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Dr. Gyürki László 65 éve szolgál
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Mit kínálunk?
Fiatalos, modern és kellemes légkörű munkaközösséget

Neked és családodnak fenntartott kedvezményeket és juttatásokat
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Lehullt a lepel: 
megvannak az idei 
legjobb pálinkák
Megtartották a 2022. évi Orszá-
gos Pálinka- és Törkölypálinka 
Verseny díjátadóját nemrég Bu-
dapesten, aminek az érzékszervi 
bírálatának idén Körmend adott 
otthont még májusban. 
 n 2. OLDAL

Testi-lelki egészség és 
önmegvalósítás a jóga 
ösvényén
Kiss Gábor húsz éve tart jógát, az 
idei évadzáró foglalkozását a 
Batthyány-kastély kertjében tar-
totta körmendi csoportjával.
 n 5. OLDAL

Megújult kerettel 
vágnak neki az idei 
szezonnak a focisták
Már lassan megszokottá válik a 
megyei futballban, hogy évente 
új csapatot kell építeni. Most sem 
alakult ez másként. Öt játékos tá-
vozott az I. osztályú labdarú-
gó-bajnokságban érintett Kör-
mendi FC-től és hét új játékost si-
került igazolni. n 14. OLDAL
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Utcák újulnak meg 
Az elmúlt években az ön-

kormányzat több fontos utca 
felújítását is elvégezte a tele-
pülésen és lépésről-lépésre 
haladva próbálja meg megújí-
tani a város infrastrukturális 
hálózatot. 2021-ben mintegy 
70 millió forintból kapott új 
burkolatot a Dobogó, az Erkel 
Ferenc, valamint a Nap utca 
északi része. Az idei évben 
pedig befejeződik a Nap utca 
hiányzó szakasza, és felújít-
ják a Honvéd és Teleki utcá-
kat is. A felújítás költségei 
közel 90 millió forintba fog-
nak kerülni, melynek egy je-
lentős része az önkormányzat 
saját költség vetéséből, a 
fennmaradó rész pedig kor-
mányzati támogatásból ké-
szül. Bebes István, Körmend 
polgármestere a beruházá-
sok kapcsán leszögezte: a jö-
vőben is folyamatosan figye-
lik a pályázati és egyéb 
lehetőségeket a fejlesztések-
re vonatkozóan, hogy az mi-
nél jobb minőségben szolgál-
hassa a körmendi lakosokat.

Romanap volt
Július elején az alsóberki 

futball pályán rendezték meg 
a roma nemzetiségi kulturális 
napot. Az eseményen zené-
szek sora szórakoztatta az 
érdeklődőket, miközben a leg-
kisebbeket gyermekprogra-
mokkal várták. A Körmendi 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat rendezésében meg-
valósuló délutánon  beszédet 
mondott Belencsák István, 
Körmend alpolgármestere.

Új eszközök
A Dr. Batthyányné Coreth 

Mária Óvoda és Bölcsőde Bar-
tóki székhelyintézménye 
mintegy hatmillió forintos 
vissza nem térítendő pályáza-
ti forráshoz jutott nemrég. Az 
összegből különböző játékok-
kal bővítik az intézmény esz-
közparkját.

 n MP

Megtartották a 2022. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka 
Verseny díjátadóját nemrég Budapesten, aminek az érzék-
szervi bírálatának idén Körmend adott otthont még május-
ban. A verseny elismeréseit a fővárosi rendezvényen adták át.

Magyarország legjobb pálinkája 
2022 elismerő címet a Brill pálin-
kaház bodza pálinkája érdemelte 
ki. Magyarország legeredménye-
sebb pálinka főzdéje cím első he-

lyezettjének a Brill pálinkaházat 
választották, a második a Gong pá-
linkaház, a harmadik pedig az 
1Csepp pálinkafőzde lett. A Ma-
gyarország legjobb 10 ezer palack 

feletti pálinkája 2022 különdíjat a 
Bolyhos pálinkafőzde ágyas ci-
gánymeggy pálinkája kapta. A Ma-
gyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem különdíját a Gyulai Pálin-
ka Manufaktúra Vilmos körte pá-
linkája nyerte el. Körmend város 
különdíját pedig a Nagy Pálinka 
Manufaktúra cserszegi fűszeres 
szőlő pálinkája kapta.

 n MP

A körmendi Senior Nép-
táncegyüttes tagjai már 
többször bizonyították, 
hogy a színpadon kívül is 
tesznek Körmend városáért.

Most is felkeresték Bebes Istvánt, 
Körmend polgármesterét, hogy az 
idei esztendőben mivel tudnának 
segíteni a városban, végül a vár-
kertben lévő kis fahidat tették rend-
be. Egyúttal felhívást tettek közzé a 
városban élő fiatalokhoz, hogy a 
szemetet ne szórják szét úton-útfé-
len a kastélykertben. Mint fogal-
maztak: arra kérnek mindenkit, 
közösen vigyázzanak a leírhatatlan 
nagy városi kincsre. n MP

Összefogásnak köszönhetően szépült meg a várkertben az egyik fahíd

Lehullt a lepel: megvannak az idei legjobb pálinkák

A néptáncosok nem először végeztek önkéntes munkát
 FOTÓ: SENIOR NÉPTÁNCEGYÜTTES - AZ EGYESÜLET INGYEN BIZTOSÍTOTTA

Magyarország 2022. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje I. 
helyezését érte el a Brill Pálinkaház. Az ezzel járó díjat Jakab 
István, az országgyűlés alelnöke adta át az érintettnek

Az idei Országos Pálinka-és Törkölypálinka Versenyen Kör-
mend város különdíját a Nagy Pálinka Manufaktúra kapta- 
Nagy László Bebes Istvántól, Körmend polgármesterétől vette 
át az elismerést FOTÓK: MTI
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Dr. Gyürki László pápai prelátus, kanonok vasmiséjé-
re gyűltek össze a hívek június végén a Szent Erzsébet 
plébániatemplomban Körmenden. Az ünnepelt 1986-tól 
huszonegy évig volt a város plébánosa.

Zsúfolásig megtöltötték a katoli-
kus hívek a templomot, hogy pappá 
szentelésének 65. évfordulója alkal-
mából köszöntsék szeretett, egykori 
plébánosukat. Dr. Székely János 
szombathelyi megyéspüspökön és 
számos papon kívül dr. Gyürki Lász-
lóval együtt ünnepelt másik két vas-
misés is: Brenner József és Sámbok-
réthy Péter is.

A szentmise elején a gyermekek 
nevében Horváth Márton, az egyház-
község nevében Laposa Istvánné 
mondott köszönetet a hét évtizedes 
evangéliumi szolgálatért, a város ré-
széről pedig Bebes István polgármes-
ter köszöntötte az ünnepeltet. Beszé-
dében emlékeztetett arra, hogy az 
atyát egy mindenki számára nagyon 
nehéz időszakban, 1957-ben szentel-
ték pappá, amikor ennek a vállalásá-
hoz elképesztő elhivatottság kellett. 
1986-tól szolgált városunkban, sokak 
gyerekét keresztelte meg, sokakat 
esketett össze, és ugyancsak sokak-
nak nyújtott lelki támaszt nehéz élet-
helyzetekben. Rengeteget tett Dr. 
Batthyány-Strattmann László 2002-
es boldoggá avatásáért, templomot 
emeltetett a vasúton túl, szobrokat 
állíttatott aktívan hozzájárulva a vá-
ros mai arculatához.

Fáradhatatlan szolgálat
A városvezető után Kiss László 

körmendi plébános atya olvasott 
Gárdonyi Géza Isten rabjai című re-
gényéből, hangsúlyozva azt, hogy 
minden papnak meg kell köszönnie, 
hogy Isten rabja lehet, és képes volt 
felvenni Jézus igáját. Gyürki atya 
ahhoz a nemzedékhez tartozik, 
amelynek a tagjai nem értik, mit je-
lent kiégni, belefáradni a papi tevé-
kenységbe. Befejezésül átnyújtotta 
az ünnepeltnek Ferenc pápa apostoli 
üdvözletét és áldását. A plébános 
szavai után a szentmisén közremű-
ködő Városi Vegyeskar előadásában 
elhangzott Gyürki László atya egyik 
kedves dala, a “Bárka” – «Jézus egy-
szer megállt a parton” című ének.

Gyürki atya megköszönte a püs-
pöknek és a papok a részvételt, és el-
mondta, hogy ő ezt az eseményt nem 
ünnepelte volna, de a paptestvérek 
rábeszélték, és azt is megköszönte, 
hogy papként élhette le az életét.

A Szombathelyi egyházmegye ne-
vében nagyon nagy tisztelettel, hálá-
val, szeretettel dr. Székely János 
püspök köszöntötte dr. Gyürki Lász-
lót és a két másik vasmisést, vala-
mint az aranymisés Rátkai Imre 
atyát. A püspök a prédikácójában az 
olvasmányból azt a pillanatot emelte 
ki, amikor Illés próféta ráterítette 
köpönyegét Elizeusra, aki ekkor lett 
Isten rabja. Ábrahám és Máté evan-
gélista is ezt az elhívást élte át. Ez a 
meghívás titka. Az evangéliumban 
pedig arról volt szó, hogy a meghí-
vásnak ára van, és nem egy könnyű 
út. A három nagy titok, a meghívás 
kegyelme, az útnak a nehézsége, és a 
dicsőség a kegyelemmel, ami átra-
gyog a nehézségeken, az ő életét is 
végig kísérte.

Mindig is a papi hivatásra 
vágyott

Öten voltak testvérek, Gyürki 
László gyermekként rengeteget dol-
gozott, például aratáskor hajnaltól a 
cséplőgép mellett. Megismerte a sze-
génységet, a hétköznapi egyszerű 
munka fáradalmát, becsületét. A na-
gyon mély hit mellett ez az egyik leg-
fontosabb kincs, amit ő gyermekko-
rából a szüleitől hozott, és a 
szorgalom, az odaadás, a lelkesedés, 
a becsülettel végzett munka. Élete 
minden percét igyekezett kihasznál-
ni, értékessé tenni. Ez is oka, hogy az 
életéből annyi gyönyörű gyümölcs 
fakadt. Az édesanyja Újszövetsége 
hódította meg a szívét, valamint meg-
határozó olvasmány volt ekkor a szá-

mára Radó Polikárp kiadásában. A 
Biblia története a magyar nép szá-
mára” című könyv is. Szent Máté tel-
jes evangéliumát megtanulta kívül-
ről, bibliaversenyeket nyert, a Biblia 
élete hatalmas kincsévé vált. Már 
másodikas kisiskolásként fejből tud-
ta a latin nyelvű ministrációt. Gyak-
ran mondja, hogy amióta az eszét 
tudja, mindig is pap szeretett volna 
lenni, érezte a hívást, ezt a különle-
ges megérintettséget. Ennek a cél-
nak az eléréséhez segítette Szakos 
Gyula atya, későbbi püspök, aki a 
szegény hátterű, papságra vágyó fia-
talokat Szombathelyre hívta és segí-
tette tanulmányaikat. A kommunista 
diktatúra legkeményebb évei voltak 
ezek. 1957. június 23-án szentelték 
pappá, de később sem vált könnyebbé 
az útja, hiszen a beígért doktori év 
helyett kisegítő lett a kisunyomi plé-
bánián. Itt petróleumlámpa mellett 
éjszakákon át készítette a doktori 
dolgozatát. Jött a pákai szolgálat, 
ahol igen gyakran gyalog kellett be-
járnia a falvakat, volt olyan hét, hogy 
150 kilométert tett meg. Kőszegi káp-
lánként nem ment el a békegyűlésre, 
így az ÁVH eltávolíttatta onnan. A 
római kiküldetés sem volt könnyű, az 

ott tanulókat számtalan módon meg-
figyelték. Egy súlyos betegség ellené-
re ez a két év mégis hatalmas áldást 
hozott. Isten kegyelme újra és újra 
átragyogott a nehézségeken. Szőcei 
plébánosként már rögtön a legelején 
szinte azonnal végig látogatta az ösz-
szes családot, megáldotta a házakat. 
Olaszfán tizenhét év következett ren-
geteg alkotással. Itt született a Szent 
István társulati Biblia hét könyvének 
lefordítása. Aztán 1986-tól Körmend, 
ahol a garázst engedély nélkül nagy 
bátorsággal nagyon hamar átalakí-
totta hittanteremmé. Megszerezte, 
visszakapta a kórházkápolnát, létre-
jött a Kolping Család, a Cursilló. Ké-
sőbb megépült a Batthyány templom, 
és az összes templom is lassanként 
megújult. A hitoktatói tanfolyamot is 
megszervezte, amit több mint ötszá-
zan végeztek el. Közben a rengeteg 
könyv, Batthyány László boldoggá 
avatása, Faludi Ferenc papköltő em-
lékének a megismertetése, a számos 
szobor és még hosszan sorolható dol-
gok jelzik tevékenységeit. A püspök 
személyesen Gyürki atyának kö-
szönheti, hogy három és fél évig Bet-
lehemben tanulhatott, ami aztán 
egész életét meghatározta. Szent 
Márton mondta, hogy „Nem utasítom 
vissza a munkát, a fáradságot.” Há-
lát adunk Istennek mindezért! Isten 
Igéje élő, teremtő erő, nem betű, ha-
nem Lélek és élet, és ennek az Igének 
szolgálta hatvanöt éven át Gyürki 
László atya, és szolgálja ma is.

Dr. Gyürki László legutóbbi szol-
gálati helyén, Horvátnádalján is be-
mutatta vasmiséjét néhány nappal 
később, ott Császár István atya mél-
tatta szentbeszédében hatvanöt 
éves szolgálatát. A horvátnádaljai 
templom azelőtt, 280 éves történeté-
ben még vasmisére nem volt példa. 
A pápai prelátus ezen a helyen ti-
zenöt évet szolgált. n CST

Pappá szentelésének 65. évfordulója alkalmából köszöntötték a város egykori plébánosát

Vasmiséjét ünnepelte dr. Gyürki László, pápai prelátus

Bebes István polgármester háláját fejezte ki dr. Gyürki László tevékenységéért.

A szentmise elején a gyermekek nevében Horváth Márton, az egyházközség nevében 
Laposa Istvánné köszöntötte az ünnepeltet. FOTÓK: JT
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Ecsedi Erzsébet – színházi 
körökben Ecsi – rendezi a 
Körmendi Kastélyszínház Tár-
sulat új darabját. A falu rossza 
című színművet várhatóan 
ősszel mutatja be a társulat.

Ecsedi Erzsébet számára nem is-
meretlen Körmend, sőt szinte már 
hazajön a Batthyány-kastély színhá-
zi deszkáira. Tizenegy évvel ezelőtt 
éppen itt játszott a Rómeó és Júlia 
című előadásban, amely máig a Kas-
télyszínház Társulat egyik legemlé-
kezetesebb és legnagyobb volumenű 
darabja. A dajka szerepét egészen 
véletlenül kapta meg akkor, most 
azonban tudatosan keresték meg a 
körmendiek, ezúttal rendezésre kér-
ték fel. A társulat tagjai a Jövőre ve-
led ugyanitt című kétszemélyes da-
rabra készülnek, ehhez ad szakmai 
tanácsokat Ecsedi Erzsébet, de 
emellett néhány hete elkezdték A 
falu rossza című előadás próbáit is, 
tizenhárom fővel.

– Zalaegerszegen, a Hevesi Sándor 
Színházban dolgozom leginkább, ott 
van a székhelyen, de most például ját-
szottam Szombathelyen is a Candi-

de-ban. Ezt átvisszük a követező 
évadra is, mert nagy siker volt. Elő-
fordult, hogy Székesfehérvárra in-
gáztam, mert ott voltam benne két 
darabban. Az elmúlt időszak egyik 
nagy kedvence az Augusztus Okla-
homában című fekete komédia, ezt 
kimondottan miattam vették elő Za-
laegerszegen. Sírtunk, amikor vége 
lett – kezdett bele Ecsedi Erzsébet, 
aki az utóbbi időben gyakran utazott 
át Körmenden is, hiszen a Brenner 
Jánosról szóló filmben, amit a térség-
ben forgattak, Málcsi nénit alakítja.

Több helyre vihető a darab
A mostani körmendi felkérést a 

rendező minden további nélkül elfo-
gadta. És hogy miért esett a válasz-
tás A falu rosszára? Ebben nincs 
semmi különlegesség: éppen ennek 
a színműnek a szövegkönyve került 
a kezébe az egyik fiókból. A darabot 
26 éve játszották Zalaegerszegen, 
akkor, amikor még működött a nyá-
ri színház az Aranyoslapi-erdőben. 
Ecsedi Erzsébet maga is játszott 
benne. Sőt, később felkérték a cson-
kahegyháti társulat tagjai, hogy ál-

lítson náluk színpadra valamit, on-
nantól rendezőként is köze lett 
ehhez a darabhoz.

– Azt gondolom, hogy A falu rosz-
sza nagyon jó választás a körmendi 
társulat esetében is, mert megvan-
nak az alkalmas emberek, könnyen 
kioszthatók voltak a szerepek. Ko-
rábban megnéztem egy itteni előa-
dást, és láttam a karaktereket, biz-
tos voltam benne, hogy össze tudjuk 
hozni. Időközben kiderült, hogy he-
lyi néptáncosok is bevonhatók a 
munkába, ez külön jót tesz az előa-
dásnak – tette hozzá a rendezésre 
felkért színésznő, akit Vörös Attila, 
a Kastélyszínház Társulat elnöke is 
megerősített döntésében. A körmen-
diek ugyanis elég sokszor járnak 
vidéki kistelepülésekre fellépni, 
ezekre a helyszínekre is tudják 
majd vinni ezt az előadást. A társu-
lat a kezdeti próbaidőszakban van, 
de már tervezik a díszleteket is, 
igyekeznek, hogy legkésőbb októ-
ber elejére elkészüljenek.

– Erre a munkára rámegy a nya-
runk, de biztos vagyok benne, hogy 
megéri – mondta Ecsedi Erzsébet, 
akit a zalaegerszegi Hevesi Sándor 
Színház örökös tagjává választot-
tak a közelmúltban. n TJ

Ismert slágerektől volt hangos nemrég a körmendi Bat-
thyány-kastély udvara. Az 1970-ben alakult, de még ma 
is aktív Apostol együttes lépett fel, előzenekarként pedig 
Percsákék alapozták meg a jó hangulatot.

A háromtagú Percsák zenekar – 
Sanyi bácsi, Szabolcs és Németh 
Géza, Öcsike – kitett magáért hazai 
pályán, ahogy mindig. A körmendi 

zenészek jóvoltából az első perctől 
nagyszerűnek ígérkezett a nyáresti 
zenés esemény a kastélyudvaron. 
Voltak, akik táncra perdültek, ami-

kor felcsendültek az ismerős 
dallamok, mások széken ülve 
dúdoltak, énekeltek.

Aztán jött az Apostol együt-
tes, az első szám még a 80 éves 
frontember, Meződi József nél-
kül, merthogy a dal – a Vándor, 
milyen az út – 1971-es, akkor 
még nem Fater volt a zenekar 
énekese, ő “csak” 1973-ban 
csatlakozott a csapathoz. A 
Homokvár, légvár, kártyavár, 
az Odakinn búcsúzik a nyár, a 
Szeretlek éjjel, szeretlek nap-
pal, A legtöbb ember ott hibáz-
za el, a Nehéz a boldogságtól 
búcsút venni, a Nincs szerencsém, a 
Nem tudok élni nélküled, az Eladó 
kiadó most a szívem mind ott voltak 
a repertoárban, ezek az örökzöldek 
is jelzik, hogy igencsak bőséges volt 
az Apostol slágertermése az elmúlt 
félszáz esztendőben.

Meződi József Fater a maga 
nyolcvan évével most is olyan volt, 
mint amikor legutóbb láttuk, elma-
radhatatlan fehér kalapjában lépett 
színpadra. Németh Zoltán, az Apos-

tol alapító tagja és billentyűse a tőle 
megszokott módon – élvezetesen, 
humorral megtoldva – konferálta fel 
a dalokat a közel kétórás koncerten.

A rendezvényen a közép- és idő-
sebb korosztály képviseltette magát 
nagy számban jó néhány fiatallal 
kiegészülve. Zárórakor még előke-
rültek a régi bakelitek, amiket 
örömmel dedikálták az Apostol 
együttes tagjai.

 n TJ

Szeretlek éjjel, szeretlek nappal – Nagysikerű koncertet adott az Apostol zenekar

A Percsák zenekar muzsikáira már a kora esti 
órákban táncra perdült a közönség.

Jó hangulatban telt a koncert a kastélyudvarban. FOTÓK: JT

Ecsedi Erzsébet újra visszatért Körmendre – most rendezni segit

Új bemutatóra készül a Körmendi Kastélyszínház Társulat

Ecsedi Erzsébet segíti a körmendi színjátszók munkáját. FOTÓ: JT
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Kiss Gábor húsz éve tart jógát, az idei évadzáró foglal-
kozását a Batthyány-kastély kertjében tartotta körmendi 
csoportjával. A körmendi jógacsoport tagjai megadták a 
módját a szezon lezárásának. Csoportosan meglátogatták 
a Batthyány-kastély kiállításait, majd az udvaron tartottak 
némileg könnyített foglalkozást, amely az utolsó volt a 
szeptemberi újrakezdésig. Oktatójuk, Kiss Gábor két évti-
zede jár Körmendre.

– Egy ismerősöm jóvoltából Szom-
bathelyen ismerkedtem meg a jógá-
val, illetve egy indiai mesterrel is, 
aki az 1980-as években érkezett Eu-
rópába, hogy létrehozzon egy jóga-
központot Budapesten. Magam is 
ott kezdtem el mélyebben foglalkoz-
ni a jógával, mert mindig is érdekelt 
a kelet misztikája. Akkoriban ez 
még nem volt annyira ismert, csak a 
rendszerváltás után kezdett el szé-
lesebb körben terjedni – mondta 
Kiss Gábor, majd kitért arra is, hogy 
négy jóga utat lehet megkülönböz-
tetni: a karma a tettek, a cselekvés 
jógája, a bhakti az Isten iránti sze-
retet jógája, a rádzsa jóga a királyi 
út, a jama jóga pedig a tudáson, az 
értelmen keresztül szeretné elérni a 
végső célt, vagyis a testi, szellemi, 

társadalmi, lelki egészséget és az 
önmegvalósítást – fejtette ki az ok-
tató, aki úgy tapasztalja, a legtöb-
ben testi egészségük megőrzése 
miatt kezdenek el jógázni, mely a 
fejtetőtől a kis lábujjig megmozgatja 
a testet.

A jógát főként nők „űzik”
Az indiai származású Patandzsa-

li írta le a jóga rendszerét, nevéhez 
köthető az egyik fő, klasszikus és 
legeredetibb forrásszöveg, azért a 
jóga atyjának is nevezik. A jógához 
számos szabály kapcsolódik, példá-
ul az, hogy tartózkodni kell mások 
javainak elvételétől, nem lehet árta-
ni, hazudni, felhalmozni, emellett 
tartózkodni kell a túlzott érzékiség-
től is.

Kiss Gábor oktató már nyugdíjas, 
korábban energetikusként dolgo-
zott, akkor munka mellett oktatott. 
A tanítványai többségében nők, ki-
sebb részben gyerekek és elenyésző 
számban férfiak. Utóbbi abból kö-
vetkezik, hogy az erősebb nem kép-
viselői nem ismerkednek meg iga-
zán a jóga céljaival, így nem tartják 
túl férfiasnak sem. A férfiak amúgy 
is szívesebben űznek dinamikusabb 
sportokat. A legnehezebb talán a jó-
gában az, hogy az emberek nehezen 

tudnak ellazulni és kilépni a min-
dennapok rohanásából.

Körmendi csoportja kitart a 
szombathelyi oktató mellett, van-
nak olyan hölgyek, akik másfél évti-
zede oszlopos tagok. A jógacsoport 
a Körmendi Kulturális Központban 
működik, a nyári szünet után szep-
tembertől újra. Kiss Gábornak on-
line csoportja is van, ezt a koronaví-
rus-járvány miatt hozta létre, de 
szeretik, és ha már bevált, nem 
szüntette meg. n TJ

Ez az a mozgásforma, ami segít kilépni a mindennapok rohanásából

Testi-lelki egészség és önmegvalósítás a jóga ösvényén

Jógázni bárhol, bármikor lehet FOTÓK: JT

Kiss Gábor, jógaoktató
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Alig ért véget a 2021/2022-es bajnokság, az Egis Körmend 
kosárcsapatának vezetősége máris elkezdte a felkészü-
lést a következő idényre. A bajnoki ezüstérmes körmendi 
együttes – jelen állás szerint – öt új légióssal kezdi meg az 
előttünk álló szezont, a külföldi játékosok legigazolása az 
elmúlt napokban megtörtént.

Van köztük ismerős is, Brandon 
Parrish Oroszlányból, Marjan Ca-
karun Szolnokról érkezik a Rá-
ba-partjára. Hosszabbított a vezető-
edző, Antonis Constantinides is.

A Rába-parti klub már néhány 
nappal a bajnokság befejezése után 
bejelentette, hogy magyarjainak túl-
nyomó többsége – Ferencz Csaba, 
Durázi Krisztofer, Takács Kristóf, 
Kiss Mátyás, Krivacevic Marko, Dok-
tor Péter, Ralf Martinez, Balogh Máté 
és Herczeg Kristóf – jövőre is az Egis 
Körmend sikereiért küzd Godwin 
Omenakával kiegészülve, aki az 
Alba Fehérvártól érkezett, és bár 
nigériai származású, most már ma-
gyar kosárlabdázónak számít. Idő-
közben kiderült az is, hogy a körmen-
diek tehetséges fiatal játékosa, 
Kenéz Csaba -Mócsán Bálinthoz ha-
sonlóan – Debrecenben folytatja pá-
lyafutását. A 2002-es születésű egyes 
és kettes poszton bevethető játékos a 
DEAC első csapatának keretét erősí-
ti a következő bajnoki idényben, de 
nagy szerep vár majd rá az NB I/B 
piros-csoportjába feljutó U23-as 
együttesben is. A tehetséges hátvéd 
egyébként unokatestvérével, a szin-
tén a DEAC-ban pallérozódó Kovács 
Ákossal pattogtathat jövőre.

Teljes a légiós keret
A légiósok közül elsőként az ame-

rikai születésű, 25 éves, egyes-ket-
tes poszton bevethető Wendell Mit-
chell-t jelentette be a körmendi 
klubvezetés. Mitchell a tavalyi sze-
zonban a koszovói bajnokság top 
csapatában, a Pristhinában kosár-
labdázott, ahol 14,4 pontot, 3,5 gól-
passzt és 2 labdaszerzést átlagolt 
mérkőzésenként. A 190 centiméter 

magas amerikai játékos korábban a 
neves Texas A&M egyetemi csapat-
ban kosárlabdázott a BIG 12 konfe-
renciában. A tavalyi szezonban 
Oroszlányban játszó, amerikai 
Brandon Parrish volt az Egis Kör-
mend második igazolása. A 28 éves 
kettes-hármas poszton bevethető já-
tékos tavaly 34 mérkőzésen szere-
pelt az OSE csapatában, ahol 11,1 
pontot és négy lepattanót átlagolt 
mérkőzésenként. A légiós korábban 
megfordult a portugál bajnokság-
ban, valamint a német másodosz-
tályban is. Parrish egyelőre 
december 31-ig szóló szerző-
dést kötött a klubbal, mivel a 
nemzetközi indulás miatti több-
let terhelést mindenképpen bő-
vebb rotációval tervezi a szak-
mai stáb. – Brandon Parrish 
olyan játékos, aki két különbö-
ző poszton is a segítségünkre 
lehet – nyilatkozta Antonis 
Constantinides vezetőedző. -Fi-
zikai adottságainak köszönhe-
tően több atletikusságot vihet a 
játékunkba, védő és a támadó 
oldalon is. Nagyon fontos, hogy 
nem ismeretlenként érkezik a 
csapathoz, hiszen már tavaly is 
a magyar bajnokságban ját-
szott. Nagy teherbírású kosa-
ras, aki a segítségünkre lesz 
abban, hogy mind a hazai, mind a 
nemzetközi fronton megálljuk a he-
lyünket. Mivel a költségvetésünk 
idén is a tavalyihoz hasonló, így 
olyan játékosokat keresünk elsősor-
ban, akik megfizethetőek, és akik-
kel elérhetjük a céljainkat – tette 
hozzá a vezetőedző. A 204 centiméte-
res Mike Moore-t négyes posztra 
igazolta az Egis Körmend. Az ameri-

kai játékos a tavalyi szezonban a len-
gyel első osztályban, a Hydrotruck 
Radom csapatában kosárlabdázott, 
ahol 13,4 pontot és 5,9 lepattanót át-
lagolt. A 28 éves légiós korábban 
megfordult az olasz és a görög baj-
nokságban, valamint a spanyol má-
sodosztályban is.

Wendell Mitchell, Brandon Parrish 
és Mike Moore után Brandon Ander-
son személyében igazolta le negye-
dik légiósát is Rába-parti klub. A 184 
centiméter magas irányító poszton 
bevethető 25 éves amerikai a tavalyi 
szezonban a portugál első osztály-
ban, az Ovarense Gavex csapatában 
kosárlabdázott, ahol 17 pontot, 6 gól-
passzt és 4,1 lepattanót átlagolt. Az 
Ovarensében tavasszal jól ment a já-
ték Andersonnak, meghatározó em-
bere volt csapatának, amelyben 
meccsenként átlagosan kicsivel 
több, mint 20 percet töltött a pályán. 

Az alapszakaszt követően az Ova-
rense a kilencedik helyen végzett. Ez 
azt jelentette, hogy az alsóházban 
folytatta a további küzdelmeket, 
amelyek mindegyikét megnyerte, 
így az alsóház élén zárt a gárda a 
portugál élvonalban. Ötödikként az 
elmúlt három szezonban a Szolnoki 
Olajbányász csapatában pattogtató 
Marjan Cakarunt jelentette be a 

klubvezetés, vele két éves szerződést 
írt alá a klub. A 32 éves, 204 centimé-
ter magas horvát center a tavalyi 
szezonban 13,8 pontot, 7,1 lepattanót 
és 2,5 gólpasszt átlagolt mérkőzé-
senként. Érkezésével teljessé vált a 
piros-feketék légiós kontingense. A 
Körmend egyébként szerette volna 
megtartani a tavalyi közönségked-
vencet, Wesley Gordont, a játékos 
azonban nem fogadta el a felajánlott 
szerződést. A vezetőség szerint 
azonban Marjan Cakarun az játé-
kos, aki képes lesz megfelelő minő-
ségben pótolni az amerikai centert, 
aki Lengyelországba, a Trefl Sopot 
együtteséhez igazolt.

Nemzetközi idény
A Körmend nemzetközi porondon 

is érdekelt lesz a következő idény-
ben, selejtezők várnak a csapatra. A 
kvalifikáció négy ágon zajlik, mind-

egyiken hat csapat szerepel – 
és mindegyikről egy jut fel a 
Bajnokok Ligája főtáblájára. A 
Körmend a szlovák bajnok Pat-
rioti Levice ellen kezdi meg a 
selejtezőt. Ha legyőzi a lévai 
csapatot, akkor a finn bajnok 
Karhu ellen folytatja. Ha ezt az 
akadályt is sikerrel veszi, ak-
kor a spanyol Unicaja Málaga, a 
holland Heroes Den Bosch és a 
litván Siauliai hármas tovább-
jutója következik immár a fő-
táblára kerülésért. A hat csapat 
négy nap alatt lebonyolított mi-
nitornán dönt a továbbjutásról. 
A kvalifikációs kör szeptember 
21. és 25. között zajlik majd. Ha 
a körmendiek feljutnak a főtáb-
lára, akkor a francia Dijon, az 

olasz Dinamo Sassari és a görög 
PAOK lesz az ellenfelük a G-csoport-
ban. Megtartották a FIBA Europe 
Cup sorsolását is, amiben bár nem 
direktben, de érintett volt az Egis 
Körmend csapata is. Ha ugyanis a 
körmendiek nem jutnak be a BL fő-
táblájára, úgy a FIBA Europe Cup 
csoportkörébe kerülnek. A gárda a G 
csoportba került. n TJ

Antonis Constantinides marad a piros-feketék vezetőedzője

Már a következő idény csapatát építik az Egis Körmendnél

Durázi Krisztofer is a csapat sikereiért küzd a jövőben
 FOTÓ: JT
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9700 SZOMBATHELY, AKACS M. U. 8-10.
Telefon: 06 30 166 0778 (H-Cs: 8-16 óráig, P: 8-12 óráig)
E-mail: ugyfelszolgalat@vmszc.hu• Web: http://www.vmszc.hu

SZAKMAI OKTATÁS, SZAKMAI KÉPZÉS 
érettségizett fiatalok számára

Ingyenes első vagy második szakmaszerzési lehetőség felnőttek számára

Érettségi vizsgára felkészítő képzés felnőttek számára esti szervezéssel 
(belépési feltétel: iskolarendszerben szerzett szakmai bizonyítvány) – 2 éves képzés

Jelentkezés: A szakképző iskolák e-mail címén, vagy a honlapjukon található jelentkezési lapon.
Bővebb információ kérhető az iskolák elérhetőségein!

SZOMBATHELYEN:
VMSZC Oladi Technikum 

(9700 Szombathely, 
Simon István utca 2-6.)

Iskolai kapcsolattartó: Sipos László 
Tel.: 06-94/314-351 

E-mail: titkarsag.oladi@gmail.com 
Web: www.oladi.edu.hu

VIDÉKEN:
VMSZC Barabás György Műszaki 

Szakképző Iskola 
(9600 Sárvár, Kisfaludy Sándor utca 2/A)

Tel.: 06-95/320-414 
E-mail: titkarsag@barabas-sarvar.hu 

Web: www.barabas-sarvar.hu/

VMSZC III. Béla Technikum (9970 
Szentgotthárd, Honvéd utca 10.)

Iskolai kapcsolattartó: Korpics Ferenc 
Tel.: 06-20/267-3072 

E-mail: ibszi@bela-szgotth.edu.hu 
Web: http://www.belasztg.sulinet.hu 

www.facebook.com/belasztg

VMSZC Rázsó Imre Technikum 
(9900 Körmend, Rákóczi Ferenc utca 2.)
Iskolai kapcsolattartó: Varga Zoltánné 
Tel.: 06-94/594-077; 06-20/265-6946 

E-mail: titkarsag@razso.hu 
vargazne@razso.hu Web: http://razso.hu

SZOMBATHELYEN:
VMSZC Gépipari és Informatikai 
Technikum 
(9700 Szombathely, Rohonci út 1.)
Iskolai kapcsolattartó: Tóth Gábor 
Tel.: 06-94/505-300 
E-mail: gepipari@gepipari.edu.hu
Web: www.gepipari.hu/
• Gépész technikus – 2 éves képzés
• Ipari informatikai technikus – 2 éves képzés
• CNC programozó – 1 éves képzés (Gépi forgácsoló 

vagy Gépgyártástechnológiai technikus végzettség 
szükséges)

• Gépgyártás-technológiai technikus – 2 éves képzés
• Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető 

technikus – 2 éves képzés

VMSZC Hefele Menyhért Szakképző 
Iskola (9700 Szombathely, 
Szent Márton utca 77.)
Iskolai kapcsolattartó: Brezovich Andrea 
Tel.: 06-30/518-0090
E-mail: hefele@hefele.edu.hu 
Web: www.hefele.edu.hu
• Asztalos – 2 éves képzés
• Ács – 1 vagy 2 éves képzés
• Kárpitos – 2 éves képzés
• Szárazépítő – 1 éves képzés
• Tetőfedő – 1 éves képzés
• Bádogos – 1 éves képzés
• Magasépítő technikus – 2 éves képzés

VMSZC Horváth Boldizsár Közgazdasági 
és Informatikai Technikum (9700 
Szombathely, 
Zrínyi Ilona utca 12.)
Iskolai kapcsolattartó: Unger Józsefné 
Tel.: 06-94/512-938; 06-30/332-9206 
E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu; 
ungerne.margit@gmail.com 
Web: www.hbsz-szhely.hu/
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző – 2 éves képzés
• Szoftverfejlesztő és –tesztelő – 2 éves képzés
• Vállalkozási mérlegképes könyvelő – 1 éves képzés 

(szakképesítés – Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
végzettség szükséges)

VMSZC Kereskedelmi és Vendéglátó 
Technikum és Kollégium (9700 
Szombathely, Nagykar utca 1-3.)
Iskolai kapcsolattartó: Dr. Molnárné Módra Nelli 
Tel.: 06-94/887-711 E-mail: iskola@keri-szhely.
edu.hu Web: www.keri-szhely.sulinet.hu/
• Cukrász szaktechnikus – 1,5 éves képzés
• Vendégtéri szaktechnikus – 1,5 éves képzés
• Cukrász – 1,5 éves képzés
• Szakács – 1,5 éves képzés
• Pincér – vendégtéri szakember – 1,5 éves képzés
• Kereskedő és webáruházi szaktechnikus – 1,5 éves 

képzés
• Kulturális rendezvény szervezője – 5 hónapos 

képzés (szakképesítés)
• Üzletvezető – 4,5 hónapos képzés (szakképesítés – 

előképzettség + gyakorlat szükséges)
• Élelmezésvezető – 4 hónapos képzés (szakképesítés 

– előképzettség szükséges)
• Élelmiszer eladó – 4 hónapos képzés 

(szakképesítés)
• Szállodai recepciós – 7,5 hónapos képzés 

(szakképesítés)

VMSZC Oladi Technikum (9700 
Szombathely, Simon István utca 2-6.)
Iskolai kapcsolattartó: Sipos László 
Tel.: 06-94/314-351 
E-mail: titkarsag.oladi@gmail.com 
Web: www.oladi.edu.hu
• Divatszabó – 1,5 éves képzés
• Fitness-wellness instruktor – 2 éves képzés
• Fodrász – 2 éves képzés
• Fogtechnikus – 3 éves képzés
• Kéz- és lábápoló technikus – 2 éves képzés
• Kozmetikus technikus – 2 éves képzés
• Divat-, jelmez- és díszlettervező – 2 éves képzés
• Fülilleszték készítő – 4 hónapos képzés 

(szakképesítés)
• Pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai 

asszisztens – 1 éves képzés (szakképesítés)

VMSZC Puskás Tivadar Szakképző 
Iskola és Kollégium (9700 
Szombathely, Petőfi Sándor utca 1.)
Iskolai kapcsolattartó: 
Vöcsei Imre, Hegedüs Sándor 
Tel.: 06-94/501-816, 06-20/415-6218 
E-mail: puskas677@ptszki.edu.hu 
Web: www.ptszki.hu
• Hegesztő – 1,5 éves képzés

VMSZC Savaria Technikum és Kollégium 
(9700 Szombathely, Hadnagy utca 1.)
Iskolai kapcsolattartó: Szeidel Julianna 
Tel.: 06-94/500-260; 06-20/993-9111 
E-mail: savaria@savaria-szki.hu; 
szeidelj@savaria-szki.hu 
Web: www.savaria-szki.hu
• Logisztikai technikus – 8 hónapos képzés
• Közszolgálati technikus – 8 hónapos képzés
• Személy- és vagyonőr – 4 hónapos képzés 

(szakképesítés)

CELLDÖMÖLKÖN:

VMSZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola 
(9500 Celldömölk, Sági u. 65.)
Iskolai kapcsolattartó: Benkő Alexandra 
Tel.: 06-95/420-550; 06-20/234-4265 
E-mail: info@eotvoscell.hu 
Web: www.eotvoscell.hu
• Vendégtéri szaktechnikus – 2 éves képzés
• Asztalos – 2 éves képzés
• Ipari gépész – 2 éves képzés

CSEPREGEN:

VMSZC Nádasdy Tamás Technikum és 
Kollégium Büki Szakképző Iskola (9737 
Bük, Eötvös utca 1-3.)
Iskolai kapcsolattartó: Rodler Gábor 
Tel.: 06-30/166-0889 
E-mail: rodler.gabor@gmail.com 
Web: http://www.ntszki.hu
• Pincér – vendégtéri szakember – 1,5 éves képzés

KÖRMENDEN:
VMSZC Rázsó Imre Technikum (9900 
Körmend, Rákóczi Ferenc utca 2.)
Iskolai kapcsolattartó: Varga Zoltánné 
Tel.: 06-94/594-077; 06-20/265-6946 
E-mail: titkarsag@razso.hu; vargazne@razso.hu 
Web: http://razso.hu
• Szoftverfejlesztő és -tesztelő – 1,5 éves képzés
• Vegyész technikus – 2 éves képzés

SÁRVÁRON:
VMSZC Barabás György Műszaki 
Szakképző Iskola (9600 Sárvár, 
Kisfaludy Sándor utca 2/A)
Iskolai kapcsolattartó: Mészáros Péter 
Tel.: 06-95/326-021 
E-mail: titkarsag@barabas-sarvar.hu; 
meszarosp@barabas-sarvar.hu 
Web: www.barabas-sarvar.hu/
• Kereskedelmi értékesítő – 2 éves képzés
• Villanyszerelő – 2 éves képzés

VMSZC Sárvári Turisztikai Technikum 
(9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 2.)
Iskolai kapcsolattartó: Róka Zsolt 
Tel.: 30/981-0555; 06-95/320-115 
E-mail: technikum@sarvaritinodi.hu; 
roka.zsolt@sarvaritinodi.hu 
Web: https://technikum.sarvaritinodi.hu/
• Panziós-fogadós – 1 éves képzés
• Pincér-vendégtéri szakember – 1 éves képzés
• Szakács – 1 éves képzés
• Falusi turizmus szolgáltató – 5 hónapos képzés 

(szakképesítés)
• Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető – 

Housekeeping –Stewarding – 5 hónapos képzés 
(szakképesítés)

SZENTGOTTHÁRDON:

VMSZC III. Béla Technikum (9970 
Szentgotthárd, Honvéd utca 10.)
Iskolai kapcsolattartó: Korpics Ferenc 
Tel.: 06-20/267-3072 
E-mail: ibszi@bela-szgotth.edu.hu 
Web: http://www.belasztg.sulinet.hu 
www.facebook.com/belasztg
• Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető 

technikus – 2 éves képzés
• Ipari informatikai technikus – 2 éves képzés
• Ipari szerviztechnikus – 2 éves képzés
• Kereskedő és webáruházi technikus – 2 éves képzés
• Vendégtéri szaktechnikus – 2 éves képzés
• Cukrász – 2 éves képzés
• Gépi és CNC forgácsoló – 2 éves képzés
• Szakács – 2 éves képzés
• Villanyszerelő – 2 éves képzés
• CNC programozó – 1 éves képzés (Gépi forgácsoló 

vagy Gépgyártástechnológiai technikus végzettség 
szükséges)

• Pincér – vendégtéri szakember – 2 éves képzés

97
31

27
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8-as Bútorház
Vasvár, Járdányi út 15. Tel./Fax: 94/370-117
Nyitva: hétfő–péntek: 9–17 • szombat: 9–12

A képek illusztrációk, az akció augusztus 20-ig, ill. a készlet erejéig tart.A képek illusztrációk, az akció augusztus 20-ig, ill. a készlet erejéig tart.

97
40

89

Erősített rugós kanapékErősített rugós kanapék
(160x290-es fekhely)(160x290-es fekhely)

139 500 Ft-tólRIA sarok

199 500 Ft

Tolóajtós gardrób

116 500 Ft-tól

LEA sarok

188 500 Ft

Némó SarokNémó Sarok

167 500 Ft199 500 Ft199 500 Ft

Oszi sarok (160×230 fekhely) 290cmOszi sarok (160×230 fekhely) 290cm

269 500 Ft

317 000 Ft317 000 Ft

276 500 Ft276 500 Ft

Madrit sarokMadrit sarok

239 500 Ft

Messina szekrénysorMessina szekrénysor

Odesa kanapéOdesa kanapé

250 000 Ft159 500 Ft189 500 Ft189 500 Ft 284 000 Ft284 000 Ft

164 000 Ft164 000 Ft

199 900 Ft

146 500 Ft

389 900 Ft

244 500 Ft244 500 Ft

176 000 Ft176 000 Ft

486 900 Ft486 900 Ft

Cézár SzekrénysorCézár Szekrénysor

Paulina KanapéPaulina Kanapé

Konyha mintafal Akció!Konyha mintafal Akció!

221 000 Ft221 000 Ft

239 500 Ft239 500 Ft

139 900 Ft

Komódok Komódok 
több típusban (40 fajta)több típusban (40 fajta)

Nappali (fehér fényű)Nappali (fehér fényű)

Az akció 2022. augusztus 20-ig érvényes!

97
36

63



KÖRMENDI HÍRADÓ 11hirdetés |  2022. július 25. |

Szombathely, Körmendi u. 89.
(Citroën szalon helyén), Tel.: 0620/275-1818
Nyitvatartás: H–P: 9.00–17.30, Szo: 9.00–12.30

97
31

41

BASEL 355 szekrénysor BASEL 355 szekrénysor 
422 900 Ft422 900 Ft 281 900 Ft 281 900 Ft

CAPRI 239 gardrób CAPRI 239 gardrób 
354354 000 Ft 000 Ft 236 000 Ft 236 000 Ft

Messina szekrénysor Messina szekrénysor 
403403 700 Ft 700 Ft 269 100 Ft 269 100 FtMAX 200 gardrób MAX 200 gardrób 

274274 900 Ft 900 Ft  
183 300 Ft183 300 Ft

Lance 2szem. étkező Lance 2szem. étkező 
5959 700 Ft 700 Ft 39 800 Ft 39 800 Ft

Fürdőszoba Fürdőszoba 
bútorok  nagy bútorok  nagy 
választékban!választékban!

Dohányzó Dohányzó 
asztalok  nagy asztalok  nagy 
választékban!választékban!

Fogasok  nagy Fogasok  nagy 
választékban!választékban!

Forgószékek Forgószékek 
nagy nagy 

választékban!választékban!

Faliképek  nagy Faliképek  nagy 
választékban!választékban!

Casa kanapé Casa kanapé 
192 300 Ft192 300 Ft 129 500 Ft 129 500 Ft

Jana 3-1-1 Jana 3-1-1 288 600 Ft288 600 Ft 192 400 Ft 192 400 Ft

Paulina I. kanapé Paulina I. kanapé 
179 900 Ft179 900 Ft 119 990 Ft 119 990 Ft

Mori sarok Mori sarok 
269 900 Ft269 900 Ft  149 990 Ft  149 990 Ft

Infinity Mini sarok Infinity Mini sarok 
449 900 Ft449 900 Ft  299 990 Ft  299 990 Ft

Alka kanapé 2 puffal Alka kanapé 2 puffal 
373 500 Ft373 500 Ft 199 990 Ft 199 990 Ft

Termékeink:
• épületfák: erdei(borovi), 

luc, vörösfenyő, igény 
esetén faanyagvédelemmel 
ellátva, gyalulva

•  műszárított, asztalos 
minőségű pallók, deszkák 
erdei(borovi), luc, vörösfenyő, 
többféle minőségben 
0-I.oszt., I.oszt., I-II.oszt.

• hajópadlók
• lambériák
• íves faházborító
• mikrobordázott padlóburkolat
• OSB lapok

Kitűnő minőség, kedvező áron, közvetlenül a gyártótól!
Kérje személyre szabott árajánlatunkat!

Fafeldolgozás és Fafeldolgozás és 
kereskedelemkereskedelem

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Iroda: 0694/526-018, Mobil: 0630/563-9102

E-mail: martonfakft@gmail.com     Web: www.martonfakft.hu
9934 Felsőjánosfa, Kossuth L. utca 38.

97
36
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Utazzon velünk 
biztonságban, 

kösse meg nálunk 
utasbiztosítását!

• tengerparti üdülésre
• egzotikus utazáshoz
• városnézésre
• búvárkodásra
• hegymászásra
• téli sportokra
• hajós körútra
Várjuk a körmendi Generali 
irodába: Bástya utca 1.
TELEFONOS IDŐPONT 

EGYEZTETÉS:
0620 210 8976

97
44

73

TANÁCSADÓKAT 
KERESÜNK!

I ázsó

2022/2023.

Részletekről érdeklődj iskolánkban!

- SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS -TESZTELŐ (1,5 ÉV)

Érettségi vizsgára felkészítő
(nappali és esti munkarendben) - 2 év

Szakmajegyzék szerinti képzések
(felnőttképzési jogviszonyban érettségivel rendelkezőknek)

- VEGYÉSZ TECHNIKUS (2 ÉV)

@ w
(94) 594 077 titkarsag@razso.hu razso.hu

97
40

86



12 KÖRMENDI HÍRADÓ|  2022. július 25. | hirdetés

Látogasson el facebook 

oldalunkra: 

Ruzsa László kőfaragó

Márvány, gránit, mészkő, 
szikla síremlékek, 
urnás síremlékek, kripták teljes körű 
kivitelezése, lebonyolítása
Vállaljuk továbbá síremlékek tisztítását, 
felújítását, régi síremlékek bontását, 
régi síremlékek újraalapozását.

Tekintse meg KÖRMENDI BEMUTATÓTERMÜNKET, 
ahol ügyfélbarát fogadtatás, kedvező árak, 
1. osztályú minőség és kiváló szolgáltatások 
várják a hét minden napján!

Ruzsa László kőfaragó: 06-30/470-2868, 06-30/530-2165 www.ruzsakofarago.hu
Mintakertjeink: Körmend, Rákóczi u. (közvetlenül a Mol kút mellett) Rábapaty, 84-es Főút mellett

40 éve a kőfaragásban! 97
36

51

Castrum Ferreum Kft.
MŰSZAKIVIZSGA-BÁZIS
 Minden típusú gépjármű garanciális 

és azon túli javítása
 Motorkerékpár szervizelés
 Műszaki vizsgáztatás és eredetiség-

vizsgálat naponta (motorkerékpár, után-
futó, lakókocsi, személyautó és a 3,5 t 
alatti gépjárművek)

 Gumiszerelés
 Karosszéria-javítás, -fényezés
 Lézeres futóműbeállítás
 Ózonos klíma és kabin fertőtlenítés
 Kárrendezés
 Hibakód-kiolvasás

97
36

41

Castrum Ferreum Zrt.

Veszélyes fákVeszélyes fák
kivágása biztonságosankivágása biztonságosan
Vas és Zala megyében! Vas és Zala megyében! 
Költségmentes árajánlat Költségmentes árajánlat 

adás helyszíni felméréssel.adás helyszíni felméréssel.

Herczeg Péter Herczeg Péter 
+36 30 231 3361+36 30 231 3361

97
36

57

Mukics Baumed Kft.Mukics Baumed Kft.
Mukics LajosMukics Lajos
bádogos mester bádogos mester 
Sika PVC lapostető szigetelés
Teljes körű bádogos munkák,
anyagbeszerzéssel együtt.

Tel.: 06-30/902-8338
E-mail: mukics.lajos@gmail.com

97
36

61
97

36
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NYÁRI AKCIÓ!

kedvezmény
minden cipőre*

Cipő az egész családnak nagyszerű outlet árakon

Érvényes: Július 18-tól július 30-ig
*kivéve az akciós cipők.

KÖRMEND
Dienes L. út 7.

Nyitvatartás: H-P: 9:00-17:00, Szo: 8:00-12:00
Tel: 06-20/ 94-594-071

NYÁRI AKCIÓ!

kedvezmény
minden cipőre*

Cipő az egész családnak nagyszerű outlet árakon

Érvényes: Július 18-tól július 30-ig
*kivéve az akciós cipők.

KÖRMEND
Dienes L. út 7.

Nyitvatartás: H-P: 9:00-17:00, Szo: 8:00-12:00
Tel: 06-20/ 94-594-071

NYÁRI AKCIÓ!

kedvezmény
minden cipőre*

Cipő az egész családnak nagyszerű outlet árakon

Érvényes: Július 18-tól július 30-ig
*kivéve az akciós cipők.

KÖRMEND
Dienes L. út 7.

Nyitvatartás: H-P: 9:00-17:00, Szo: 8:00-12:00
Tel: 06-20/ 94-594-071

94
47
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Vas megye 

LEGNAGYOBB PÉLDÁNYSZÁMÚ 
ingyenes terjesztésű újságjában!

vasiszuperinfo@maraton.hu 
06-30/500-6191

HIRDESSEN 
NÁLUNK!

97
48

02
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Már lassan megszokottá válik a megyei futballban, hogy 
évente új csapatot kell építeni. Most sem alakult ez másként. 
Öt játékos távozott az I. osztályú labdarúgó-bajnokságban 
érintett Körmendi FC-től és hét új játékost sikerült igazolni.

– Berning Adrián Ausztriából tér 
haza, ő egy rutinos belsővédő, aki a 
legmagasabb szinten tanulta és űzte 
ezt a játékot utánpótlás korában, 
nagy erősítése lesz a csapatnak mind 
a rutinjával, mind a profizmusával. 
Molnár László Egyházasrádócról 
költözik képletesen Körmendre, ő 
nemcsak a rádóc motorja, hanem szí-
ve és esze is volt hosszú időn át. Óriá-
si alázattal van e sport iránt ami a 
legnagyobb kincs ezekben az idők-
ben, nagy erősítés számunkra. Vilics 
Bence szintén rádócról jön, vérbeli 
magas, fizikális belsővédő, aki nem 
ismer elveszített labdát, és magas-
ságban is fejlődünk vele, ami évek óta 
probléma volt. Balogh Adrián is rá-
dócról igazolt hozzánk, ő egy min-
denhájjal megkent támadó, aki min-
dig gondot okozhat a védőknek, ha a 
sérülések nem hátráltatják talán Si-

pos nyomdokaiba léphet. Nagy Zsom-
bor a szombathelyi Illés Akadémiá-
ról érkezik hozzánk, szintén támadó, 
fiatal kora ellenére óriási ígéret, még 
csak 17 éves múlt, úgy gondolom egy 
ugródeszka lehet számára a maga-
sabb osztály előtt, nádasdi lakos, így 
mondhatni helyi focista- kezdte rész-
letezni lapunknak az idei játékos ke-
ringőt Kurucz Ádám, vezetőedző.

Új szezon, új csapat
Berbás Benjamin volt körmendi 

nevelés hosszú idő után tér vissza 
Ausztriából, ahol hatalmas rutinra 
tett szert, agilis, és nagyon akarnok 
középpályás, nem ismer lehetetlent, 
nagy küzdő, nagy segítség lehet a 
csapat számára. Sály Dávid a me-
gyei II. bajnokának a Körmend VSE 
csapatának hálóőre volt, aki úgy 
döntött, megpróbálja egy osztállyal 

feljebb. Róla a körmendi tréner el-
mondta: sokszor bizonyította, hogy 
akár magasabb osztályban is meg-
állná a helyét, most jött el az ideje, 
nagyon bízom benne. – Úgy gondo-
lom ez a hét játékos a meglévő keret-
tel együtt, ami húsz főt alkot, egy 
kifejezetten jó és egységes csapat 
lesz, ami ritka manapság. Túl va-
gyunk már számos edzésen, és két 
edzőmeccsen és elmondható, hogy 
olyan a hangulat, és miliő a pályán 
és az edzésen, ami talán az első 
évemben volt. Mindenki tudja mi a 
dolga, miért van itt, és mit szeretne 
elérni. Mindezt a pályán is megmu-
tatják a fiúk, érezhető a kohézió és a 
tisztelet egymás valamint a sport 
iránt- húzta alá Kurucz Ádám, aki 
rámutatott: ennél nincs fontosabb, 
ha ezek megvannak, akkor az ered-
mények is jönni fognak.

A vezetőség a realitás talaján 
maradva a nyolcba kerülést tűzte ki 
célul, az edző is úgy vélekedik, 
hogy most nem a holdat kell megcé-
lozni, elég csak közelebbi eredmé-
nyeket kitűzni, és lépésről lépésre 
haladni. Zárásként annyit meg-
ígért, ez nem lesz olyan mint tavaly 
és ellenük újra nem szívesen fog 
játszani senki.

Az idáig lejátszott edzőmeccse-
ken magabiztos és nagy arányú 
győzelmeket aratott a Körmendi 
FC, ami nagyon bíztató. A megyei I. 
osztályú Andráshida ellen 7:2 
arányban nyertek hazai pályán, a 
Vasvár ellen pedig idegenben 4:0 
arányban győzedelmeskedtek. Jövő 
héten Négy Város Labdarúgó Torna 
lesz Lentiben, ahol egyértelműen a 
tavaly elnyert kupa megtartása a 
csapat célja. n MP

Amit kínálunk:
• fix havibér +mozgóbér + cafeteria
• határozatlan idejű munkaszerződés 
• teljes munkaidős, bejelentett foglalkoztatás
• egyműszakos munkarend (6:00 – 14:20)
• ütemezhető szabadság
• hosszú távú, biztos munkalehetőség
• képzési igény támogatása
• munkaruha biztosítása
• azonnali kezdés, gyors és egyszerű felvételi folyamat
• munkába járás támogatása

TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ 
ÉS HULLADÉKRAKODÓ

munkatársakat keres az STKH Sopron és Térsége 
Nonprofit Kft. körmendi telephelyére
Tehergépkocsi-vezető esetén várjuk 

jelentkezését, ha rendelkezik C kategóriás 
jogosítvánnyal és GKI kártyával.

Hulladékrakodó esetén várjuk megbízható, 
együttműködő, jó fizikai állapotban levő új 

munkatársunk jelentkezését.

Jelentkezzen vagy érdeklődjön:

 
allas@stkh.hu    30/348-4661

H-P 06:00 – 15:00

97
31
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GONDOZÓKAT 
keresünk ausztriai munkára!

A minimum kereseti 
összeg naponta nettó 55€ 
(szorgalomtól, német nyelvtudástól, 
ápolói készségektől függően növekedhet).
Munkavállalás lehetséges naponta, 5 ill. 7 nap időtartamra.

Ingyenes szállás és ingyenes ellátás, utazási költségek visszatérítése!
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. A munkaközvetítésnek nincs költsége!

A koronavírus alatt is lehet jelentkezni és lehetséges a munkavállalás.
Információ kérés németül telefonon is lehetséges: 

+36 30 89 63 108
Információ kérés magyarul a Facebook-on: Markus Koglmann

E-mail-ben: info@pvm-koglmann.at • www.pvm-koglmann.at
Reklámügynökség Kft.
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Megtartaná a tavaly megszerzett vándorserleget a Körmendi FC

Megújult kerettel vágnak neki az idei szezonnak a focisták

Kurucz Ádám, vezetőedző biztatónak látja a jelenlegi csapatfelállást. FOTÓ: JT
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A 2021/2022-es szezonban a Körmendi DMTE felnőtt alaku-
lata a Veszprém-Zala-Vas megyei összevont bajnokságban 
indult, az őszi szezont listavezetőként zárták, majd meg is 
nyerték a bajnokságot. A szezont Kiskós Kitti értékelte, aki 
több mint húsz éve kézilabdázik és rajong a sportért, osz-
lopos tagja a csapatnak, és edzi az utánpótlás csapatokat, 
valamint a Körmendi Diáksport Bizottság vezetője.

– Milyen nehézségekkel kellett 
megküzdeni az elmúlt években és 
milyen hatással volt a járvány a 
bajnokságra? Tekintsük át ezt az 
időszakot is.

– Az elmúlt két szezont a covid 
eléggé megnehezítette. A 2020-as 
szezonban már megszenvedtük a 
következményét, ugyanis az után-
pótlás csapatunk már csak egy győ-
zelemre volt a bajnoki címtől, de a 
járvány ezt megakadályozta, felfüg-
gesztették és nem is folytatódhat-
tak tovább a küzdelmek.

Ami nehézség volt még, hogy hazai 
pályán nem játszhattunk, mivel a 
rendészeti csarnokot nem használ-
hattuk. Ez is eléggé megpecsételte a 
felnőtt csapat sorsát, illetve az után-
pótlásét is, hiszen emiatt sok gyerek 
hagyta abba ezt a sportot és válasz-
tott mást helyette. Edzéseket is ne-
hezen vagy nem lehetett tartani, de a 
21-es szezonban a szövetség a felnőtt 
bajnokságot nem rekesztette be, te-
hát nem alakult jól az a szezon sem 
sok szempontból.

Változások
– Az NB II-ből kiesett a csapat és 

egy új bajnokságban indult ta-
valy, milyen változás történt még 
ezen kívül?

– 2021 nyarán kezdtük el újra a 
munkát. A felnőtt csapathoz Bö-
löni Roland érkezett szakvezető-
ként. Egy új bajnokságban, a Zala 
– Veszprém megye összevont baj-
nokságban indultunk, ami nekünk 
teljesen új volt, nem ismertük a 
csapatokat, de végül izgalmasnak 
ígérkezett ez a 12 gárdából álló 
bajnokság. Fél évig dolgoztunk Ro-
landdal, decemberben aztán elvál-
tak útjaink, majd Marosi Zsoltné 
– Szabó Alexandra –, a csapat játé-
kosa vette át a szakmai irányítást 
és három-négy edzéssel készültünk 
a bajnoki rajtra.

Nem volt egyszerű szezonunk. 
Több nehézséggel küzdöttünk meg, 
többek között, hogy egyáltalán nem 
ismertük a mezőnyt, az erőviszo-
nyokat, valamint sokszor kisebb, 

tehát nem kézilabda méretű pályán 
kellett megmérettetni magunkat. 
Akik hozzá vannak szokva a térhez, 
illetve minden posztot szeretnének 
kihasználni a játékhoz, azoknak 

nagyon szokatlan volt ez, így ne-
künk is. De a jó alapozás meghozta 
a sikert és valamennyi őszi mérkő-
zésünket megnyertük.

– Makulátlan mérleggel vezette 
tehát a Körmendi DMTE alakulata 
a bajnokságot ősszel, milyen volt 
azt követően a folytatás?

Tavasszal a csapat egy kicsit át-
alakult, több sérülés hátráltatott 
bennünket, volt akinek műtétje volt, 
vagyis hosszabb időre kidőlt a sor-
ból. Ez a változás érzékelhető volt a 
játékunkon, két vereséget szenved-
tünk, egyet Lentiben, egyet pedig 
Zalaegerszegen. A többit viszont 
megnyertük.

– Melyik volt a legemlékezetesebb 
találkozó?

Talán pont az első, amit Hajmás-
kéren játszottunk. Számomra lega-
lább is ez a legemlékezetesebb, hi-
szen nagyon gyengén játszottunk, 
nem is lőttük be a helyzeteinket, de 
az utolsó 10 percben, talán az álló-

képességünknek és az akaratunk-
nak köszönhetően megfordítottuk a 
mérkőzést és egy góllal nyertünk a 
tavalyi bajnok ellen.

Elért cél, álmok, jövő
– A szezon végül jól alakult, hi-

szen bajnok lett a csapat.
Igen, de érdekes volt a szezon 

vége, hiszen a Pápával és a Hajmás-
kérrel kellett megmérkőzni, elma-
radt meccseket pótoltunk. De utólag 
már örülök, hogy lejátszottuk mind-
kettőt és nem az íróasztalnál, ha-
nem a pályán dőltek el az eredmé-
nyek. A sors fintora, hogy a 

Hajmáskérrel kezdtük és velük fe-
jeztük be a szezont. Nagyon sport-
szerűen zajlott és az éremátadás is 
ott volt. Rengeteget dolgoztunk és 
sikerült végül elérni a célunkat, 
nem érdemtelenül lettünk bajnokok. 
A mutatott játék és gólkülönbségek 
tekintetében is jó helyen álltunk. 
Büszke vagyok a lányokra, mert 
munka vagy tanulás mellett min-
denki igyekezett a lehető legtöbbet 
beletenni.

Egyébként az összevont megyei 
bajnokságban megszereztük a jogot 
újra, hogy szerepeljünk az NB II-
ben, de maradunk itt a megyeiben.

– Hol jobb játszani, NB II-es szin-
ten vagy megyei bajnokságban? 
Szeretnének majd visszatérni?

Ez jó kérdés, de úgy gondolom, 
hogy aki sportol annak az a célja, 
hogy magasabb osztályban tehesse 
azt. Az NB II. más szint és elég nagy 
különbségek vannak. Nekünk a 
csúcs a felnőtt bajnoki bronzérem, 
amiért rengeteget dolgoztunk.

Azóta pedig megváltozott az NB 
II., félprofi lett, elég sok helyen fizet-
nek, nálunk ugye nem. Mi hobbiból, 
a kézilabda szeretete miatt ját-
szunk és nehéz felvenni úgy a ver-
senyt, hogy vannak olyan csapatok, 
ahol fizetett játékosok vannak. Az 
idei év nem biztos, hogy elég volt 
arra, hogy megfelelő önbizalmat 
szerezzünk és bátran tudjuk azt 
mondani: újra irány az NB II.

Szeretnénk majd egyszer vissza-
térni. Az NB II-nek nem csak a fel-
nőtt csapat a fontos része, hanem az 
utánpótlás is és az utánpótlásban 
most elég kevesen vagyunk még. 
Ifjúsági csapatot nem tudnánk kiál-
lítani, hiszen pont az a korosztály 
ment el, hagyta abba vagy igazoltak 
el, akik most tudnának ifiben ját-
szani és ez is feltétele az NB II-nek. 
Jövőre egyébként tervben van egy 
fiatal serdülő csapat (U14, U15) indí-
tása.

Várják a jelentkezőket
– Az utánpótlás jelenleg hogy áll, 

toboroznak is?
Igen, folyamatos a toborzás, mi-

nél több lányt szeretnénk megis-
mertetni ezzel a nagyon szép sport-
ággal. Minden évben szervezünk 
táborokat is. A mostani tábort július 
elején tartottuk.

Hárman dolgoznak utánpótlás 
edzőként a csapatnál. Marosi Zsolt-
né versenyeztette az U13-as és az 
U14-es korosztályt, ők nagyrészt 
velünk a felnőtt csapattal is készül-
tek, szerintem nagyon sokat is fej-
lődtek ebben az évben, szép ered-
ményt értek el, területi bajnoki 2. 
helyezett lett ez a korosztály. Jó kis 
társaság, régóta játszanak együtt.

Varga Andrea az U8, U9-es kor-
osztályt edzi, ő a kézilabda alapjait 
tanítja a lányoknak. A kettő közötti 
korosztállyal pedig Cser Kitti fog-
lalkozik, ők is már folyamatos baj-
noki rendszerben játszanak. Az idei 
szezon volt nekik is az első, amit 
végig tudtak versenyezni.

Igen, ne felejtsük el, hogy most is 
vannak válogatott játékosok az 
utánpótlás terén is, akik Körmend-
ről indultak és Körmenden tanultak 
kézilabdázni. Például Faragó Luca 
háromszoros korosztályos Euró-
pa-bajnok és junior vb-ezüstérmes 
beálló, aki a magyar csapat tagja, 
valamint a húga Lea is a válogatot-
tal készül. Tehát vannak olyan játé-
kosok, akik itt nevelődtek és rend-
kívül magas szintre jutottak,
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Utánpótlás csapataikba folyamatosan várják a fiatalok jelentkezését

Megnyerte a bajnokságot a körmendi női kézilabda csapat

A 2021-2022. Veszprém – Zala megyei Felnőtt Bajnokság bajnokcsapata
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