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Körmendi Híradó
Folyamatosan fejlődik a körmendi vízivándor táborhely
Új vízitúra-eszközöket kapott a Bereki Bárkás Egylet Egyesület



2. oldal

TARTALMUNKBÓL:

Több mint a lakosság
fele rész vett
az EP-választáson
Május 26-án tartották hazánkban az európai parlamenti választásokat, ahol a Magyarországnak járó 21 mandátum sorsáról kellett döntést hoznia a választópolgároknak.  n 5. OLDAL

A jó társaság és
a tánc jelenti nekem
a legtöbbet
Idén áprilisban első alkalommal
ítélték oda a neves táncosról,
koreográfustól, néptáncpedagógusról elnevezett Antal László-díjat. 
n 6. OLDAL

Befejeződtek a tavaszi
KÉSZ-előadások
Szent Pál életének, utazásainak
avatott ismerője dr. Gyürki László nyugalmazott körmendi plébános. 
n 10. OLDAL

Aranyos utánpótlás,
sikeres kézilabdás
szezon
Hosszú és viszontagságos szezonon van túl a Körmendi DMTE
női kézilabda szakosztálya. 

n 13. OLDAL

CÍMLAPUNKON:
Tündér és manó fesztivál: fókuszban a gyerekek 
5. oldal
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Lakások méretei: 40-64 m2-ig
Foglalja le új otthonát, rugalmas és kedvező fizetési feltételekkel!
A lakások 50%-a már elkelt, használja ki Ön is
a december végéig érvényes 5% ÁFA lehetőségét!
A lakások bérbeadásra is kiválóan alkalmasak, értékálló, jó hozamú befektetési lehetőséget biztosítanak.
Lakások leköthetők: 30/270-7517 • www.bastyalakopark.hu
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Körmenden a Kauz réten új építésű társasházi
lakások épülnek kulcsrakészen.
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Lomtalanítás lesz
Körmenden
Június 1-jén és 22-én, szombaton tartják Körmenden a tavaszi lomtalanítást. Először a
vasúttól délre, a Rába folyó vonaláig eső részen, a belvárosban, a Bartók lakótelepen és
Alsóberkiben viszik el a felesleges hulladékot. A második
hétvégén pedig a vasúttól
északra eső, illetve a Felsőberki, Horvátnádalja és Rábán
aluli városrészen. A lomtalanításkor több korlátozás is érvényben lesz. Elsősorban azokat a gyűjtőedényekben nem
elhelyezhető hulladékokat lehet kitenni, amiket a heti normál szemétszállításkor nem
tudnak elvinni, de veszélyes
hulladékokat, építési törmeléket, gallyat-ágat, valamint az
elektronikai cikkek bontásából származó hulladékot most
sem fogják elvinni a házak
elől. Az elromlott, de nem megbontott elektronikai berendezéseket, illetve gumiabroncsokat a hulladékudvarban lehet
leadni a régi rádóci út mellett,
a Zala-Müllex Kft. harasztifalui telephelyével szemben hétfőn és csütörtökön, illetve minden hónap második szombatján
8.00–15.30 között.

Festik a rendelőket
A körmendi önkormányzat
megrendelte a háziorvosi és
fogorvosi rendelők, valamint a
váróhelyiségek festését és
burkolását. A munkálatok június 11-én kezdődnek és előreláthatólag egy hónapig fognak tartani. Az orvosi ellátás
ebben az időszakban is biztosított lesz, és a város a kivitelezővel együtt arra törekszik,
hogy a munkák a legkevésbé
zavarják az ellátást. Azonban
mivel a munkálatok zajjal,
porral járnak, a váróhelyiségek használata időszakosan
korlátozott lesz. Emiatt a lakosság megértését és türelmét kérik.
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Tovább fejlődik a rábai vízi turizmus
Motorcsónakot és öt darab
túrakenut kapott a Bereki
Bárkás Egylet Egyesület. A
vízitúra-eszközöket – mintegy 5 millió forint értékben –
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség támogatásából vásárolta
a körmendi önkormányzat.

Elindult a Körmendi vízivándor
megállóhely fejlesztése című projekt
megvalósítása. Első lépésként vízitúra-eszközöket vásároltak a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 30 millió
forintos támogatásából, a motorcsónakot, a hozzá tartozó sólyakocsit és
a kenukat Bebes István, Körmend
polgármestere adta át az egyesület
elnökének, Varga Gábor Istvánnak
nemrég. Az öt darab törhetetlen
RTM Riviera típusú kenu mellett egy
alumínium testű, kormányállással
felszerelt, 9,9 lóerős, vízhűtéses Mercury motorral ellátott motorcsónakot sikerült beszerezni.
A Bereki Bárkás Egylet Egyesület
elképzelései és tapasztalatai alapján íródott ez a pályázat, ami nagy
örömünkre a rábai vízi turizmus és
a körmendi vízi bázis fejlesztését
szolgálja. A Rába a térség és Körmend meghatározó természeti kincse, ami nagyszerű lehetőséget
nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, rengeteg élménydús programot
kínál. Az ország nagy folyói, a Tisza
és a Duna, valamint a Körösök után
került az érdeklődés középpontjába
a Rába a vízi megállóhelyek fejlesz-

közélet | 2019. május 31. |

KÖRMENDI HÍRADÓ

3

Az országos átlagnál is fölényesebb kormánypárti siker Körmenden

Több mint a lakosság fele rész vett az EP-választáson
Május 26-án tartották hazánkban az európai parlamenti
választásokat, ahol a Magyarországnak járó 21 mandátum
sorsáról kellett döntést hoznia a választópolgároknak. A
végeredmény nem különösebben hozott meglepetést, ha
csak azt nem, hogy jelentős átrendeződések történtek az
ellenzéki térfélen. A kormányzó Fidesz–KDNP pártszövetség viszont az előrejelzéseknek megfelelően magabiztosan, 52,44 százalékkal nyerte a választásokat.

tését illetően. A kormány, a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség, a körmendi
önkormányzat és eg yesületünk
szándéka összecsengett, a fejlesztéshez pedig jó alapot ad a Bárkaház és a csónakkikötő. A cél, hogy a
körmendi megállóhely minél komfortosabb legyen és Körmend központi szerepet töltsön be a rábai vízi
turizmusban, ezzel növelje a turisztikai kínálatot. A Rába a vízi túrázók kedvence, igazi technikás vadvíz, örülünk a lehetőségnek – mondta
Varga Gábor István.
Bebes István kiemelte, hogy nagyszerű lehetőségnek tartja a vízi megállóhely fejlesztését. Nem ez lesz az
egyetlen újítás a Rába-parton, más
pályázati forrással is élnek, hogy
szebb, a turisták számára vonzóbb
legyen a körmendi folyópart.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség,
a körmendi önkormányzat és a Bereki Bárkás Egylet együttműködésében megvalósuló projekt célja, hogy

minél szélesebb körnek biztosítsa a
vízi túrázás lehetőségét. Körmend
központi szerepe a rábai vízi turizmusban vitathatatlan: tervezik egy
új stég, valamint szabadtéri pihenőhelyek kialakítását. Emellett hamarosan egy 4×4 ágyas szálláshely
építése is elkezdődik a körmendi
csónakkikötő területén. További
eszközök is várhatók: Pörnyeszi típusú versenyhajót, hajószállító vontát is vásárolnak a közeljövőben.
Nem titkolt szándék, hogy fejlődjön a
versenysport is, legyen szó akár a
síkvízi kajak-kenu sportról vagy a
szlalom szakágról. Korábban már
voltak egyeztetések arról, hogy a
nyugati országrészben egyedülállóként, a Rába körmendi szakaszán
szlalom gyakorlópályát is kialakítanának. Ez lenne a következő lépcsőfok a körmendi vízi megállóhely korszerűsítése után.
n TÓTH JUDIT
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

A hősökre emlékeztek
A Magyar Hősök Emlékünnepe
alkalmából tartottak megemlékezést a Hősök terén május 26-án. A
hősiesség sosem avul el, sosem veszít értékéből és nagyságából, hősnek lenni minden időben és minden
korban lehetséges – hangsúlyozta
Farkas Tiborné, a Szombathelyi
Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese. A megemlékezés
szónokaként kitért rá: ezen a napon
nem kizárólag az I. és a II. világháborúban elesett katonáinkra gondo-

lunk, hanem minden olyan honvédre, civilre, férfira, nőre és gyerekre,
akik a magyar nép történelme során bármikor életüket áldozták a
hazáért.
A szónoklat után a Somogyi Béla
Tagiskola diákjai adtak műsort,
majd zárásként a város elöljárói
megkoszorúzták a világháborús
emlékművet. A megemlékezésen
közreműködött a Városi Vegyeskar
és a Batthyány Lovasbandérium.
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Azt már a napközbeni jelentésekből látni lehetett, hogy EP-választáshoz képest magas lesz a részvétel, mind országosan, mind pedig
Körmenden. Körmenden végül a választópolgárok valamivel több mint
fele járult az urnákhoz, ami jócskán
meghaladta az országos 43,37 százalékos eredményt.
„Szeretném megköszönni mindenkinek, aki élt a demokratikus jogaival, és részt vett az európai parlamenti választásokon. Úgy gondolom,
hogy a magas részvételi arány megmutatta, hogy a körmendieknek fontos, hogy beleszóljanak az életüket
érintő kérdésekbe, valamint a jövőjük alakulásába” – értékelte a körmendi polgárok aktivitását Bebes
István, a település polgármestere. A
magas részvételi arány egyúttal azt
is jelentette, hogy még az országosnál is nagyobb kormánypárti siker
született a városban. A Fidesz–
KDNP pártszövetség ugyanis az ös�szes érvényes szavazat 64,68 százalékát szerezte meg Körmenden, ami
azt is mutatja, hogy a polgári párt
tudta legnagyobb mértékben mozgósítani a híveit. Az országos eredmények 13 EP-mandátumot jelentenek a

pártnak, így tehát egy fővel növelni
tudta a képviselői számát a Fidesz az
Európai Parlamentben. Bebes István
az eredmények kapcsán elmondta,
hogy egy választás mindig egy vis�szacsatolást jelent a választópolgárok irányából arra vonatkozóan,
hogy jó irányba haladnak-e a dolgok
az országban és az egyes települé
seken.
„A magas részvételi arány és a jelentős kormánypárti siker egy fontos
visszajelzés számunkra, hogy jó
irányba tartunk. Hiba lenne ugyanakkor, ha elégedetten hátradőlnénk,
hiszen a választók bizalmát csak
úgy lehet megtartani, ha folyamatosan és keményen dolgozunk a településünk és Magyarország fejlődéséért. Éppen ezért tovább kell
haladnunk azon az úton, amelyre
évekkel ezelőtt léptünk rá, és amely
során rengeteg sikert értünk el.” A
városvezető szerint a körmendiek
átérezték a választás komoly tétjét,
és egyértelmű és világos üzenetet
fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy milyen Európában szeretnének élni. „A körmendiek ismételten bebizonyították, hogy átérzik
nemcsak az ország, hanem a konti-

nens sorsát is. Világosan és egyértelműen kifejezésre juttatták, hogy
hisznek az erős és független nemzet
államokban, a családok támogatásának fontosságában és a keresztény kultúra továbbélésében.
Hisznek abban, hogy jogunk van eldönteni, hogy kikkel szeretnénk
együtt élni a saját hazánkban és
hogy miképpen szeretnénk kezelni a
demográfiai problémákat. Ez ennek
a választási eredménynek a legfontosabb üzenete.”
A választások előtt nem volt olyan
felmérés, amely ne a Fidesz jelentős
győzelmét jósolta volna, az ellenzéki pártok támogatottságát viszont
nem sikerült túl jól felmérnie a különböző közvélemény-kutató cégeknek. A vártnál ugyanis sokkal gyengébben szerepelt az MSZP és a
Jobbik, míg a DK és Momentum jelentősen megerősödött. A mostani

választás tehát jelentősen átrajzolta az ellenzéki politikai térképet. A
Jobbik például a legerősebb ellenzéki párt szerepéből mára egy 6,4 százalékos párt lett, amellyel csupán
az ötödik helyet sikerült megszerezniük. Ez azt is jelenti, hogy a korábbi 3 fő helyett csak egyetlen képviselőt küldhetnek Brüsszelbe. A
vártnál szintén gyengébben szerepelt az MSZP–Párbeszéd pártszövetség, akiknek a 6,4 százalékos
eredménye szintén egy képviselői
helyet fog jelenteni. Az ellenzék legnagyobb nyertese a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció
volt, akik nem kis meglepetésre a
szavazatok 16,15 százalékát szerezték meg, aminek köszönhetően 4
képviselői hellyel gazdagodtak. Talán még ennél is nagyobb meglepetés volt azonban a Momentum szereplése, akik az előzetesen jósolt
5–6 százalék helyett 10 százalékot
szereztek meg, ami két brüsszeli helyet jelent számukra. Érdekesség
egyébként, hogy mindkét párt körmendi támogatottsága jelentősen
elmarad az országos átlagtól.
Bebes István szerint a választók
megbüntették a Jobbikot, amiért a
korábbi elveiket feladva összeborultak azzal a baloldallal, amelynek
mára egyértelműen Gyurcsány Ferenc lett a vezetője. „Olyan szintű
meghasonuláson ment keresztül a
Jobbik, ami mára azt jelenti, hogy a
jobboldali érzelmű szavazók egyértelműen elfordultak a párttól. Az
eredmények pedig megmutatták,
hogy a jól hangzó néppártosodás és
balra tolódás egy totális kudarc volt
a részükről” – zárta értékelését a
városvezető.
n PM
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Percsák Marit közel hat évtizedes néptáncos tevékenységéért ismerték el

Most minden a gyerekekről szólt, ezen a napon rájuk irányult a figyelem

A jó társaság és a tánc jelenti nekem a legtöbbet

Május utolsó vasárnapja a legkisebbek ünnepe

Idén áprilisban első alkalommal ítélték oda a neves táncosról, koreográfustól, néptáncpedagógusról elnevezett
Antal László-díjat. Az elismerést Ferencz Gyuláné – vagy
ahogyan a legtöbben ismerik, Percsák Mari – kapta, közel
hat évtizedes néptáncos tevékenységéért.
Nem titok, hogy Horváth Percsák
Mari áprilisban volt 70 éves, de ez
nem látszik rajta. Igazi nett as�szony. Fekete-hamuszürke ruhakollekciójához extrán hat a halványrózsaszín pasztell köröm és a hibátlan
frizura. Utóbbin nem kell csodálkozni. Mari napra pontosan tudja,
mikor kezdte a fodrászszakmát:
1967. január 7-én. Ma is dolgozik
férfifodrászként, azt mondja, addig
csinálja, ameddig bírja. Ugyanúgy
van ezzel is, mint másik szenvedélyével, a tánccal. – Kisiskolás ko-

romban kezdtem a táncot Hiller
Imréné Sziszi néninél. Aztán jött a
szervezettebb forma, Pintér Pál és
Antal László tett sokat azért, hogy
megalakuljon a Béri Balogh Ádám
Táncegyüttes. Rendszeresek lettek
a próbák, a fellépések, volt néhány
felejthetetlen alkalom. Bár Mari
olyan közegben nőtt fel, ahol a művészet nagyon is jelen volt, a család
nem kötelezte semmire. Szinte mindenki tudja, hogy apám zenész volt.
Négyen vagyunk testvérek, a két
fiú, Sanyi és Feri követték apánk
példáját, zenészek lettek. Többször
kísérték annak idején a Béri Balogh
Ádám Táncegyüttest. Engem a tánc
fogott meg, a lánytestvérem, Terka
nem űzte egyiket sem, annak ellenére, hogy szereti a zenét is, táncot
is. Úgy látom, hogy Nadin unokám
örökölte a tánc szeretetét. A gyermekeim közül Nóra nem táncol, de
kedveli, a fiamat, Rolandot meg
nem igazán fogta meg ez a műfaj.
Percsák Mari tizenöt éve tagja a
Senior Néptáncegyüttesnek. A társaságot szereti, a jó hangulatú ös�szejöveteleket, na és persze a táncot.
Nincs kedvenc koreográfiája, mindent szeret, ami néptánc. Ő az együttes rangidőse, azt mondja, olyanok,
mint egy nagy család, aminek akár
az anyja is lehetne. Kiss Gábor a ve-

zérünk, ha lehet így mondani. Jól
összefogja a csapatot, sokfelé megyünk, évente többször. Vannak
úgynevezett osztálykirándulásaink,
amelyekre csak mi, táncosok megyünk, és vannak családi programjaink is. Hetente egyszer, néha kétszer van próbánk, tanulunk új
elemeket, készülünk a fellépésekre.
Megüljük a születésnapokat, névnapokat, a kis seniorokét és az öreg
seniorokét is. Mindig várom a pénteket, a próba napját, még ennyi évtized után is. Nem akarok padon üldögélő öreg lenni. Mindig jön valami új,
valami változatos az életembe a
tánccal. Múltkor például Jene Sándor fotózott bennünket az Őrségben,
Pityerszeren, autentikus környezetben. Nagyszerű volt, és a Csepeli
Öregtáncos Találkozó is az. Annyi
táncost én még soha nem láttam
együtt, mint ott. Van, aki Madárnak

hív, ez egy régi történet, de lehet,
hogy találó is. Van bennem kíváncsiság, nyitottság, imádom a társaságot. Nyáron Erdélybe indulnak közösen a senior táncosok, oda sajnos
nem megyek, mert a fiamékkal utazom Törökországba. Jön a másik kis
unokám, Panka is, ami nagy öröm.
Ferencz Gyuláné Horváth Percsák Mari néhány hete elismerést
vehetett át Körmend főterén. Az Antal László-díjat első alkalommal
ítélték oda idén áprilisban, nagyjából Antal László halála után egy
évvel. Meglepődtem, sőt nagyon
meglepődtem, szólni sem tudtam.
Aztán elragadott a tánc, nem is tudom, hogyan csináltam végig a szereplést. Nem tudtam, hol vagyok,
mit kaptam, de azt tudtam, hogy
boldog vagyok.

A világ országaiban különböző időpontokban ünneplik a
gyermeknapot. Az azonban mindenhol egységesen igaz,
hogy ezen a napon az övék minden figyelem. Hazánkban
május utolsó vasárnapja a gyermeknap ünnepe. A Bereki
Bárkás Egylet Egyesület a Bárkaházban szervezett ennek
kapcsán programot. A rendezvénybe más civil csoportok
is bekapcsolódtak, a Batthyány Lovas Bandérium és az Y09
Postagalamb Egyesület is részt vett az eseményen, de ebből az alkalomból ismét megnyíltak a tűzoltólaktanyák is.
Május utolsó vasárnapja egyértelműen a gyermekeké, ezt tartotta
szem előtt a Bereki Bárkás Egylet,
amikor élménynapot szervezett a
Rába partján. A gyermeknapi programot felkarolták a Batthyány Lovas Bandérium tagjai és a postagalambászok is. Volt lovaglás,
galambsimogató és galambröptetés. Emellett kézműves asztal és
tánc is várta a legkisebbeket, utóbbit Kékesiné Holecz Marianna
óvodapedagógus vezette. Igen népszerű volt a csillámtetoválás és a

kenuzás is, a program láthatóan
nagy élmény volt gyermekeknek és
szülőknek egyaránt.
A hagyományokhoz híven a katasztrófavédelem sem maradhatott
ki a programok sorából. Május 25én, szombaton napközben idén is
nyílt napot tartottak a megye több
tűzoltó-parancsnokságán a nemzetközi gyermeknap alkalmából.
Az érdeklődő kicsik és családjaik a
parancsnokságok mellett az önkéntes tűzoltó egyesületek laktanyáival, kiállításaival és speciális jár-

n TÓTH JUDIT
FOTÓ: J. T.

Két első helyezett lett a Lajtha László koreográfiai versenyen
Május utolsó hétvégéjén megtartották Körmenden a májusfa-kitáncolást és a Lajtha László koreográfiai versenyt, amelyet az
ötletgazdának, Antal László Pro
Urbe díjas koreográfus emlékének
ajánlottak. A rendezvényre sokan
ellátogattak, ahol 10 néptáncegyüttes 16 koreográfiáját tekinthették meg. Idén az első helyezett
nek járó díjat megosztva a Béri
Balogh Ádám Tánceg yüttes A
csornai vasútállomáson című elő
adása, valamint az ELTE SEK
Szökős Tánceg y üttes Zselici
banyalakodalom című koreográ
fiája érdemelte ki.

Bebes István polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a
néptánc hagyományai folyamatosan megjelennek a városban a különböző rendezvényeken, amellyel a
BBÁ igyekszik a magyar kulturális
értékeket közvetíteni. Az itt összegyűlt művészeti csoportok között
barátságok alakultak ki, ilyenkor
az elmúlt egy év élményeit megoszthatják egymással a fiatalok, akik
nemcsak a zsűrinek, hanem legfőképpen egymásnak táncolnak, kiélvezve annak minden örömteli pillanatát. A versenyt gálaműsor, a
májusfa kitáncolása követte, majd
táncházzal zárták a napot. n SZD

5

Manók és tündérek az oviban
A Dienes Lajos Utcai Tagóvodában évek óta hagyomány, hogy a
tavaszi programkínálatot a Tündér- és Manófesztivál is gazdagítja. A lányok tündérnek, a fiúk manónak öltöznek ilyenkor, semmi
nem szab határt a fantáziának a
ruhákat és fejdíszeket, fejfedőket
illetően.
Ebben az évben az időjárás nem
volt kegyes, így most nem tudták a
szépen felújított udvaron megtartani a rendezvényt. Ezúttal a tor-

naterem volt a helyszín, ahol a
Triola együttes adott műsort. Galambos Berni és Bujtás Ervin
interaktív műsora szórakoztatta
az óvodásokat, ahol ismert gyermekdalok is felcsendültek. Ezután
a csoportszobákban folytatódott a
program, mindenhol más kézműves asztal várta a gyerekeket. Pillangót, madarat, pici manót és
tündért is lehetett készíteni a mozgalmas délutánon.
n TJ


műveivel is megismerkedhettek.
Vas megyében Bozsoktól kezdve,
Szombathelyen, Jánosházán és Őriszentpéteren át egészen Kondorfáig
39 helyszín közül lehetett választani. A program Körmenden is népszerű volt: fiúk és lányok egyaránt
kíváncsi tekintetekkel léptek be a
laktanyába, örömmel bújtak bele a

lánglovagok ruhájába, próbálták ki
a járműveket és a különböző eszközöket. A tűzoltóságon több próbariasztást is tartottak és látható volt
az is, hogy hogyan csúsznak le a
lánglovagok a szertárba vezető csövön és villámgyorsan hogyan öltözn TJ
nek fel.
FOTÓ: J. T.
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Nem lehet mindenkiből világklasszis, attól még fontos, hogy szeressen úszni és érezze jól magát a vízben

Fülöp Xénia Körmendről indult, most Hosszú Katinka úszóiskolájának oktatója
A Rába-parti kisvárosban, Körmenden nőtt fel, itt tanult
meg járni és itt tanult meg úszni is. Ez utóbbi pedig az
élete része lett: nem félt megvalósítani álmát és most
a legjobbak között dolgozik Budapesten, hiszen az Iron
Swim csapat tagja. Néhány éve ismerem közelebbről és
mindig rácsodálkozok a kitartására.
27 éves, energikus, fiatal nő, aki
tisztában van az adottságaival és
igyekszik mindennap jobb lenni. Tavaly volt szerencsém látni, ahogy oktatja a fiatal generációt és nem túlzok,
amikor azt mondom, hogy elképesztő
tehetséggel és odaadással teszi mindezt. Az elmúlt néhány év tartogatott
számára mindenfélét, de teljes
mellszélességgel és mosollyal az arcán tette a dolgát, mert hisz ebben a
sportban. De a hit nem elég, hiszen
tudni kell közvetíteni, ő pedig türelemmel, elkötelezettséggel adja át a
sport szeretetét. Mint mindig, most is
lelkes volt és örömmel fogadta kérésemet, hogy interjút készítsek vele.
– Talán kezdjük az elején, gyerekként miről álmodtál, mi szerettél volna lenni?
– Tipikus kislány voltam, gyerekként mindig királylány vagy tündér
szerettem volna lenni. Aztán idővel
már sok minden megfordult a fejemben. A legdurvább talán a halottkém
volt, amíg rá nem jöttem, hogy mi is
az. De igazából már fiatalon tudtam,
hogy az úszással szeretnék foglalkozni, csak picit váratott magára.
– Hogyan képzelted el magad
felnőttként és sejtetted-e akkor
vagy érezted-e azt, hogy inkább
Körmenden kívül valósítanád
meg a céljaidat?
– Fiatalon nagyon ragaszkodtam
Körmendhez. De ahogy telt-múlt az

idő, rájöttem, hogy nem tudnám itt
megvalósítani magam igazán. Kevés a lehetőség ahhoz az elképzeléshez, ami a fejemben van, így pont
jókor jött a lehetőség Hosszú Katinka úszóiskolájában. Akkor már nagyon úgy éreztem, hogy mennem
kell. Most nagyon jól érzem magam
ott, de azért az nem titok, hogy nagy
vágyam, hogy külföldön is próbára
tegyem magam.
– Mikor kezdtél el úszni?
– 6 éves koromban, Molnár Csabánál. Ezúton is köszönök neki mindent, nagyon hálás vagyok neki.
– Mit jelent számodra ez a sport?
– Az életemet és a mindennapjaimat. Nagyon örülök, hogy tíz évig
úsztam és annak is, hogy ilyen mély
nyomot hagyott bennem, mert ez az
úszás iránti szeretet vitt el erre a pályára. Most mindennap ezzel a sporttal kelhetek és fekhetek le. Főleg
gyerekekkel foglalkozom és nagyon
fontos számomra, hogy ha nem is lehet mindenkiből világklasszis úszó,
attól még szeressen úszni és érezze
jól magát a vízben. Bár azt azért bevallom, én magam nagyon maximalista vagyok, így mindig mindenkiből megpróbálom kihozni a legjobbat.
Ez keménységgel párosul, de a vis�szajelzések alapján megéri.
– Kiért rajongtál gyerekként?
– Ian Thorpe olimpia úszóért,
Kásás Tamás olimpiai vízilabdázó-

ért. Rafael Nadal teniszező nagyon
nagy kedvenc, mind a mai napig. De
természetesen nagyon tisztelem és
felnézek Hosszú Katinkára. Szenzációs az, amit véghez visz.
– Most ki a példakép?
– A családom. Édesanyám, édesapám, nővérem. Külön-külön, de
mindegyikük a példaképem.
– Miért választottad ezt a pályát, hiszen, ha jól tudom, belekóstoltál másba is?
– Hosszú évekig úsztam és nagyon megszerettem, aztán ahogy az
sokszor lenni szokott, egy időre ki is
szerettem belőle. A pályaválasztáskor nehéz is volt, hogy merre induljak el. Így kerültem a Pécsi Tudomá nyeg yetem
Á llamés
Jog t ud ományi karára. Eg yetem
alatt, valamint utána is végig jogi
irodán dolgoztam. De a sportban
nőttem fel, így hallgattam a szívemre és jelentkeztem a Testnevelési
Egyetemre.
– Mióta dolgozol az Iron Swimnél?
– 2017 tavaszától indult el az oktatás része az Iron Swimnek, én pedig
azóta a csapat tagja vagyok.
– Honnan jött az ötlet, hogy jelentkezz?
– Katinka pályafutását mindig is
követtem és nagy érdeklődéssel
néztem, amikor elindították az
egyesületet. Nagyon megörültem,
mikor kiderült, hogy elindítják az
oktatást is, így egyértelmű volt számomra, hogy jelentkezem.
– Számodra mi a legnehezebb a
tanításban?
– Megérteni a gyerekeket, hogy
sokszor mit is gondolhatnak, érezhetnek. Elpityerednek, de sokszor
nem is azért, amit elmondanak.
Ezért én nagyon nagy hangsúlyt
fektetek erre a részre is. Sokat beszélgetek velük, ha látom, hogy
problémájuk van, szeretem, ha tudják, hogy számíthatnak rám.
– Főként gyerekekkel dolgozol,
milyen korosztályt tanítasz éppen?
– 3–15 éves korosztállyal foglalkozom, de nagyon sok felnőtt úszóm
is van. Meglepő, hogy az idősebb
korosztály is mekkora lelkesedéssel jön úszni tanulni vagy edzeni.
Van pár felnőtt úszóm, akik évek óta
hozzám járnak és olyan jó látni,
hogy mekkora fejlődésen mentek
keresztül és különböző versenyeken milyen szép eredményeket érnek el.

– Ha valaki profi úszó szeretne
lenni, mert gyerekként erről álmodik, hogyan építheti fel ezt az
álmot? Mi kell hozzá?
– Egy biztos támogató családi háttér, ahol meg tudnak minden feltételt
teremteni és adni. Utána egy jó
egyesület, jó oktatói és edzői gárdával. De ami még nagyon fontos, a
gyermeki eltökéltség, hogy benne is
megszülessen ez az érzés, ne csak a
szülőben.
– Mit szeretsz a legjobban ebben
a sportban?
– Legjobb érzés az, amikor látom,
hogy a gyerekek milyen fejlődésen
mennek keresztül. Az, hogy kezdőkből hogyan fejlődnek fel arra a
szintre, hog y átkerülhetnek az
eg yesületbe, lehetőséget kapva
arra, hogy versenyzők lehessenek.
A legtöbb gyereknek ez a vágya és
hogy ehhez mi vagyunk a kulcs,
arra sarkall, hogy mindennap a lehető legjobbat hozzam ki magamból. A beléjük fektetett munka mindig visszaköszön, nagyon hálásak
értük a gyerekek és természetesen
a szülők is.
– Neked mit tanított ez a sportág?
– Leginkább türelmet, mivel nagyon türelmetlen típus voltam. Bár
ez lehet, hogy korfüggő is, nem!?
– Mit szeretsz a legjobban a
munkádban?
– Mindent, mert nagyon imádom.
De ha ki kellene emelnem egyet, akkor azt, amikor a gyerekek csodálattal néznek rám.
– Milyen változásokat fedezel fel
magadban, mióta ezzel foglalkozol?
– Sokkal türelmesebb, kitartóbb,
széles látókörű, valamint keményebb vagyok, mint voltam. Az uszodában, valamint a saját életemben is
igaz ez rám. De igazából, ahogy én
érzékelem, ez mind pozitívan hat a
környezetemre, valamint saját magamra is. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, ebből szerencsére jól
lehet építkezni, formálódni.
– Ki inspirál téged a mindennapokban?
– Őszintén? Saját magamat inspirálom. Senki nem ismer olyan jól,
mint én saját magamat.
– Mit tanultál ez alatt a néhány
év alatt?
– Rengeteget magáról a szakmáról, lexikálisan is nagyon szeretem
bővíteni a tudásomat, szeretek különböző tanfolyamokra járni, nem-

csak úszással kapcsolatosan, hanem
példáu l
pszichológ ia i
előadásokra is, amit nemcsak a mindennapi életben, de az uszodában is
jól tudok alkalmazni.
– Mik a terveid a jövőre nézve?
– Most már harmadik éve, hogy a
saját tanfolyamomat indítom el
Szentgotthárdon. Évről évre egyre
többen vagyunk, nagyon szépen bővül a csapat. Természetesen szeretném, ha még több kisgyereket és
immáron felnőttet is be tudnánk
vonzani a tanfolyamra. Szeretném,
ha kinőné magát és folyamatosan
tudna működni, akár az én jelenlétem nélkül is. Úgy gondolom, hogy jó
úton járok, de/és tisztában vagyok
vele, hogy a jó dolgokhoz idő kell,
amit meg is adok.
– Természetesen emellett nagyon
nagy álmom az, hogy külföldön is
megmérettessem önmagam. Kaptam már ajánlatokat, de még egyiket sem éreztem magaménak. Remélem, hog y eg yszer majd
megérkezik az a lehetőség, amiért
azt mondom, hogy érdemes menni.
– Nyilván Budapest nincs túl
messze, de mégis távol vagy a családodtól, mennyire sikerült beilleszkedni? Megszoktad a fővárosi
légkört? Nem hiányzik a kisváros
nyugalma?
– Így pár év után már úgy gondolom, hogy nagyon jól be tudtam illeszkedni és fel tudtam venni a
nagyvárosi ritmust. Személy szerint
nagyon szeretem a pezsgést és a
nyüzsgést. Amikor otthon vagyok,
akkor érzem, hogy milyen jól is esik
egy kis csend és nyugalom. De aztán
pár nap után már húz is vissza a szívem.
– Milyen a munkakapcsolat a
többiekkel? Aki követ titeket instagramon, az azt látja, hogy a jókedv az adott, jó a viszony a többiekkel?
– Jól látják, mindig jó a hangulat.
Nagyon jó kapcsolatban vagyunk
egymással, igazából már barátságokról beszélhetünk, nem csak
munkakapcsolatról. Mindig támogatjuk egymást, legyen szó munkáról vagy magánéletről. Nagyon örülök, hogy ilyen jó csapatot tudtak
összeválogatni, ilyen közegben egy
élmény dolgozni.
– Csapatban vagy önállóan szeretsz inkább dolgozni?
– Nehéz kérdés, de is-is.
– Hogy látod, mi a legnehezebb
egy fiatal nőnek ebben a szakmá-

ban? Hogy érzed, van szakadék a
férfi és a női oktatók között, vagy
a szülők részéről egyforma a bizalom felétek?
– Nőként érvényesülni a legnehezebb ebben a szakmában. Nem igazán ismernek el például egy női
edzőt. Nehéz is ilyen pozícióba kerülni. Pedig egy nő is lehet szakmailag ugyanolyan képzett vagy természetileg lehet akár erősebb jellem,
keményebb, mint egy férfi edző. De
ez egy nehéz, összetett kérdés, mindenki más szemszögből látja és közelíti meg. Ellenben oktatóként abszolút elfogadott, hogy nő az oktató.
Szerintem női oktatóként könnyebb
érvényesülni ebben a szakmában,
mint edzőként.
– Miben segít neked az úszás személy szerint? Hiszen ez egy olyan
sport, ahol az ember igazán egyedül lehet a gondolataival.
– Ha én úszok, akkor segít kikapcsolni, akkor úgy érzem, hogy végre
eljött az én időm. Ott megszűnik a
külvilág, nem szoktam közben gondolkozni, csak feltöltődöm.
– Kinek ajánlanád az úszást?
– Gyermekeknek, felnőtteknek
egyaránt. Az úszás egy nagyon jó
sport. Teljesen átmozgatja az egész
testet. Habár bennem nagyobb a
versenyszellem, de rekreációs szinten is tudom ajánlani.
– Szerinted mennyit változott az
úszásoktatás az elmúlt években?
– Azt mondhatom el, hogy országos szinten nagy hangsúlyt fektetnek az úszásoktatásra. A MÚSZ szeretné, ha minél több kisgyerek
tanulna meg úszni. Az is észrevehető, hogy rengeteg szülő törekszik
arra, hogy a gyermeke részt vegyen
tanfolyamokon. Ehhez nagy segítség a régiós szinten bevezetett kötelező óvodai, illetve iskolai úszásoktatás is.
– Te mennyi idős kortól ajánlod
ezt a sportot?
– Négyéves kortól ajánlatos elkezdeni úszni, de természetesen
előtte is jó, ha már ismerkednek a
vízzel.
– Nyáron sem áll meg az élet,
mik a terveid?
– Mint azt már említettem, nyaranta Szentgotthárdon úszótanfolyamot szervezek a Körmend–Szentgotthárd és térségében élő
gyermekek számára. Ez most nyáron is így lesz. Idén jó pár változás
lesz a tanfolyamban, nemcsak csoportos órákra lehet jelentkezni, ha-

nem egyéni órákra is. Emellett a
felnőtt úszásra is nagy hangsúlyt
fektetek. Ők is lehetőséget kapnak,
hogy megtanuljanak úszni vagy erősítsék az úszástudásukat, valamint
szeretném megmozgatni az auszt
riai közeget is, így az idei évtől nekik is lesz lehetőségük csatlakozni a
tanfolyamhoz.
A tavalyi is nagyon jól sikerült, a
visszajelzések is ezt mutatják, de én
magam is sikeresnek értékelem. Pedig nagyon izgultam, de az egészségügyi problémáim ellenére is tökéletesen zajlott a tanfolyam.
Nagyon jólesett, hogy már most duplaannyian voltunk, mint az első nyári tanfolyamon. Remélem, hogy idén
még több gyereket és felnőttet tudunk megmozgatni.
– Tartasz önálló foglalkozásokat is?
– Igen. Vannak egyéni óráim is, itt
külön extra figyelemmel tudok fog-

lalkozni az úszóimmal. A külön figyelem miatt jobban össze tudjuk
rakni technikailag az úszást, van
arra is idő, amire mondjuk egy tanfolyami órán nincs, de nagyon jó lehetőség akár egy pluszedzésnek,
kondíció javításra. Jó lehetőség a
magánóra egy öttusázónak, triatlonosnak is vagy egy ironmanre vagy
egy komolyabb crossfit versenyre
készülőnek is.
– Mi lendít át egy nehéz napon,
mi ad erőt?
– Nincs egyforma nap, minden nap
más és más. Egy nehéz napból sokat
lehet tanulni. Ami egyszer nehéz
volt, lehet, következő alkalommal
már könnyebb lesz. Ilyenkor csak
erre tudok gondolni.
– Az utolsó kérdésem már csak
az lenne, hogy mi a mottód?
– Soha ne add fel, maradj mindig
hű magadhoz!
n SZABÓ DÓRA
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Jön a nyár, jönnek a nyári táborok, választékból nincs hiány Körmenden, mindenki találhat programot

Nem kis fejtörést okoz a szülőknek, mit csináljon a gyerek szünidőben
Két hét és startol a nyári szünidő, amikor a diákok nagyjából két és fél hónapra elköszönnek az iskolától és a kötöttségektől. A családi programok, nyaralások mellett a nyár a
táborozás időszaka is. A táborok – legyen szó szabadidős,
munkavégzéssel egybekötött vagy szakmai programú, tematikus lehetőségekről – a reneszánszukat élik, és kínálat
is van bőven.
A tanév befejeztével egyből indulnak a nyári táborok, találkozik a
kereslet és kínálat oldal. Nem egyszerű megoldaniuk a szülőknek a
10–11 hetet a nyári szünetben, sokan választják a nyári táborokat.
Sokszor őszinte érdeklődésből, de
előfordul, hogy kényszerből is. Körmenden is rengeteg lehetőség kínálkozik táborozásra, a megszólított
korosztály igen széles skálán mozog. Az alsósoktól kezdve egészen a
középiskolás végzősökig mindenki
találhat programot az érdeklődési
körének megfelelően. A táborok tematikáját tekintve is van miből válogatni: a sporttáborok mellett a
természetjárás, a kézművesség, a
nyelvtanulás, a tánc, az olvasás és a
helytörténet is központi téma az általában egyhetes, pontosabban ötnapos napközis jellegű táborokban.
Értéküket az adja, hogy kötetlenebb
formában közvetítenek valamilyen
szakmai tartalmat vagy orientálnak valamilyen érték felé. A jó tábor
az, ahol aktív és minőségi kikapcsolódási lehetőséggel találkozik a
résztvevő. A tábor kiválasztásánál
fontos szempont, hogy előzetesen
célszerű megbeszélni a táborozó
gyermekkel, fiatallal. A táborokban
lehetőség van új élmények szerzésé-

re. Új baráti kapcsolatok alakulhatnak, fejlődhet a kezdeményező, az
alkalmazkodó és a kommunikációs
készség. A csapatszellem növeli az
önbizalmat, de segíti az önértékelést is. Az egyéni feladatok, valamint a szülők nélküli lét pedig önállóságra tanít és nevel. Sok tehát a
pozitívum, de azért az egyértelműen kijelenthető, hogy a táborok nem
helyettesítik a családdal eltöltött
időt.
Manapság ritkábbak a kulcsos
gyerekek, inkább a táborokban való
elhelyezést preferálják a szülők, még
ha sokba is kerül. Ez szerintük a legbiztonságosabb, bár néha azért
kényszerhelyzet is, hiszen nincs an�nyi szabadság, amennyivel megoldható lenne a gyermekfelügyelet a
nyári szünetben. Nagy múltra tekint
vissza a Nyári Körmendi Kosárlabda
Tábor, amit ebben az évben már 14.
alkalommal rendeznek meg. Három
turnusban tartják a tábort, mindjárt
az iskola befejezése után, hétköznapokon. Lányoknak és fiúknak egy
aránt kínálják a lehetőséget. A fő
program természetesen a kosárlabdasport, az alapok elsajátítása, a
csapatszellem alakítása. Ez egy különleges hangulatú tábor egy olyan
városban, ahol igen nagy múltja és

nagy sikerei vannak ennek a sportágnak. A sporttáborok körét gazdagítja a focitábor, a kézilabdatábor, a
kick-box tábor, valamint a kajak-kenus élménytábor. A kick-boxosok két
csoportban, edzőtábor jelleggel
szerveznek programot, és öt-öt napot töltenek az Őrségben. Az első
csoport napi két edzésen vesz részt,
a második csoportnál napi három
tréning szerepel a programban, így
készülnek fel az őszi szezonra. A két
csoport váltásánál minősítő övvizsgát tartanak. A tábor ideje alatt lesz
irányított program és kötetlen szabadidő is. Különböző, érdekes prog-

ramokat is beiktatnak a tábor hetébe: lesz séta az erdőben, túrázás,
barangolás, kirándulás, kiállításlátogatás, lovaglás, állatsimogatás és
strandolás is. A futball- és kézilabdatáborban is igyekeznek minél tartalmasabb programot kínálni, itt is a
mozgásos foglalkozások vannak túlsúlyban, sportágspecifikusan.
A kajak-kenu élménytábort az
idén negyedik alkalommal rendezik meg, helyszíne a körmendi Bárkaház és Rába-part. A sportág
alapjainak elsajátítása mellett a
víz a központi téma, legyen szó
akár állat- és növényvilágról vagy

éppenséggel környezetvédelemről.
Az előző évekhez hasonlóan az
idén is lesz meglepetésvendég. Korábban volt már itt Wichmann Tamás és Vaskuti István, mindketten a kenusport nagyjai. Tavaly
pedig Storcz Botond háromszoros
olimpiai bajnok kajakos és Golomán György magyar válogatott
kosárlabdázó érkezett egy kis beszélgetésre a gyerekekhez. Most is
lesznek vendégtáborozók, a dunavarsányi kajak-kenu klub utánpótlás-versenyzői itt edzőtáboroznak,
és részt vesznek az augusztusi csónakfelvonuláson is.

Szintén nagyon régi és három évtizede az egyik legnépszerűbb nyári program az Olvasótábor, amit a
Faludi Ferenc Könyvtár szervez. Itt
három turnus van, kettő az alsósoknak, egy a felsősöknek. Mindegyik
programjában van kirándulás. Az
alsósok Sümeg, Szigliget, Vasvár,
valamint Szombathely és a Jeli Arborétum környékét járják be, a nagyobbak távolabb utaznak. Útvonaluk Várpalotát, Székesfehérvárt és
Pákozdot érinti. Mindig egy bizonyos tematika alapján szervezik az
olvasótábort, jeles évfordulóhoz
kötve. Az idei olvasótáborokat két
évforduló jegyében rendezik: az
egyik arra emlékeztet, hogy 30 éve,
1989-ben szervezett először olvasótábort a városi könyvtár, így a
szlogen is ehhez kapcsolódik: Az
olvasótábor volt, van, lesz. A másik
tematika Körmend várossá nyilvánításának 775. évfordulóját idézi,
így helytörténettel is foglalkoznak
majd játékos formában a táborozók.
Új a kínálatban az erdei vándortábor, ahol a Mecsek titkainak megismerésére nyílik lehetőség, bentlakásos formában. Az év legzöldebb
heteként hirdetik a programot. A
résztvevők előre kiépített szállásokon, három megállóhelyen alszanak, Sikondán, Zobákpusztán és
Pécsváradon. A mecseki erdei vándortábor napi útvonalhossza változó, 9–15 kilométer között mozog.
Jelentős szeletét jelenti a körmendi
táborkínálatnak az egyházi vonal.
Minden egyházi közösség, felekezet
szervez Bibliatábort vagy hittantábort. A nyelvi táborokról sem szabad megfeledkezni, ezeket főként
felső tagozatosoknak ajánlják. A

nyelvi táboroknál van olyan is, ahol
anyanyelvi tanár közreműködésével lehet nyelvet tanulni. Sokan élnek az Erzsébet-táborok kínálta lehetőséggel, ezekre előzetesen lehet
pályázni. Nyertes pályázat esetén
minimális részvételi díj befizetése
mellett lehet szép napokat eltölteni
a Balaton partján, Zánkán és Fogyódligeten. A táborok ára egyébként változó: a legolcsóbbak a pályázati támogatással megvalósuló
Erzsébet-táborok.
Körmenden jellemzően 13–25 ezer
forint között kínálnak táborozási lehetőséget személyenként. A tartalom mindenhol más: van, ahol napi
kétszeri, van, ahol háromszori étkezést foglal magában. Vannak ennél
komolyabb díjszabású lehetőségek
is, ilyenek például az extrémebbnek
számító lovas vagy vitorlás táborok
és azok, amelyeknél több kirándulás
szerepel a programban, esetlegesen
külföldre is. A táborszervezők között
találunk iskolát, önkormányzati intézményt, sportegyesületet, civil közösséget és magánszemélyeket is.
Aki most kezd keresgélni táborügyileg, lehet, hogy már nem lesz szerencséje, mert néhány lehetőség már
nem lesz elérhető. Március-április
környékén kezdik hirdetni a külön-

böző táborokat, az előlegek beszedése is több helyen megtörtént már. A
szülők számára nem kis fejtörést
okoz az, hogy megoldják a gyerekek
elhelyezését a nyári szünetben. Sok
helyen besegítenek a nagyszülők,
ahol erre nincs lehetőség, ott több
táborra kénytelenek befizetni a családok. A két és fél hónapos nyári
szünidő hosszabb a legtöbb EU-s államban megszokottnál, de vannak
olyanok is, akik még a magyar gyerekeknél is többet nyaralhatnak. Az
olaszok, a lettek, a törökök, a románok és az írek vannak ilyen kivételes
helyzetben. A kicsikkel – vagyis az
óvodásokkal – könnyebb, hiszen
egész nyáron van elérhető óvoda. Viszont az sem szerencsés, ha a gyermek nem tudja megélni a nyári szünet adta szabadságot, a kötetlenebb
hétköznapokat. És ami szintén nem
elhanyagolható: fontos, hogy legyen
közös családi program a nyári szünetben. Bármilyen korú is a gyermek, a családi együttlét pótolhatatlan. Ahogy maga a család sem
helyettesíthető más közösséggel, az
élmények pedig összetartanak, kiemelnek a hétköznapokból és mindig
jó lesz emlékezni rájuk.
n TÓTH JUDIT
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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„Szent Pál útjain jártam” – bemutatták dr. Gyürki László új könyvét

A város bízik abban, hogy csillogó érem kerül a kosarasok nyakába

Befejeződtek a tavaszi KÉSZ-előadások

A sport minden terén élen járnak a körmendiek
Komoly és kemény feladat előtt áll a körmendi kosárlabdasport az elkövetkező időszakban – hangsúlyozta Bebes
István, Körmend polgármestere, aki, mielőtt rátért volna
az ezzel kapcsolatos gondolataira, a többi sportágról is
beszélt. Ahogy mondta: sportos város Körmend, amit mi
sem bizonyít jobban, mint például a focisták jó szereplése
a megyei bajnokságban, a női kézilabdások sikerei vagy a
birkózók, dartsosok eredményessége.

Szent Pál életének, utazásainak avatott ismerője dr. Gyürki
László nyugalmazott körmendi plébános. Legújabb könyve is, a Szent Pál útjain jártam az apostol missziós útjainak
és élete meghatározó állomáshelyeinek felkeresésével
foglalkozik. A könyvet bemutató előadásnak a Polgármesteri Hivatal nagyterme adott otthont.
Dr. Gyürki László pápai prelátus,
egyetemi tanár, nyugdíjas körmendi plébános a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Körmendi Csoportjának felkérésére tartotta meg
májusban a Polgármesteri Hivatal
nagytermében a tavaszi előadás-
sorozat évadzáró rendezvényét. Az
előadás dr. Gyürki László legújabb,
Szent Pál útjain jártam című könyvének volt a bemutatója. Az előadó
először utazásairól beszélt, amelyeken Szent Pál nyomában járt. Az
apostol iránti szeretete négy évtizeddel ezelőtt kezdődött. Sokszor
gondolt arra, hogy Jézus szülőföldje, a Szentföld után felkeresi azokat a helyeket is, amelyeket az
apostol szentelt meg küzdelmes
missziós munkájával, és ahol keresztény közösségeket alapított.
Először 1974 nag yhetében vett
részt egy kéthetes hajóúton, majd
utazások hosszú sora következett:
1975-ben, 1981-ben, 1983-ban, 1998
nyarán, 1999-ben, 2000-ben, 2003ban, 2005-ben, 2008-ban és 2010ben is hosszabb-rövidebb időre
Szent Pál nyomába szegődhetett.
Első útján többek között felkereste
Nápolyból indulva Délosz szigetét,
aztán Isztambulból Izmirt (Szmirna) és Efezust. Ezen út során nagy
élmény volt számára elsősorban az
efezusi rommező felkeresése, a híres színház, majd az ún. „Mária
házában” közös misét celebrált,
ahol már két pápa is járt. Ezután
Athént látogatták meg. Az Akropoliszt Szent Pál még eredeti szépségében láthatta, az Areopáguszon
mondta el híres beszédét az athéniaknak. Ennek szövege ma eg y
bronztáblán olvasható. Áthajóztak
Korintus mellett az Isztmoszi csatornán, amelyet a magyar Genster
Béla tervezett. Nagyon tartalmas
utazás volt az egyik paptársával,
hátizsákkal, kevés pénzzel megtett, mintegy 30 napos görögországi útja, amikor nagyon sok „Pál”-i
helyet keresett fel. Ekkor járt először Filippiben, ahol a szent az első
európai közösséget alapította. Pál
börtönében miséztek, majd felke-

resték Tesszalonikát és Bereát. Ez
alkalommal jutottak el Patmosz és
Rodosz szigetére is. Szent János
emléke kapcsolódik Patmosz szigetéhez. Emlékezetes volt számára a
törökországi utazás, amikor járt a
„galaták földjén”. Ankarában meglátogatta Augusztus templomát,
amelynek falán olvasható, hog y
„népszámlálást rendelt el”. Római
tartózkodása idején kétszer is felkereste Szirakuzát és a Nápoly
mellett Puteolit. Innen érkezett a
hajótörés után gyalog Rómába. A
Pállal kapcsolatos római helyeket
sokszor tekinthette meg. Többszöri
sikertelen próbálkozás után végre
eljutott testvérével Málta szigetére.
Pál hajója a 14 napi viharos hánykolódás után itt ért partot. Itt még
egy alkalommal is járt, és fölkereste 2000-ben Ciprus szigetét is. Mint
Pál, „bejárta az egész szigetet”, volt
a kettészakított sziget török részén
is. Több turistacsoportnak szintén
ő volt a lelki vezetője, így az ismert
helyeken többször is megfordulhatott. Korintus, Filippi, Efezus, ahol
az apostol hosszú időt töltött, szinte közvetlen ismerősei lettek. Időközben néhány könyvben és nagyon sok beszámolóban írt ezekről
az utakról, Pál apostol működéséről és életéről. Pál „megtérése” –
magyarul „pálfordulása” Damasz-
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kuszban történt. A keresztényeket
eleinte üldöző Saul a damaszkuszi
úton találkozott a feltámadt Krisztussal, és odaadó apostola lett. A
Pál útját járó dr. Gyürki László legalább hétszer próbálkozott eljutni
Szíriába, de csak 2010-ben sikerült
Pál megtérésének városába ellátogatnia, és ekkor bejárhatta az országot. Ez volt az az év, amikor még
nem dúlt a szörnyű szíriai háború,
amely azután romba döntötte ezt a
szép országot. A Pál megtérésének
helyén épült kápolnában is misézhetett. Sajnos ezt a Szíriát már nem
találja meg a turista vagy a zarándok. Erről az útról készült a
Zarándoklat Szíriában a kereszténység bölcsőjén című köny ve.
2008-ban emlékezett a keresztény
világ Pál apostol kétezredik születésnapjáról. Ebben az évben egyházmegyei papi zarándoklat lelki
vezetője volt, és végigjárták az ismert Szent Pál-i helyeket. Szintén

ekkor a „Falakon kívüli Szent Pál
bazilikában” különleges vizsgálatnak vetették alá Pál apostol szarkofágját, amelyben maradványai
nyugszanak. E mellett is sikerült
misézni, hogy így fejezze ki tiszteletét és szeretetét Pál apostol iránt.
Ez a templom a világ egyik legszebb temploma. 1823. július 15–16.
éjjelén leégett, majd a világ keresztényeinek összefogásával épült
újjá. A bazilikától kb. 2 km-re található az ún. „Tre Fontane” kápolna
azon a helyen, ahol az apostolt
Néró üldözése idején 67-ben lefejezték. A hagyomány szerint az apostol feje a lefejezés után háromszor
érintette a földet, és ott forrás fakadt, innen ered a kápolna neve.
Pál apostol három apostoli útját és
a hajóutat Rómába térképen is követhették az előadó hallgatói, és
vetített képeken is láthatták az
apostol hősies útját, aki megörökítette leveleiben sok szenvedését is:
„sokat fáradtam, többször voltam
börtönben… a zsidóktól öt ízben
kaptam egy híján negyvenet, háromszor megbotoztak, eg yszer
megköveztek… háromszor szenvedtem hajótörést…”. Cipruson –
Páfoszban – is mutatnak egy oszlopot, ahol megvesszőzték.
Előadása során megemlékezett
arról az eseményről, amikor a körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes a törökországi Mersin városban szerepelt, felkeresték a
szomszédos Tarzusz városát, Szent
Pál szülőhelyét, így mintegy plébánosuk nevében is köszöntötték a
nagy apostolt, Pált, és erről hazatértük után örömmel számoltak be a
plébánosnak.
n CSIHAR TAMÁS

Kitért arra is: az utánpótlás és a
felnőtt sport mellett a tömegsport is
nagyon komoly alapokkal bír a városban. Éppen ezen felbuzdulva, jubileumi sportprogramot hirdetett a
város az idei esztendőben. A SPORT
775 programot hagyományteremtő
szándékkal rendezték meg, amelynek keretében a teljes lakosságot
megszólították, az amatőröktől kezdve a profi sportolókig egyaránt. Az
eseménynek természetesen az Egis
Körmend kosárcsapata is szerves része volt: a dobogós helyezetteknek a
csapat tagjai adtak át az érmeket.
A városvezető bízik abban, hogy az
éremátadásnál való segédkezés után
ők is felérnek a csúcsra, és a bajnokság végén a kosárcsapat játékosainak a nyakába is érem kerülhet.

„Mindenki a legjobbat szeretné a
kosárlabda terén, örülhettünk az elsőségnek az Alpok Adria Kupában,
az alapszakaszt és középszakaszt
is az élen zártuk. Voltak pozitív és
negatív eredmények egyaránt, de
most már az elődöntőben kell az igazi sikereket kiharcolni.” A város az
utánpótlás-nevelést próbálja minden erejével erősíteni. A Körmendi
Törpördögöknek igyekeznek minél
több támogatást biztosítani, hogy
egyre több játékost tudjanak kinevelni a profi csapat számára. Ennek
érdekében erősítette is az utánpótlásstábot a klub, hiszen mostantól
Patai Benjamin feladata, hogy a
saját nevelésű játékosokkal foglalkozzon, és megpróbálja őket beépíteni a felnőtt keretbe.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy
nálunk nem lehet olyan hatalmas
egyesületi modellt felépíteni, mint
egyes akadémiákon, ahol óriási
gyermekszámmal dolgoznak, de
mind az utánpótlás, mind a felnőtt
csapat próbál hatékonyan építkezni,
hogy a jelenlegi helyzetből a legtöbbet tudják kihozni. Ez a csapat alkalmas lehet akár a bajnoki címre is,
kicsit még jobban kell hinniük magukban, és akkor el is tudják érni a
legnagyobb sikert. Úgy gondolom,

az, hogy egy ekkora városnak ilyen
szintű kosárlabdacsapata van, az
egy nagyon komoly eredmény, amihez rengeteg ember összefogására
és munkájára van szükség. Legyen
szó akár a csapatról, akár a szponzorokról, akár a szakmai stábról
vagy éppen a nagyszerű szurkolókról, mindenki rengeteget tesz a sikerért. Ez pedig már önmagában egy
nagyszerű dolog és óriási teljesítmény” – zárta szavait Bebes István.
n MP

Ezüstért küzdenek a focisták

Második lett Lakosi Márton

A megye I-es labdarúgó-bajnokság 28. fordulójában a Vasvár VSE
látogatott Körmendre. Célratörően
estek egymásnak a felek, ez a ha
zaiaknak sikerült jobban, az első
félidő 1-0. Nem állt be védekezni továbbra sem a Vasvár, bőven akadt
helyzet itt is, ott is. A végjátékban
aztán még kétszer hálóba talált a

Budapest adott otthont a 25.
WAKO Kick-box Világkupának. A
Budapesti Olimpiai Központban
(BOK) május közepén megrendezett eseményre több mint negyven
ország, 284 egyesület, 3131 nevezést adott le. A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend négy fővel vett
részt a versenyen.
A BOK-ban május 16–19. között
14 tatamin és 3 ringben folytak a
küzdelmek. A formag yakorlat-versenyszámoknak külön
csarnokrészleget biztosított a
rendezőség. A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend négy indulójából sajnos három versenyző is
idő előtt búcsúzott a további küzdelmektől. Horváth Szabolcs,
Papp Huba és Tóth Levente
mindjárt az első mérkőzéseiket
elveszítették, ezért ezután már
csak szurkolóként biztathatták
klubtársukat és honfitársaikat.
A negyedik dinamicás, Lakosi
Márton kadet 2 korcsoportban,
+69 kg-os súlycsoportban, light-

Körmendi FC. Bizony a focit gólra
játsszák. A Körmend a győzelmet a
67. születésnapját ünneplő klubelnöknek, Budai Józsefnek ajánlotta.
Gólszerzők: Czimber, Takács M.,
Sály. Nagy szükség volt a háromgólos diadalra, mert a Király SzE 2-0ra legyőzte a Rum KSC-t. A Rába-partiak jobb gólarányukkal
állomásozhatnak a dobogó második
fokán a szoros mezőnyben.
Az utolsó előtti fordulóban Rába
patyon 6-2-re győzedelmeskedtek
ifj. Molnár Károly játékosai. A fél
időben 3-1 volt az állás. Gólszerzők:
Sály (1), Niksz (1), Takács M (2), Sipos (2). Utóbbi mindkettőt tizenegyesből érte el. Érdekesség, hogy a
körmendiek kapusa, Farkas kivédte
a patyiak tizenegyesét. A házigazdák egyébként két szabadrúgásból
szerezték találatukat. A szezon utolsó mérkőzése Körmenden lesz június
2-án, vasárnap, az élbolyt szorosan
követő Lukácsháza ellen. Bizakodjunk, hogy a fiúk megtartják a második, ezüstöt érő pozíciójukat.
n KÉKI

contact szabályrendszerben lépett először tatamira. Marci nem
bírt az osztrák ellenfelével, ezért
ebben a szabályrendszerben nem
folytathatta tovább a küzdelmeit.
Kicklight szabályrendszerben is
megmérettette magát, ott egy
szlovák versenyző, Vlk Alex volt
az első ellenfele. Marci a szlovákot maga mögött hagyva jutott a
döntőbe. Az első helyért a nála
eg y fejjel magasabb leng yel
Pawel Konráddal nézett farkasszemet. Ebben a szabályrendszerben combrúgás is megengedett, és sajnos a második
menetben keresztszalag-sérülés
miatt kénytelen volt feladni a
mérkőzést az egészség megóvása érdekében, így a dobogó második fokára állhatott fel, ezüst
éremmel a nyakában.
A magyarok sportdiplomáciában is jeleskedtek, ugyanis Király
Istvánt választotta meg elnökének
az Európai Kick-box Szövetség.
n CST
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Elődöntőben az Egis Körmend, a pécsi gárda lesz az ellenfél

A serdülő bajnokság északnyugati csoportjának bajnoka a Körmendi DMTE

Továbbra is veretlen hazai pályán a kosárcsapat

Aranyos utánpótlás, sikeres kézilabdás szezon

Az NB I A csoport rájátszásának negyeddöntőjében a
Sopron KC ellen vívta mérkőzéseit az Egis Körmend férfi
kosárlabdacsapata. A három győztes találkozóig tartó
sorozat első felvonásán idehaza komoly fölénnyel tarolt az
MTE (104-72). Idegenben a nagy elánnal küzdő soproniak
kis híján meglepetést okoztak. Hullámzó teljesítménnyel,
egyetlen ponttal, de hozta az eredményt a Rába-parti
alakulat (89-90). A folytatásban a pályaelőnynek köszönhetően újra itthon találkoztak a felek, a félidőben még
a Sopron vezetett (34-35), aztán bedarálta ellenfelét a
Körmend (78-56). A többiek is 3-0-s söpréssel jutottak túl
ellenfeleiken. A Szolnok a Paksot, a Pécs a Jászberényt, a
Falco a Kecskemétet verte. Az elődöntőben a Körmend–
Pécs, Falco–Szolnok meccseken dől el, kik játszhatnak a
2018/19-es bajnoki címért.

Hosszú és viszontagságos szezonon van túl a Körmendi
DMTE női kézilabda szakosztálya, ennek ellenére, főleg, ha
az utánpótlást nézzük, történetének legsikeresebb évét
zárta az egyesület. A felnőtt csapat a középmezőnyben,
azaz a 7. helyen, az ifi és a serdülő gárda viszont elsőként
végzett. Kiskós Kitti játékos-edzővel és Varga Andrea edzővel értékeltük az elmúlt időszakot.

Az első derbin minden negyedet
hozott az Egis. Főként a harmadik
etap során sikerült ellépni a fáradni látszó hűségvárosiaktól (90-60).
Ekkor Price (23/15), Hammonds
(17/9), Ferencz (13/12) és Bradford
(12/6) nyújtottak kiemelkedőt. A
végjátékban a hazai „fakó pengetett”: Takács, Lajsz, Kiss M., Kiss
B. és Oroszi. A 104-72-es eredmény
tudatában utazott Sopronba a csapatunk. Nagyon jól játszott a vendéglátó, míg a Rába-partiak szenvedtek. Nem állt össze a védekezés,
sok volt a hiba, nem ültek a dobások sem. Tíz perc múltával 31-14
volt az állás. A második negyed
közepétől elkezdett jobban működni a körmendi gépezet, sikerült
zárkózni a félidőre (42-37). A fordu-

lás után Csorvási (19) egyenlített
(48-48), majd Ferencz (19/15) hármasával fordított (48-51). Azt hihettük, hogy sima lesz a vége, hiszen
csaknem húszpontos hátrányból 12
pontos előnyt csikart ki a vendégcsapat, de a záró etap során elképesztő pillanatokat élhettünk meg.
Az SKC a létéért küzdve extrát produkált, Warner (33/21) vezérletével
fordítani tudott. A lefújást jelentő
sípszó előtt néhány másodperccel
Bradford (18) iramodott meg, s nemes egyszerűséggel becikázott a
gyűrűig. Találatával (89-90) egyetlen ponttal, de győzött a Körmend,
– így lett a –1-ből +1. Lényeg, hogy
2-0-ra vezetett a piros-fekete alakulat. Az említetteken kívül Hammonds (21/9) eredményes játéka

nagyban hozzájárult a minimális
siker eléréséhez.
A harmadik mérkőzésen, hiába
hazai pálya, megint csak a Sopron
kezdett jobban. Tíz perc játékot követően 13-21 volt oda. 28-28-nál ki
más, mint Hammonds (22/3) egyenlített. A körmendi magas ember mindhárom meccsen jól teljesített, de ez
elmondható a csapatkapitány Ferencz Csabáról is, akit még a találkozó előtt köszöntöttek születésnapja
alkalmából. A szünet előtt aztán
Wiggins (12/6) távolijával, 34-35-tel
vonultak öltőzőbe a küzdő felek. A
fordulást követően már 36-41-re is
vezetett a vendégcsapat. Ferencz
(9/9) hárompontosa után újra Hammonds egalizált (41-41). Ébredni látszott a hazai csapat, szép támadásokat láthattunk. Csorvási (9) és Delas

(8) is okosan dolgoztak bent a palánk
alatt. 58-51-gyel indult a végső tíz
perc. Price (8/3) és Thames (7/3) magukhoz képest továbbra is gyengébben teljesítettek, ennek dacára 7554-nél pályára léphettek újra
fiataljaink. Kiss M. távolijával állította be a végeredményt (78-56). A mérkőzés ezen szakaszában a Sopron öt
pontot bírt termelni a hazaiak húsz
pontjával szemben. Jó ellenfél volt a
Sopron, valószínű a Pécs ellen még
nehezebb lesz az elődöntőben. Még
nem láttuk viszont folyamatosan az
alapszakaszvégi körmendi hengert,
Németh Á. is hiányzott a rotációból.
Június elsején, szombaton indul a
PVSK elleni párviadal, ezúttal is hazai pályaelőnnyel.
n KÉKI
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Lássuk először a felnőtt csapatot.
Döcögősen indult a szezon, nem állt
össze a játék. Külső okok is befolyásolták a sikeres szereplést. Oláh
Sándor távoztával edzőváltás történt, Kiskós Kitti (játékos-edzőként)
és Varga Andrea vették át a stafétabotot. A valódi áttörést, kemény alapozás után, egy jó szezonkezdéssel
indították. A rutinos játékosok mellett a fiatalok is felnőttek a feladathoz és helyenként tetszetős játékkal
lepték meg az ellenfeleket. Nagy
fegyverténynek számított, hogy a
későbbi ezüstérmes mosonmagyaróvári lányokat sikerült legyőzni, illetve idegenből, Sárvárról elhozták a
két pontot. A bajnokság vége előtt
már két fordulóval biztossá vált,
hogy a középmezőnyben, a 7. helyen
végeznek a lányok. Az utolsó bajnokin tét nélküli meccsen ugyan nem
sikerült a bravúr, 13-13-as félidőt követően 30-25-re kaptak ki a SZESE
Győrtől. Az idényt tekintve a csapat
védekezésében jó alapokat teremtett
Dudora Nikolett-tel, a visszatérő
Csépke Dominika támadásban lendített sokat a játékon, csakúgy, mint
a szintén visszatérő Huszár Csenge.
A jó tavaszi produkcióhoz mindenképpen a nagyszerű csapatmunka
kellett. Voltak cserelehetőségek, lehetett forgatni a pályán levőket. Külön köszönet azoknak, akik felsőfokú tanulmányaik mellett vállalták a
játékot (Csépke, Török, Cser, Dudo-

ra). Érthető módon gyakran a hétközi edzéseken nem tudtak részt venni,
mégis vállalták a meccseken való,
most már elmondhatjuk, alapvetően
meghatározó játékukat. A szakmai
team meggyőződése, hogy engedni
kell a lányokat tanulni, hogy privát
életükben is sikeresek tudjanak
lenni. Nem gördítenek akadályt,
hogy tanulmányaikat végezhessék.
Ez az ő döntésük, hogy fontosnak
találják a sportot így is. Ráadásul
teszik ezt mindenféle juttatás nélkül. A fiataloknak pedig jó példa és
motiváció lehet, hogy ezek a lányok
itt kezdtek kézizni, kicsikként még
szivacslabdával.
Az ifjúsági csapat a felnőttekkel
edzett és rengeteget fejlődött ebben
a szezonban. A tavalyi év bronzérme után idén az utolsó forduló előtt
azonos pontszámmal álltak a SZE-

SE Győrrel. A május 19-ei bajnoki
mérkőzés döntött az arany sorsáról,
ahol hatalmas akarattal és lelkesedéssel játszottak, végül 2 góllal
jobbnak bizonyultak a győrieknél.
Ezzel megnyerték a III. osztályú
ifjúsági bajnokág ÉNy-i csoportját.
Az már csak hab a tortán, hogy a
körmendiek játékosa, Zsiga Réka a
bajnokság gólkirálynője lett.
Az ifjúsági bajnokcsapat tagjai:
Anek Janka, Farkas Janka, Herczeg
Kata, Horváth Diána, Nagy Júlia,
Őri Tünde, Péter Sára, Somlai Viktória, Szalai Lili, Varga Korinna,
Zsiga Réka. Edző: Adorján Kinga.

A serdülő csapat a III. osztályú
serdülőbajnokság ÉNy-i csoportjában szerepelt. Ősszel parádés teljesítményt nyújtva, mindössze egy
vereséggel (idegenben a Győri ETO
ellen) a csoport éléről várták a folytatást. A tavaszt is hasonló jó játékkal kezdték, sőt, hazai pályán vis�szavágtak a Győrnek az őszi
vereségért. A hazai VKLSE elleni
győztes mérkőzés után már az utolsó fordulótól függetlenül bajnokcsapatot ünnepelhetett a körmendi
publikum. A III. osztályú serdülőbajnokság ÉNy-i csoportjának gólkirálynője a körmendi Faragó Lea.
A serdülő bajnokcsapat tagjai: Faragó Lea, Hajós Kata, Herczeg Kata,
Horváth Zsófia, Kakas Tíria, Nagy
Júlia, Pungor Boglárka, Somlai
Viktória, Somogyi Hanna, Szabó
Szonja, Szakács Dzsenifer, Tompa
Rebeka, Varga Korinna, Varga Orsolya. Edző: Adorján Kinga
Az egyesület már adott kiemelkedő kluboknak, sőt a válogatottnak is
kitűnő játékosokat. Reméljük, hogy
ezeknek a lányoknak a nevével még
találkozhatunk hosszú évekig a hazai női kézilabdasportban.
n KÉKI

Az idén is rendeznek grundbirkózó gálát Körmenden
Bartók Zsolt, a körmendi birkózók edzője újabb sikerről számolt
be. Tanítványa, Gelányi Erik
ezüstéremmel tért haza az országos
bajnokság döntőjéről. A szakember
adott rövid tájékoztatást a versenyről, illetve a közeljövőben tervezett
házi tornájukról: „A területi bajnokságokról 247 diák II-es (2008–2009
születésűek) korcsoportú birkózó
szerzett jogot a Szentesen megtartott szabadfogású országos bajnok-

ság döntőjében, amit az egykori
olimpiai bajnok Lőrincz Márton emlékére rendeztek.
Gelányi Erik a +69 kg-ban egy
tusgyőzelemmel és egy 15:6 arányú
pontozásos győzelemmel jutott a
döntőbe, ahol régi riválisával, a püspökladányi versenyzővel került
szembe. Erik az első menetben egy
páros lábra menéssel megszerezte a
vezetést és 2:0-ra vezetett. Ellenfele
Erik második lábra menését levédte

és bebillentette, így szünetre 2:2-vel
jöttek le. A második félidőben ellenfele kétkaros szaltót kezdeményezett, amit Erik nem tudott levédeni
és tussal kikapott. Szép eredmény ez
az ezüstérem. Itt szeretném elmondani, hogy egyesületünk idén június
8-án (szombat 9.30) rendezi meg a
hagyományos IV. Körmend Grundbirkózó Gálát, ahol az „ovi birkó”
programban – Dienes és Mátyás Utcai Óvodában – részt vevő óvodás

korú gyerekek (2012–2013–2014)
lesznek főszerepben és lépnek
szőnyegre. Az év végi gálára hét
egyesület fogadta el meghívásunkat,
jobbára Vas és Zala megyei csapatok, de lesznek köztük Ausztriából,
illetve Szlovákiából érkezők is. A
versenynek az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ad otthont. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt, sportbarátot” – zárta szavait az edző.
n KÉKI
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HARMÓNIA
KÖRÖMSTÚDIÓ
Holpert Angyalka
VISSZAHÍVOM! 06-20/344 30 08

Körmenden a piac téren megnyitottam üzletemet.
Manikűr, műkörömépítés, gél lakk, esztétikai pedikűr.
Bejelentkezés személyesen, Facebookon és telefonon!
296440

Szlivon Írisz 06 30 385 5590

LAKI KERTIGÉP
Új helyen:
Szombathely, Rumi út 311.

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

állandó akció!

Nézzen be hozzánk, tekintse meg akciós árainkat.

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

Továbbra is a megszokott minőségben vállaljuk
fűnyírók, fűkaszák, fűnyírótraktorok,
motorfűrészek, és minden benzines
kertigép javítását.

Tel.: 94/327-496

Szentgotthárd

ÁTOKBÓL ÁLDÁS:

HASZNOSÍTSA ÖN IS
A CSAPADÉKVIZET!

Újonnan felépült gyárunkba
keressük kollégáinkat szellemi
és fizikai munkakörökbe.

A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás egyre fokozódó hatása és
következménye a hirtelen lezúduló nagymennyiségű csapadék, amely próbára
teszi a közterületi csapadékvíz-elvezető rendszereket, és szükségessé teszi
a lakóingatlanok területén keletkező csapadékvizek kezelését, esetleges
tárolását. A lehulló esővíz kezelése ugyanúgy feladatokat ró a lakóingatlanok
tulajdonosaira, mint a közterületek kezelőjére, a helyi önkormányzatra is.
Fontos, hogy minden érintett tisztában legyen azzal, hogy az időben és
területileg is változékony előfordulással érkező csapadékvizek kezelése
közös ügye a városvezetésnek és az érintett lakosságnak, hiszen közösségi
szemlélettel, közösen tudunk az „égi áldás” lehetőleg minél kisebb kárral,
annál több előnnyel történő hasznosítása érdekében tenni.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, az alábbi elérhetőségek egyikén várjuk jelentkezését:

hr.hungaria@ames-sintering.com
Ames Hungaria Kft., 9970 Szentgotthárd, Felsőliget utca 4.
Facebook: Ames Hungaria Kft.

294659

MIT TESZ AZ ÖNKORMÁNYZAT?

Folytonosság, erő és jövedelmezőség | Emberek iránti tisztelet | Kutatás,
innováció és fejlődés | Vevőszolgálat | Minőség iránti elkötelezettség

www.ames-sintering.com

291680

Az AMES Hungaria Kft. spanyol érdekeltségű autóipari alkatrészeket gyártó cég, amely
2014. nyarán nyitotta meg kapuit Szentgotthárdon. Az 1951-ben alakult, AMES vállalat
szinterezett fém alkatrészek gyártásával és értékesítésével foglalkozik.
296323

Körmend Város Önkormányzata jelenleg a Körmend keleti városrész csapadékvízelvezetése elnevezésű, Európai Unió által támogatott TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00023
kódszámú projekt keretében, a város – Hunyadi út - Felsőberki övárok – vasút nyomvonala
által határolt – észak-keleti területén valósítja meg a csapadékvizek biztonságos kezelését,
helyben tartását, gyűjtését, elvezetését. Annak érdekében, hogy a közterületeken keletkező
csapadékvíz ne károsítsa az ingatlanokat, a projekt célja a vizek helyben
tartása, szikkasztása zöldterületi nyílt árkok visszaállításával,
megfelelő elfolyási szintre helyezésével, valamint cél az
is, hogy a nem megfelelő átereszek, kapubejárók
átépítésével egy jól működő, a felesleges vizeket
elvezető rendszer alakuljon ki. A projekt 22 utcát
érint, a tisztítandó, átépítendő zöldterületi nyílt
csapadékvíz elvezető árkok és a kapcsolódó
átereszek teljes hossza 14,6 kilométer.

296328

296339

Nézzen be hozzánk, megéri!

Kibővült árukészlettel várjuk eddigi és leendő ügyfeleinket.

Bemutatótermünkben
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ZENIT KFT

Mukics Baumed Kft. – Mukics Lajos Bádogos mester

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

BÁDOGOS MUNKÁK
297165

SENCOR PORSZÍVÓ
AKCIÓ A ZENIT
MŰSZAKI ÁRUHÁZBAN:

9990 Ft

végzése anyagbeszerzéssel!
Tel.: 06-30/9028-338

Új elegáns
lakópark épül a volt
ládagyár helyén!

295723
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BŐR, A TERMÉSZET AJÁNDÉKA
A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Magyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém megye határán)
található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 800 alkalmazottal.
Az alábbi pozíciókba új munkatársat keresünk:

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

296963

Tetőtérben, 44-48-82 m2- es lakások kedvezményes
áron 14-17-27 millió forintért ajánljuk!

Igénylés: Joó Gyula 06/20/9-738-737

Feltételek
• Betanított munkás esetén min. általános iskolai végzettség, tesztíráson való megfelelés
• Karbantartó (villanyszerelő) esetén szakirányú középfokú végzettség, szakmai tapasztalat
Jelentkezés munkaidőben (08:00-16:00 h) a megadott telefonszámokon, vagy az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:
Cím: Seton Hungary Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 • Fax: +36 95 551 900 • Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

296336

Elsõ 21 lakásos épületében még
korlátozott számban lakások leköthetõk!

Jelenleg az egyik leghatékonyabb
módszer körömgomba
kezelésére

20%

297116

2019.06.01-2019.06.30.
között

295603

KEDVEZMÉNY
AZ ELSŐ KEZELÉS
ÁRÁBÓL

