len kacat” – sóhajtja. Kosarában né-
hány zsemle, egy doboz sajt, némi 
hentesáru, egy üveg bor és alma.

Én a gyertyákat mustrálgatom. Jön 
az advent, közeleg a karácsony. „El-
vesznek az ünnepek ebben a nagy 
cirkuszban. Mi marad a varázsból? Le 
kellene lassulni, csendesedni, vágya-
kozni egy kis békés együttlétre az 
embereknek!
Ezzel szemben… Ajaj! Hova lesznek a 
gyertyák?” Adventi koszorúhoz a la-
kásba – mondom. Ő pedig most már 
nem dohogva, hanem szinte tanári 
intelemmel mondja mosolyogva: 

„Aztán ne csak asztali dísz legyen ám! 
A hetente meggyújtott gyertya fé-
nye melegséget hoz a hajlékba, em-
lékeztet az ünnep közeledtére, a kis 
Jézus születésére. Ünnepélyességet 
áraszt, szerintem szeretetre, a meg-
értés irányába terelget. Nagy keletje 
lenne ezeknek mostanság!
Hát áldott ünnepeket kívánok, ha 
nem találkoznánk addig, az Isten áld-
ja!” – ezzel ellépegetett a pénztár 
felé. n KÉKI

Ne csak asztali dísz legyen ám!
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Meglepetéseredménnyel zárult a 7. bajnoki forduló, az Egis 
Körmend férfi kosárlabdacsapata jó kezdés után egyetlen 
ponttal kikapott Kecskeméten (75-74). Az elmúlt szezonok-
ban kimagasló Alba Fehérvárt mondhatni simán, 94-80-ra 
verte a Körmend idehaza. A sereghajtó Jászberényi KSE-
vel egy bizarr, szinte grundkosárlabdát idéző találkozón 
87-53-ra nyert az MTE.

Az utóbbi években Kecskeméten 
nem bírt nyerni a Körmend, ezt a 
rossz sorozatot akarta megszakíta
ni a Zollnercsapat. A fiatal Takács 
is a kezdő ötösben kapott helyet. 
Lendületesen támadott a vendég, az 
első negyed 1421re végződött. 
A  szünet előtt aztán kiegyenlített 
lett a találkozó, alig maradt egy csi
petnyi Egiselőny (4142). A fordu
lást követően a vendégek újra ellép
tek, de a „hírös város” gárdája 
megint erőre kapott s fordítani tu
dott (6357). Forray Gábor együtte
se kezdett eredményesebb lenni el

lenfelénél, már 10 pontos is lett a 
hazai fór (6757). Innen sikerült for
dítani 7374re, de aztán újra átbil
lent a mérleg serpenyője. Az MTE 
támadhatott, de Turner eladta a 
labdát, ezzel a Kecskemét egyetlen 
ponttal győzni tudott (7574). Hagy
ta kiénekelni a sikert a szájából a 
vendégcsapat, pedig Varnadón 
(23/15) és Tayloron (12) nem mú
lott. A 8. fordulóban idehaza Jesus 
Ramirez együttese, az Alba Fehér
vár volt az ellenfél. A mérkőzés előtt 
köszöntötték Halász Bencét, aki 
kalapácsvetésben Európabajnok, 

illetve világbajnoki bronzérmes ne
hézatléta. Ő végezte el a jelképes 
labdafeldobást is. Ferencz Csabát, 
a hazaiak csapatkapitányát pedig 
azért ünnepelték, mert 600. bajno
kiján volt túl Kecskeméten.

Az összecsapást Turner nyitotta 
egy jó távolival, Taylor (17) zsákolá
sai hazai vezetést eredményeztek. 
Aztán Kastrati (13/3) pontjaival 
ment előbbre a Körmend (3019). 
Turner (22/3) kedvére cikázott át a 
fehérvári védelmen, Taylor szép 
pontszerzéseivel 5136 lett az állás a 
szünetre. A  folytatásban az ellen
félnél Govens (17/9) kapta el a fona
lat egymás utáni jó hárompontosai
val. Nagy volt az iram, rohanás, 
csúszásmászás folyt a pályán. Fur
csa bírói ítéleteket, kihagyott hely
zeteket követően 7159re végződött 
a harmadik negyed. Ljubicic (18/3) 
vezényletével nem adta fel az Alba, 
de Varnado (12/6) 3+1e győzelmet 
sugallt. S végül sima is lett a vége: 
9480.

A sereghajtó Jászberényi KSE 
kezdetben jól tartotta magát Kör
menden. A vendégek próbálták las
sítani az iramot, kevés teret hagyva 
a gyors hazai akcióknak. Az első 10 
perc 1017es állást mutatott. Noha a 
színvonal nem sokat javult, a máso
dik negyed 323as rohama már ko
moly hazai előnyt hozott (4220). 
Igaz, a berényiek Reed sérülésével 
komoly hátrányba kerültek. A ven
dégeknél egyedül Aleksandrov 
(17/9) eredményességére nem lehe
tett panasz. A szünet után is inkább 
grundkosárlabdajeleneteket lát
hattunk, néha mókás, gyermeteg 
hibákkal. Ennek dacára a Körmend 
azért növelte előnyét. A végjátékban 
aztán sorra jöttek a hazai fiatalok. 
Martinez (5/3) zsákolása élmény
számba ment, Kozma is vágott egy 
jó távolit. Edwards (18/3) volt a leg
eredményesebb hazai játékos. Du-
rázi (11/3) most is bátran játszott, 
de a bírói sípszó néha megzavarta, 
joggal. n KÉKI

2020-ban 11. alkalommal 
rendezik meg Körmenden 
a Rába-partján a sokak által 
kedvelt, igazán különleges 
fesztivált, amelynek pontos 
időpontja már hónapokkal 
ezelőtt megvolt, így min-
denki jó előre beírhatta a 
naptárjába a július 14–18. 
közötti dátumot – kezdte 
lapunk tájékoztatását Hege-
dűs László főszervező.

Az azonban csak nemrég látott 
napvilágot, hogy szerkezetileg és 
zenei felhozatalban mire számíthat 
jövő évben a közönség.

„Úgy gondolom, hogy feltétlenül 
érdemes eljönni a rendezvényre, hi
szen nagyon jó programot tudtunk 
összeállítani, lesznek feltörekvő ze
nekarok, lesznek kisebb, de nagyon 
erős és olyan együttesek, akik az 
ország minden nagy fesztiválján 
megjelennek” – emelte ki Hegedűs 
László.

Hozzátette, hogy mivel a közön
ség részéről az volt a visszajelzés, 
hogy nem nagyon változik a prog
ram, most markánsabban nyúltak 
bele, így alakult ki a következő név
sor: Kowalsky meg a Vega, Vad 
Fruttik, Quimby, Bagossy Brothers 

Company, Follow the Flow, 30Y, Os
sian, ROAD, Leander Kills, Belga, 
Supernem, Lóci játszik, Esti Kornél, 
Konyha, Müller Péter, Sziámi 
AndFriends, Pál Utcai Fiúk, Zapo
rozsec, Ricsárdgír, Firkin, Mátyás 

Attila Band, Rudán Joe, Üllői Úti 
Fuck, Phoenix Rt., Mokka, Tribute 
Band, Samas, Save Ass és Comb
csont. A részletes programterv napi 
bontásban a rendezvény hivatalos 
weboldalán már elérhető. n MP

Jól szerepelt a nemzetközi porondon az Egis Körmend. 
A FIBA Europe Kupa H jelű csoportjában a Kataja ellen a 
hazai meccsen az első negyedet 17-22-re a Kataja nyerte, 
sőt, a félidőben is nekik állt még a zászló (40-43), a fordu-
lás után feljavult a körmendiek csapata.

Harmincpercnyi játékot követően 
6157nél már éledezett a remény, vé
gül 8175re legyőzte az MTE a finne
ket. Főleg Turner (18/3) és Taylor 
(19) érdeme a siker. A 4. fordulóban 
baljós előjelként hatott, hogy Jordon 
Varnado betegsége miatt nem tudta 
vállalni a játékot. A dánok nagyon el
szántan, kellően felpörögve estek 
neki a Körmendnek. Ráadásul a síp
mesterek engedték a vendégek durva 
védekezését. Durázi Krisztofer (17/6) 
nagyot játszott, szinte tartotta csapa
tában a tüzet. 2521es első etap után 
nagyon jöttek a dánok, de Durázi jó 
távolijával egál lett a félidő (4141). Re
mek meccs volt, az izgalmak pedig 
egyre fokozódtak. 6060nal lendül
tek a záró felvonásnak a küzdő felek.

A vendégek hosszabb kispadja, 
Varnado hiánya végül a hajszállal 
pontosabban támadó és a szerencsé
vel sem hadilábon álló dánoknak hoz
ta meg a győzelmet (8086). Durázi 
mellett Turner (18/3), Taylor (14), Ed-
wards (16/6) és Kastrati (10/6) voltak 

a hazaiak legeredményesebbjei. Az
tán a Legia Warsawánál végig vezet
ve bebiztosította továbbjutását a pi
rosfekete csapat. Az első negyed 
1824, a félidő 3640 volt Ferenczék 
javára. A harmadik negyedben hízott 
a körmendi előny (4661). A több mint 
20 pontos vezetés után némileg zár
kóztak a lengyelek, de a vendéggyő
zelem nem volt kérdéses (6878).

Ezen a meccsen Edwards (23/15) 
emelkedett ki tásai közül, de Turner 
(15/3) és Taylor (12) hatékonysága is 
dicsérhető. A most szerdai újabb, Ka
taja elleni mérkőzés nem hozta meg a 
csoportelsőséget, mert négy ponttal 
alulmaradtak a pirosfeketék és a 
Bakken Bears is nyert három ponttal, 
de így is második helyen ment tovább 
csoportjából az Egis Körmend. 
A folytatásban, a 16 között a K cso
portban jászhatnak a körmendiek, az 
ellenfelek a Ventspils, a Kijev Basket 
és a Landstede Hammers Zwolle lesz
nek. Az első összecsapás december 
11én lesz. n KÉKI

Az AlpokAdri Kupa „C” jelű 
csoportjában az utóbb lejátszott 
fordulóban az éllovas, eddig ve
retlen BC Hallmann Vienna csa
pata várta az Egis Körmend  
fiataljait. Mint azt előző lapszá
munkban jeleztük, a csoport töb
bi résztvevője a komplett felnőtt 
keretével állt ki. Ennek okán 
most sem született meglepetés, 
alapos verés várt a srácokra. A 
Németh (18), Takács (7/3), Oro-
szi (2), Durázi (12), Balogh (5/3) 
felállású kezdő csapathoz még 
Kozma (8), Martinez (11/3), Ér-
sek (6/6), Kelechi (8) pontjai tár
sultak, de pályára lépett még 

Kiss B., Kiss M. és Hábel is. Az 
első negyedet a házigazda 2518
ra nyerte, a másodikat 3718ra, 
így a félidő már 5936os komoly 
osztrák fölényt jelzett. Noha a 
vendégek fiataljai becsülettel 
küzdöttek, kijött az osztálybeli 
különbség. A bécsieknél Stazic 
(38/33), illetve Trmal (25/3) mu
tatói önmagukért beszélnek. Úgy 
végződött 11074re a mérkőzés, 
hogy kiengedtek a hajrában az 
osztrákok. Így a körmendi fiata
lok 2425re nyerték az utolsó tíz 
percet. Három vereségükkel cso
portjuk végén állnak a fiúk.

 n KÉKI

Megbotlott Kecskeméten az Egis Körmend együttese 

Hazai pályán veretlen a kosárcsapat a bajnokságbanÖsszeállt a jövő évi AlteRába 
Fesztivál programja

Magabiztos továbbjutás Vereség az Alpok-Adria Kupában

Kick-box Kupa
Nemrég a nádudvari Kövy Sándor 
Általános Iskola sportcsarnoká-
ban rendezte meg a Rácz Kick-
boxing Team immáron a hetedik 
országos nyílt kick-box versenyét, 
a II. Nád udvari Gasztro Kupát. A 
verseny nyílt volt, minden küzdő-
sport megmérettethette magát 
az utánpótlástól a felnőttekig, és 
összesen 330 versenyző közel 500 
nevezést adott le erre az egyna-
pos gigaküzdelemre. A Castrum 
Sec-Dinamica SE Körmend öt ver-
senyzővel, tíz nevezéssel érkezett. 
Horváth Szabolcs egy súlycsoport-
tal feljebb lépve (kadet 1 –37 kg) 
light-contactban mindjárt az első 
versenye után kiesett. Kick-light-
ban aztán ismét kesztyűt húzott, 
és Sághi Botond legyőzésével ju-
tott a döntőbe, ahol Sashegyi Oli-
vértől nem sikerült elvenni az első 
helyet, így Szabolcs ezüstérmes 
lett. Ugyanebben a korosztályban 
és súlycsoportban Andorka Sza-
bolcs első versenyén mindkét sza-
bályrendszerben már az első 
meccsén búcsúzott a versenyzés-
től. Kraller Patrik (kadet 1 –42 kg, 
light-contact) már az első mérkő-
zése után készülhetett a kick-light 
szabályrendszer küzdelmeire, és 
Mezei Tamás legyőzésével lett har-
madik helyezett. Papp Huba (ka-
det 1 +47 kg) light-contactban lé-
pett először tatamira. Első ellenfe-
lét, Megyesi Ákos szegedi verseny-
zőt 3:0 arányban legyőzte, majd 
Nádasdi-Vad Tamás állta útját. A 
bronzcsatáért következett egy 
budapesti ellenfél, Szénási István, 
akit sikerült 3:0 arányban maga 
mögé utasítani, és ennek köszön-
hetően léphetett Huba a dobogó 
3. fokára. Kick-lightban is kesztyűt 
húzott, de ott az első mérkőzésén 
1:2 arányban alulmaradt, és ezzel 
kiesett a további küzdelmekből. 
Zana Dominik (kadet 1 +47 kg) 
light-contactban első két ellenfe-
lét egyhangú pontozással utasí-
totta maga mögé, így bejutott a 
döntőbe, amit Nádasdi-Vad Ta-
más szegedi versenyzővel vívott. 
Dominik light-contactban ezüst-
érmes, kick-lightban pedig ki-
esett.
A megmérettetés után Andorka 
Imre 3 danos kick-box mester gra-
tulált minden versenyzőjének, 
majd megbeszélte minden tanít-
ványával a tapasztalatokat, és ki-
elemezték a küzdelmekben tör-
tént dolgokat. A fejlődés útján ki-
tűzték a célokat, és következhet 
hamarosan a Mikulás Kupa. n CST

KEDVEZMÉNY 
AZ ELSŐ KEZELÉS 

ÁRÁBÓL 

Jelenleg az egyik leghatékonyabb 
módszer körömgomba 

kezelésére

2019.11.29-2019.12.15. 
között

20% 
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Felemás a körmendi kézisek eddigi mérlege
Továbbra is felemás a Körmendi 

Dózsa MTE női kézilabdacsapatá
nak menetelése. A Sárvári Kinizsi 
SE ellen Csépke D. iskolai, Cser Kitti 
munkahelyi elfoglaltság miatt hi
ányzott, míg Huszár Cs. betegsége, 
Kiskós Kitti sérülése okán nem tu
dott pályára lépni. A szembenálló 
felek nehezen lendültek bele a pont
gyártásba (10.p. 43). Aztán a Sárvár 
jobban felpörgött, de a Körmend be
csülettel helytállt, nem futott bele 
megalázó vereségbe. Végeredmény 
Sárvári Kinizsi SE–Körmendi DMTE 
119 (137). Idehaza az Egerszegi KK 
ellen már az első játékrészben há
romgólos is volt a vendéglátók előnye, 
de a félidőre kiegyenlített az Eger
szeg (1111). A fordulás után egy 61
es sorozattal megalapozta előnyét a 
KDMTE, s már nem is engedte el a 

győzelmi esélyt. Végeredmény 2520. 
A sikerhez nagyban hozzájárult, 
hogy feljavult a védekezés, ponto
sabb lett a támadás és szólni kell a jó 
kapusteljesítményről is. November 
23án a KK Ajka együttese vizitált 
Körmenden. Gólváltásokkal indult a 
meccs, aztán az első félidő második 
felében háromgólos előnyre is szert 
tettek a helyi lányok, ami a szünetre 
kettőre apadt (1513). A második já
tékrészben az első elejéhez hasonló
an nagy adokkapokkal indult a já
ték, ám ekkor a hazai védekezés 
megingott, mi több, támadásban is 
elbizonytalanodtak. A meccs króni
kájához hozzátartozik, hogy az aj
kaiak frissen igazoltak egy maga
sabb osztályból érkező kapust. 
Végeredmény 2530. Nem mehetünk 
el szó nélkül amellett, hogy az ificsa

pat továbbra is veretlen. Elgondol
kodtató, hogy az ifis lányok többsége 
kényszerűen végigjátssza a felnőtt 
meccset. Kikap vagy győz, de utána 
az ifiderbit hozza meccsről meccsre. 
Így volt ez az Ajka ellen is. A 35. perc

ben még döntetlen állt az eredmény
jelzőn. A félidőben már 1311re ve
zettek. Hét perccel a vége előtt pedig 
kilenc góllal jártak előbbre a vendé
geknél. Végeredmény 3127.

 n KÉKI

A körmendi fekvenyomók őszi me
netelése újabb diadalokat hozott a 
Rábaparti erős embereknek. A sze
zonnyitó Budapesti Vitaflex Power
lifting Day sikerei után a szlovákiai 
Nové Zámkyban (Érsekújvár) a GPC 
világbajnokságon, az USAbeli Chi
cagóban a WUAPvilágbajnokságon 
is elképesztő eredményszériát pro
dukáltak.

Szlovákiában Király Patrik (ifjú
sági, –82,5 kg) 107,5 kgmal második, 
Laki Benjamin (junior, –75 kg) 
142,5 kgmal szintén második, Se-
bastian Marko Jezildzic (ifjúsági, 
–75 kg) 132,5 kgmal első, azaz világ
bajnok. A nagy reménység Móricz 
Benjamin (open, –90 kg) részleges 
izomszakadás miatt nem tudott in
dulni. Vass László, az említettek 
edzője masters IV., 140 kgos kategó
riájában, Chicagóban, a WUAP vbn 
190 kgos kezdősúly után 197,5, majd 
200 kgot teljesített! Ezzel a bámula
tos teljesítménnyel világbajnok, rá
adásul mindhárom fogása világre
kord! Vass László emígyen értékelte 
az elmúlt időszakot: „A srácok be
csülettel dolgoznak, ennek eredmé
nye a fantasztikus sikerszéria. Fejlő
désük folyamatos, Móricz Beni pl. 
egy év alatt 40 kgot, Király Patrik 20 
kgot fejlődött. A többiek is hozzák 

versenyről versenyre az 5–10 kgot. 
Kiemelt, rangos megmérettetéseken 
veszünk részt, ez is a fejlődés egyik 
fontos záloga. Móricz Beni sérülése 
sajnos a lehető legrosszabbkor jött 
közbe, hiszen a szlovákiai vbn alap
ból dobogós helyezést vártam tőle 
eredményei tükrében. Elmondha
tom, hogy ez a balszerencse beár
nyékolja örömünket, hiszen élete, 
sportpályafutása egyik legjelentő
sebb sikere kapujában érte a sérü
lés. A fiúk melletti munkán kívül sa
ját versenyemen, az Egyesült 
Államokban én is az év teljesítmény

próbáját, pályafutásom egyik legki
emelkedőbb eseményét vívtam meg. 
Akkor váltottam súlycsoportot, fel
léptem az 55–59es korcsoportba, 
talán ezért is sikerült világrekordot 
döntenem. Felejthetetlen élmény 
volt. Zárszóként szeretném elmon
dani, hogy nagyra értékelem a srá
cok hozzáállását, remélem, még sok 
közös sikert élünk meg együtt. Illet
ve ezúton szeretném megköszönni a 
város támogatását. Bárhol is járunk, 
jártunk, mindenütt méltóképpen 
képviseljük, képviseltük hazánkat 
és városunkat.” n KÉKI

Az idén negyvenéves a 
körmendi Y09 Postagalamb 
Sport Egyesület. Ebből az 
alkalomból szakmai napot, 
galambszemlét és családi 
napot tartottak.

Az Y09 Postagalamb Sport Egye
sület működése négy évtizede folya
matos, taglétszámuk tizennyolc fő. 
Nem csak helyi és környékbeli ga
lambászokat fog össze a körmendi 
egyesület, hanem külföldieket is, 
vannak tagjaik Ausztriából és Szlo
véniából is. A galambokat többen 
saját házuk udvarán tartják dúcok
ban, akinek erre nincs lehetősége, 
az az egyesület telephelyén, a volt 
MHSZ épületnél tartja kedvenceit. 
Itt van az egyesület bázisa is: fotó
kon, plakátokon, újságcikkeken ele
venednek meg az elmúlt évtizedeket 
történései. Szakmai összejövetelek, 
kiállítások, versenyek és egyéb ren
dezvények.

A galambász csapat rendkívül lel
kes, fontosnak tartja a folyamatos 
fejlődést és a szakmai találkozókon, 
rangos – általában külföldi – verse
nyeken való részvételt. Korszerű 
körülményeket, minőségi tartást 
biztosítanak állataiknak, összesen 
több ezer tagszervezeti galambnak. 
A körmendi egyesület tagja az or
szágos szövetségnek, azon belül a 
Nyugatdunántúli Tagszövetség
nek, ahová Zala és Vas megye tarto
zik.

A galambászok méltóképpen ün
nepelték meg a negyvenéves évfor
dulót. A tagszervezet tagjai, a pos
tagalambász szövetség vezetői és 
más egyesületek képviselői is részt 
vettek a november második hétvé
géjén megrendezett szakmai és csa
ládi napon. A rendezvény jó alkalom 
volt arra, hogy a galambászok meg
vitassák a legújabb trendeket és ér
tekezzenek a postagalambsport jö
vőjéről. Galambszemlére is sor 
került, a körmendi egyesület a leg

szebb galambokat mutatta be az ér
deklődő közönségnek.

Magyarországon négy és fél ezer 
postagalambász van, a körmendi 
tagszervezetben tizennyolcan van
nak, ez a szám állandónak mondha
tó. A taglétszámbővítés az egyesü
let tervei között szerepel, 
szeretnének fiatalítani, így várják 
azok jelentkezést, akik szívesen 
foglalkoznának a postagalambá
szattal. n TJ

 FOTÓ: JT

Birkózósikerek

Kőszegen rendezték a területi 
szabadfogású diákolimpiát, ahol 
Gelányi Erik +69 kg-ban első he-
lyezett lett, majd a VII. Bükfür-
dő-Castrum Sec Kupa nemzet-
közi szabadfogású birkózóverse-
nyen Bartók Zsolt tanítványai is-
mét sikeresen szerepeltek. A 
versenyen tíz egyesület 110 ver-
senyzője lépet szőnyegre. A kör-
mendiek eredményei: Palacsics 
Botond 3.; Tóth Rajmund 3.; Major 
András 3.; Déri Zsombor 3.; Csillag 
Levente 3.; Walter Dominik 3.; Fe-
rencz Kolos 2.; Farkas Máté 3.; 
Czinderi Attila 3.; Domina Zsolt 2. 
és Gelányi Erik újra első helyezést 
ért el. n KÉKI

Kirobbanó formában a körmendi fekvenyomók

Jubileumot ünnepelt az Y09 Postagalamb Sport Egyesület

Galambászok szakmai találkozója Körmenden

A Budapesten meg
rendezett Nemzeti 
Vágta gyermekügyes
ségi versenyére, a 
Vágtajátékokra kilenc 
gyerek kapott meghí
vást, közülük kettő 
körmendi, aki Nádas
don lovagol. Eg y 
nagyatádi lovassal 
kiegészült háromfős 
csapatuk megnyerte a 
versenyt a Hősök te
rén.

Még a verseny előtti 
hetekben kapott felké
rést Simon Máté, a 
nádasdi Hétdombi Lovaspark Sport
egyesület vezetője, hogy két gyere
ket delegáljon a Vágtajátékok elne
vezésű gyereklovasversenyre. Ő 
természetesen igent mondott a meg
keresésre, és a versenyt a Nemzeti 
Vágta második napján rendezték a 
Hősök terén. A két nevezett a tíz
éves Geller Petra és a kilencéves 
Baki Bence volt. Petra egyébként 
gyermekügyességi versenyen ne
héz kategóriában országos bajnok, 
Bence pedig hasonló kategóriában 
második lett legutóbb a Dunántú
lon. Ők már a tavalyi lovaglásnép
szerűsítő nemzeti vágtás esemé
nyen, „A jövő vágtáján” is részt 
vettek, ami egy történelmi pónilo
vas felvonulás volt 110 résztvevővel. 
Az idei pónilovaglás azonban ver
seny volt, és az egész országból 
csak a kilenc legkiválóbb gyereklo
vas kapott meghívást. A kilenc ver
senyzőnek háromfős csapatokat 

kellett alkotniuk, ezért csatlakozott 
hozzájuk sorsolás útján a tízéves 
nagyatádi lovas, Stoff Sára. A há
rom csapat egyszerre rajtolt, és 
mindenkinek három feladatot kel
lett teljesíteni. Először szlalomozni
uk kellett, majd egy műbika fejéről 
bambuszrúddal szedtek le egy ko
szorút, azt egy megadott helyre tet
ték le, befejezésül pedig egy kapun 
lovagoltak át. Az lett a győztes, aki 
a leggyorsabban hajtotta végre a 
feladatokat. Az izgalmas versenyen 
mind a három csapatnál adódtak 
hibázásból fakadó bonyodalmak, de 
ezeken legsikeresebben Petra, Sára 
és Bence kerekedett felül, így meg
érdemelten állhattak a dobogó leg
felső fokára. A  lovak jutalomként 
szalagot kaptak. Petra és Bence a 
Körmendi Kölcsey Utcai Általános 
Iskola tanulója, tanáraik és diák
társaik joggal büszkék rájuk, és 
örülnek a sikerüknek. n CST

Nemzeti Vágtán a kölcseysek Középmezőnyben 
zártak a focisták

Véget értek a megyei I. osztá
lyú labdarúgóbajnokság őszi 
fordulói. Javuló formával, jól haj
rázva a hatodik helyről várhatja 
a tavaszi szezont a Körmendi FC 
futballcsapata. Az előző hétvé
gén, hazai pályán a Rábapatyi 
KSK volt a vendég. Nagy elánnal 
kezdett a házigazda, de elpus
kázta a helyzeteit. A félidő még 
00 volt. A 70. percig tartotta sün
disznóállásait a vendégcsapat, 
aztán megszületett az első hazai 
gól, amit rá egy percre újabb kö
vetett. Gólszerző Németh M. Az 
utolsó fordulón, Vasváron végre 
teljes játékoskerettel focizhatott 
a pirosfekete gárda. Sem sérü
lés, sem eltiltás nem 
nehezítette Somfalvi 
Péter csapatát. A fél
időben 12 volt az ál
lás, a végeredmény 
35. Gólszerzők: Ta-
kács M. (2), Varga P., 
Sipos B., Kis-Nemes. 
A Csörnöc Gyöngye 
Vasvár VSE legyőzé
sével a 6. helyre ug
rott a Körmend. 
Somfalvi Péter veze
tőedző elmondta, 
hogy februárban kez
dik a tavaszi szezon
ra való felkészülést, 
hiszen a bajnokság 

márciusban folytatódik. Tovább
ra is próbálja a fiatalokat beépí
teni. Nem titkolt szándék az sem, 
hogy legalább egy jó befejező 
csatárral szeretnének erősíteni a 
játékoskereten. Nagy szakveze
tői óhaj az is, hogy jobb lenne, ha 
többen tudnák látogatni az edzé
seket, de természetesen megérti, 
hogy mindenkinek a munkahelye 
az első. A cél a dobogós hely el
érése a bajnokság végére, de be 
kell látni, hogy ez az év az építke
zésről szól. Ha jönnek az eredmé
nyek, remélhetőleg a szurkolók 
száma is gyarapodni fog, főleg a 
hazai, de az idegenbeli találko
zókon is. n KÉKI
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Ajándékozzon élményt
és kényeztetést!  

sárvárfürdő utAlványok kArácsonyrA.

• fürdőbelépők

• mAsszázsok

• Wellness- és beAuty  

   csomAgok

• vitAlmed Hotel**** 

   utAlványok

www.sarvarfurdo.hu

www.vitalmedhotel.hu
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Vásároljon még idén kifutó 
benzinmotoros Fordot a Strausstól!
A LEGJOBB AJÁNLATOK NOVEMBERBEN FORD KUGÁRA

Az idei év slágere a Straussnál a kifutó benzinmotorok kiárusítása, hiszen – utalva az Európai Unió 2020-tól
érvényes előírására – még idén kell regisztrálni ezen erőforrásokat. Még ebben az évben érdemes tehát
leszerződni ezen gépjárművekre: ahhoz, hogy a legjobb áron juthassunk egy új Fordhoz, a forgalminak
2019. december 13 előttinek kell lennie. 

A Kuga Európában a Ford legkelendőbb SUV-ja és
hasonló adatokról számolhat be a szombathelyi Ford
Strauss is: magánügyfeleik nagy része a személy-
gépjármű-palettáról a városi terepjáró mellett dönt.
Az autó kiváló választás a családok számára, gazdag
az alapfelszereltsége, a tágas belső tér nagyobb
gyermekek számára is kényelmes. 

A kifutó széria széles választékban áll a szombat-
helyi Ford kereskedésbe betérők számára. Az autó
elérhető többfajta felszereltségben (Business, 
Titanium, ST-Line) és a legkülönbözőbb színekben.
Természetesen a dízel motor kedvelői is találnak 
maguknak még az idén átvehető modelleket a 
Strauss készletéről.

A kifutó benzinmotoros Ford Kuga modellekre a 
Strauss egyedi árat alakított ki, ez csak fokozható a
Ford Credit vételárkedvezményes finanszírozásával –
amely azt jelenti, hogy a bank bizonyos kondíciók mel-
lett igénybe vett lízingkonstrukció esetén a készpénzes
vételárból további árengedményt ad. 2020-ban már
nem találkozunk ilyen kedvező árakkal, érdemes még
most a széles választékból egyet hazavinni, hiszen a
rendkívüli ár már csak a készlet erejéig érvényes.

A Strauss értékesítői jó szívvel ajánlják a legújabb
Fordokat, amelyeket saját maguk és ügyfeleik is rend-
szeresen tesztelnek. A tesztvezetés önmagában egy
élmény, a fiatal tesztautók pedig kevés km-futással
megvásárolhatók – több okból is érdemes tehát ellá-
togatni a szombathelyi autószalonba!

Strauss Autószalon
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • +36 94/512-860 • www.strauss.hu

Szombathelyen több, mint 27 éve várja a Ford 
szerelmeseit a Strauss Autószalon, az osztrák 
St.Michael-i Autohaus Strauss leányvállalata. 
A cég csaknem harminc éves magyarországi jelen-
léte alatt több, mint 10 ezer Ford talált gazdára Vas 
megyében. A cégvezetés az egyik legjobb szakem-
ber-gárdával büszkélkedhet. A folyamatosan telí-
tett szerviz mellett az értékesítés is rekordokat dönt:
az évek óta személy- és haszongépjárműértékesí-
tésben meghatározó, legtöbbször első helyen álló
Ford importőrhöz csatlakozik a Strauss csapata –
teljes erőbedobással. 

A kifutó benzinmotoros Kuga 6,5 millió forint alatti áron téli
csomaggal készletről elvihető Ford Credit finanszírozás esetén

további kedvezmény!

Az automata Ford Kuga ST-Line tesztautó tesztelhető –
és megvásárolható!
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A legjobb AjánlAtok Ford kugárA

(X)

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELETI RENDJE
2019. december 1-től

Hétfő-péntek: 19.00 – 22.00

Szombat: 14.00 – 22.00

Vasárnap és 
munkaszüneti nap:  8.00 – 22.00

Körmend város

36
18

86

MAGYAR
ÁLLAMKINCSTÁR

Vas Megyei Igazgatóság
ÁLLAMPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉSI PONT

KÖRMEND

SZOLGÁLTATÁSAINK:

•  Díjmentes értékpapírszámla nyitás- és vezetés
•  Állampapír forgalmazás – 100%-os állami 

garancia, összegtől függetlenül minden 
forgalmazott állampapírra

•  Változatos befektetési lehetőség: többféle 
futamidő, kamatozás és címlet

•  Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás
•  Szerződéskötés után igénybe vehető

kényelmi szolgáltatásaink:
TeleKincstár, WebKincstár, illetve MobilKincstár, 
díjmentes SMS értesítés

•  Kizárólag készpénzmentes fizetési lehetőség

Körmend, Szabadság tér 8. /a cukrászdával szemben/
Tel.: +36-30-239-0699 • Nyitvatartás: csütörtök: 8.30–16:00, péntek: 8.30–13:30

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

Nézzen be hozzánk, megéri! Bemutatótermünkben

állandó akció!
Kínálatunkból:
Ülő és funkciós

garnitúrák
(bőr, szövet huzattal),

minőségi matracok 
és ágybetétek széles 

választéka
kiváló minőségű

szövetek akciós áron
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Körmend, Sport út 2. Tel: 70/491-0590 Nyitva: H: 7-17, K-P: 6:30-17, Szo: 7-12
BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG, KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

ŐSZI
AKCIÓ!

Csirke szárny 599 Ft/kg
Csirke egészben 659 Ft/kg
Csirke comb 619 Ft/kg
Csirke mell csontos 1199 Ft/kg

EXTRATOP ÁRAS TERMÉKEK
Kocsonya 500 g 799 Ft/db

 1598 Ft/kg

Tepertőkrém 250 g/dob 499/db
 1996/kg

Zsír 1 kg 899 Ft/kg

Nyári turista 1599 Ft/kg

Vadász karikás vcs. 1599 Ft/kg

Lecsókolbász 899 Ft/kg

Véres-Májas hurka 999 Ft/kg

Kenőmájas-Szelőmájas 999 Ft/kg

Disznósajt vcs. 1399 Ft/kg

Soproni-Olasz-Löncs 1199 Ft/kg

Füstölt kenyérszalonna 1299 Ft/kg

Körmendi Borókás 1999 Ft/kg

Körmendi vastag paprikás 1999 Ft/kg

Körmendi Extra Sonka 2499 Ft/kg

Füstölt csülök 1399 Ft/kg

Füstölt csülök csont nélkül 1699 Ft/kg

Érvényes:
2019. december 2. – december 15-ig!

Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!
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ÜNNEPI
KÍNÁLATUNK!
Sertés fehércsont 10 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés máj 320 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés láb hátsó 299 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés szűzpecsenye 1989 Ft/kg TOP ÁR!
Tarja csontos 1489 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés dagadó 1489 Ft/kg TOP ÁR!

Virsli ajánlatunk szilveszterre
december 2-december 31-ig

Balaton virsli 999 Ft/kg
Virsli Műbeles 999 Ft/kg
Virsli Sajtos 1399 Ft/kg
Virsli emészthetőbeles 1399 Ft/kg
Szafaládé 1149 Ft/kg
Cserkészkolbász 1199 Ft/kg
Körmendi csípős cserkész 1229 Ft/kg
Debreceni 1449 Ft/kg
Virsli Juhbeles (roppanós) 1649 Ft/kg

Körmend Bercsényi 
társasház utolsó 2 lakás 

jelentős kedvezménnyel 

Eladó!

Az 5% Áfás árat már csak készpénzes, 
vagy – átmenetileg szükséges – pótfedezeti 

ingatlannal rendelkezőknek tudjuk biztosítani!

Érdeklődni:
Joó Gyula 0620/9738-737
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Régióhő Kft. munkatársakat 
keres körmendi telephelyére, 

kazánfűtő és 
fűtésszerelő-karbantartó 

munkakörökre.
Tel.: 0630/268-1322 és 

0630/348-7122
E-mail: info@regioho.hu
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Bádogos munkák 
végzése anyagbeszerzéssel!

Mukics Baumed Kft. – Mukics Lajos Bádogos mester

Tel.: 06-30/9028-338 36
02
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ZENIT KFT
9900 Körmend, 

Mikes Kelemen u. 2.
Tel.: 94/594-346
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KARÁCSONYI VÁSÁR
Akciós árakkal, széles választékkal 

várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Vasárnap is nyitva
9-13 óráig.


