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Betáncolták magukat a budai közönség szívébe
Nagy sikert aratott a fővárosban a Béri Balogh Ádám tancegyüttes

7. oldal

Tartalmunkból:

Új lehetőségek adódnak
a város előtt
Rendkívüli sajtótájékoztatót
tartott a Városházán Bebes István polgármester. Ennek apropóját két olyan téma adta,
amely jelentős befolyással bír
Körmend város polgárainak
n 3. oldal
életére. 

André útja a Húr-Labortól
az angliai paradicsomig
Egy időben gyakran megfordult Körmenden a szombathelyi Horváth András, vagy ahogy
barátai ismerik, André. A HúrLabor együttes alapítójaként
koncertet is adott a művelődési
központban, Tépett lapok az
életemből címmel. A médiában
is dolgozott, majd irodaszervizt
n 4. oldal
végzett. 

Szevasz, Bortavasz!
Különbuszok vitték a magyar
vendégeket a dél-burgenlandi
Bortavaszra, a nyitott pincék
hétvégéjére az első májusi hétvégén. A körmendi járatok
egyenesen a nagysároslaki
(moschendorfi) szabadtéri bormúzeumhoz érkeztek, ahol felsorolhatatlan fajta uhudlerrel
kezdhette az ismerkedést a lán 10. oldal
togató. 

Hétdombi íjász
ezüstérmek
Évadnyitó versenyt rendeztek április 11-én, szombaton Gödöllőn. Ezzel hivatalosan is
megkezdődött a 2015-ös íjászn 12. oldal
évad.

Címlapunkon:
Juzsniji delegáció a főtéri nagyszínpadon
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Vandálok a Várkertben,
jönnek a kamerák
Ismét pusztítottak a vandálok a Várkertben. Korábban
rendszeresen megrongálták a
térbútorokat, padokat, hintákat. Nemrég pedig festékkel
öntötték le a Vertumnus és
Pomona szoborcsoportot. Az
eleddig ismeretlen tettesek vörös festéket öntöttek az alkotásokra, elcsúfítva azokat. Ezenkívül jelentős kárt is okoztak,
hiszen a szobrok rendbetétele
nem kevés pénzbe kerül majd.
Amint arról Bebes István polgármester tájékoztatott az ügy
kapcsán, a következő kamerarendszert a növénykertbe telepítik majd. A városvezető pályázati forrásokra számít, de
addig is bízik a helyiek éberségében. Mint ismert, a belvárosi
térfigyelő kamerák beváltak.
Rendőrségi források szerint
jelentősen csökkent a garázda
cselekmények száma a bekamerázott városi területeken. E
pillanatban a Várkert számít a
legvédtelenebb és legveszélyeztetettebb helynek.

Városunkat is érinti
a klímaváltozás
Átfogó, nemzetközi kutatócsoport által készített klimatikus elemzést hoztak
nyilvánosságra pár hete Európáról. Ennek részekén a
külföldi kutatók hazánkat is
górcső alá vették. A kutatás
lényege, hogy a globális felmelegedés tendenciává vált
és megállíthatatlannak tűnik. Ezt jelzi, hogy a korábban hag yományosan hűvös,
esős területek jellege is változóban. E helyeken kevesebb a csapadék, gyakoribb
a szélsőség. A klimatikus
térkép megemlíti Hévíz és
Körmend térségét, ahol mérhetően csökkent a csapadék
mennyisége az elmúlt években. Ez a tendencia a jövőben
még inkább ér vényesülni
fog, áll a tanulmányban.
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Indul a körmendi kórház felújítása

Változások lesznek az ellátásban
A Markusovszky kórház menedzsmentje nevében prof. dr.
Nagy Lajos PhD főigazgató a következő közleményt juttatta el
szerkesztőségünkbe.
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház körmendi telephelyének rekonstrukciója 2015 májusában megkezdődik. Ez lényeges változásokat
idéz elő a betegellátásban. A Sebészeti
és a Krónikus Belgyógyászati Osztály
május 1-jétől a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház szombathelyi területén működik a felújítás ideje alatt.
A sebészet a 15-ös bejáratnál (a szökőkúttal szemben) a magasföldszinten
kap elhelyezést. A krónikus belgyógyászat a portától balra, a korábbi neurológia helyén, a II. emeleten fog működni.

A járóbeteg-szakellátás változatlan formában továbbra is Körmenden történik. A sebészeti, balesetsebészeti szakrendelés hétköznapokon és szombaton 8–14 óra között
működik. Csütörtökön 8–12 óra között érsebészeti szakrendelést is
tartunk. A betegeket a szakrendeléseken keresztül jeg yezzük elő
elektív műtétre. A műtétek a
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház sürgősségi épületében elhelyezkedő műtőben történnek. Az
egynapos ellátás (urológia, nőgyógyászat) zavartalanul működik

tovább. Az érintett szakrendeléseken keresztül jegyzik elő a betegeket, akik a sebészeti osztályon kerülnek elhelyezésre, illetve ellátásra. A többi szakrendelés a korábbi
gyakorlat szerint folytatódik.
Hétköznapokon és szombaton délután 14.00 óra és másnap reggel
08.00 óra között, illetve vasárnap
egész nap a sürgős betegek a
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház szombathelyi sürgősségi
ambulanciáján kerülnek ellátásra.
A rekonstrukció várható időtartama 6–8 hónapot vehet igénybe, kérjük a lakosság megértését, a beruházás eredményeként megújuló
kórházban az eddiginél lényegesen
jobb körülmények fogják várni a
betegeket.

Újraindul az olasz parkfürdő építése
Eseményekben gazdag volt a hét
eleji kedd fürdőügyekben a Rábaparti városban. Kora reggel rendkívüli testületi ülésen döntöttek arról
a városatyák, hogy Körmend felvételét kérik a Magyar Fürdővárosok
Szövetségébe.
Bebes István polgármester egyenesen az ülésről érkezett a Mjus
World olasz cég parkfürdőjébe, ahol
a sajtót tájékoztatták. Mint ismert, a
többmilliárdos fürdő évek óta zárva
tart, ám most nagyon úgy tűnik, elmozdultak a holtpontról. Ezt erősítette meg Cesare Oliosi, a Kristilla
Kft. elnöke és Alfredo Palma, a
parkfürdő ügyvezető igazgatója. A
tájékoztatón elhangzott: mintegy
45–50 millió eurós beruházás valósul meg jövő nyárig a területen, ahol
egy új szállodát is építenek. Ezenkívül a már meglévő medencéket lefedik, így a szezon hosszabb lesz. Palma úr hangsúlyozta, hogy elsősorban a családosokra, a gyerekekre
gondolnak, számukra külön játékvárost építenek a fürdő hatalmas
területén. Bebes István polgármester a város támogatását ígérte, kiváltképp annak fényében, hogy
60–65 új munkahelyet jelent a sokmilliárdos beruházás. Amely, mint
kiderült, a multinacionális cég ere-

jéből, valamint pályázatok révén
valósul majd meg. Az újranyitás
jövő nyárra várható.
Bebes István a délelőtti, testületi
ülés kapcsán elmondta, hogy a fürdővárosi tagság iránti kérelem átgondolt és kölcsönös előnyökön
nyugszik. – Mindent elkövetünk,
hogy az itt élők sorsán könnyítsünk.
Ebbe tartozik a felvételi kérelem is
egy olyan országos szövetségbe,
amelynek 43 város a tagja. Közte
Hajdúszoboszló, Harkány, Túrkeve,
Makó, Mezőkövesd, Komáron,

Szombathely. A tagság nagy lehetőség arra, hogy turisztikai kínálatunkat is megmutassuk ezen váro
soknak, tágabb értelemben több
százezer embernek. Úgy vélem,
hogy az újraindult olasz fürdőépítés, a Batthyány Örökségközpont
kialakítása – benne a liktáriummal
–, a Rába folyó vonzereje egy olyan
komplex idegenforgalmi egységet
képez, amely sikeressé teheti a várost az országban. Ezen dolgozunk
– fogalmazott Bebes István.
 n kor

Jó ütemben haladnak a munkálatok az épülő fürdő területén 

KÖRMENDI HÍRADÓ • Körmend város önkormányzatának ingyenes lapja

Felelős szerkesztő: Kozma Gábor (tel.: 06 20 278-5588 ) Szerkesztőség címe: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.,
e-mail: kozmamedia@gmail.com Kiadja: Show Plus Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit ügyvezetők
Nyomdai előkészítés: Ginagrafika Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12.
A lap alapítója: Körmend város Önkormányzata • Megjelenik 5 000 példányban kéthetente. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.

Fotó: a szerző

közélet

Körmendi Híradó

| 2015. május 15. | 3

Bebes István: fejlődő pályára állt az ország

Új lehetőségek adódnak a város előtt
Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Városházán Bebes István
polgármester. Ennek apropóját két olyan téma adta, amely
jelentős befolyással bír Körmend város polgárainak életére. Az
egyik egy, az egész országot érintő kormányzati döntés, a másik pedig egy olyan helyi, önkormányzati rendelet megalkotása, amely a kisvállalkozásokat, a munkahelyteremtést szolgálja.
– Mindkét intézkedés pozitív irányba mutat és az itt élők érdekeit szolgálja – jelentette ki Bebes István,
majd így folytatta: – Kezdjük akkor a
kormányzati intézkedéssel. Elöljáróban annyit, hogy látható, hogy az elmúlt öt évben megkezdett, véghezvitt
gazdasági reformok a hazai és nemzetközi baloldali kritikák ellenére
működnek. Magyarország gazdasága növekedő pályára állt és egyértelműen stabilnak mondható. Ezt mutatja többek között az ország irányába
megnyilvánuló befektetői és politikai
bizalom erősödése. Ez pedig megteremti a lehetőséget arra, hogy a magyar kormány folytassa azt az adócsökkentő politikát, amelyet az előző
ciklusban megkezdett.
– A kormány várhatóan még májusban benyújtja a parlamentnek a 2016os évi költségvetési javaslatot, amit a
tervek szerint még ebben az ülésszakban el is fogad a Ház. Az ellenzéki kritikákkal szemben ez a korainak
tűnő időpont pontosan a kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget biztosítja például a gazdasági szereplők számára is. A 2016-os büdzsé a gazdasági növekedés stabilitása miatt az
adócsökkentés költségvetése lesz.
Ezek az adócsökkentések pedig a
körmendi polgároknak is újabb segítséget fognak nyújtani. A magyar kormány célja, hogy minden egyes magyar ember előrébb léphessen, gyarapíthassa saját maga vagy éppen vállalkozása vagyonát, ezen keresztül
pedig pozitívan hasson a települések
és az egész ország fejlődésére.
– Az előző ciklusban az Orbán-kormány bevezette az egykulcsos, 16
százalékos személyi jövedelemadót,
amely nagyságrendileg 600 milliárd
forintot hagyott a magyar családok
pénztárcájában. A jó hír az, hogy jövőre az szja 16 százalékról 15 százalékra fog csökkenni, ami azt jelenti,
hogy további 120 milliárd forint marad 4 millió dolgozó magyar zsebében. Ez azonban csak a kezdet, hiszen a kabinet célja, hogy az elkövetkezendő években egy számjegyű lehessen a személyi jövedelemadó kul-

csa. Egy másik nagyon fontos cél –
amely már 2010. óta egyértelműen
látható – a családok terheinek csökkentése. A jövő évtől tovább nő a kétgyermekesek családi adókedvezménye is, amely csaknem 15 milliárd forintnyi adócsökkentést jelent majd.
További pozitívum, hogy 27 százalékról 5 százalékra csökken a sertés tőkehús áfája is a jövő évtől. Illetve
csökkenni fog különböző állami közszolgáltatások díja, illetéke, a tervek
szerint egyeseket teljesen meg is fognak szüntetni. Arról, hogy pontosan
melyek is lesznek ezek a szolgáltatások, erről a kabinet várhatóan az elkövetkező hetekben hoz majd döntést.
Mindezen intézkedések újabb több
tízmilliárdos megtakarítást fognak
jelenteni a magyar, köztük pedig a
körmendi családok számára – jelentette ki a polgármester.
Hozzátéve: az szja-csökkentés, a
családi adókedvezmény növekedése,
a fogyasztási adó jelentős mérséklése
a sertéshús esetében, valamint az állami szolgáltatási díjak csökkentése
a társadalom minden tagját pozitívan
fogja érinteni, függetlenül annak családi állapotától, gyermekeinek számától, vagy éppen anyagi lehetőségeitől. Mindez azt jelenti, hogy több
pénz marad a körmendieknél. Ami
pozitívan hat nemcsak saját életükre,
hanem remények szerint a belső fogyasztás növekedésével a helyi gazdaságot is pozitívan befolyásolja.
A másik téma, amire kitértek a tájékoztatón, a helyi vállalkozások
munkahelymegőrző és munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása volt.
Erről a következőket mondta Bebes
István.
– Azt gondolom, hogy a politika
több kell hogy legyen puszta ígérgetésnél. Felelőtlenül ígérgetni bárki
tud, racionális alapokon nyugvó, valódi megoldást kínáló és nem utolsósorban megvalósítható programot elkészíteni azonban egy jóval nehezebb
feladat. Mi azonban ezt megtettük,
amit úgy látszik a körmendi választópolgárok megértettek és bizalmat

Bebes István polgármester az új lehetőségekről tájékoztatta a közvéleményt
Fotó: jámbori tamás

szavaztak nekünk egy újabb ciklusra. Nyilván ezt a belénk fektetett bizalmat meg is kell őriznünk, hiszen
arra kaptunk felhatalmazást, hogy a
város fejlődését szolgáló programunkat meg is valósítsuk. Ennek egyik
lépcsőfoka például, hogy a következő
hetekben elkezdődik a városi kórház
felújítása vagy hogy elkezdődött a
Batthyány-kastély megújítását, funkcióbővülését szolgáló örökségközpont kialakítása. Ez azonban még
csak a kezdet, a tervek jóval hosszabb
távra mutatnak, lépésről-lépésre haladva kell a teljes kastélyegyüttest
méltó módon megújítanunk. Az ígéretünkhöz voltunk hűek akkor is, amikor döntöttünk az Ifjúsági Kerekasztal felállításáról, amely lehetőséget
teremt arra, hogy a fiatalok kifejthessék véleményüket, megfogalmazhassák elképzeléseiket Körmend jövőjéről. Az előkészítések már javában
folynak, érdeklődőben szerencsére
nincs hiány, így a következő hónapban sor kerülhet a szervezet hivatalos megalakítására.
– Ebbe a sorba illeszkedik a helyi
vállalkozások munkahelymegőrző
és munkahelyteremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása, amelyet március végén terjesztettünk a képviselő-testület elé. Noha Körmendnek a foglalkoztatottságot jelző mutatószámai
országos viszonylatban is kedvezőek, a munkavállalási lehetőségek
bővítését továbbra is fontos, ha nem
a legfontosabb feladataink közé soroljuk. A 2006-os évben már alkottunk egy rendeletet a helyi vállalkozások támogatására. Akkor elsősorban a nagyvállalkozások kerestek

meg minket és kértek támogatást
megyei szinten is jelentős beruházásaikra. Azóta azonban igencsak
megváltozott a nemzetközi gazdasági helyzet, amely jelentősen átalakította a magyar gazdasági környezetet is. A nagyvállalatok támogatásáról a hangsúly áthelyeződött a mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítésére. Az európai uniós irányvonalaknak megfelelően a magyar
állam is elsősorban ezen kisebb vállalkozások támogatását kívánja elősegíteni. Mi pedig az önkormányzati
választások kampányában ígéretet
tettünk a körmendi választópolgároknak arra, hogy mindent megteszünk a helyi munkahelyek megőrzéséért, újak létrehozásáért és hogy
a helyi vállalkozásokat támogató
rendeletet kiterjesszük a mikro- és
kisvállalkozásokra.
– A rendelet széles körű lehetőséget
biztosít a foglalkoztatás bővítésében
lépni szándékozó vállalkozások számára, helyzetbe kívánja hozni ezzel
az önkormányzat nemcsak az újonnan letelepülő, hanem a már a városban működő mikro-, kis- és középvállalkozásokat. Támogatható lesz többek között a vállalkozások ingatlanvásárlása, felújítása, a foglalkoztatott
létszám növelése, ill. különböző beruházások, de más, a munkahelyek bővítését, védelmét szolgáló esetek is.
Látható tehát, hogy tovább haladunk
azon az úton, amelyre az elmúlt ciklusokban léptünk és amelyet folytatni
szeretnénk a jövőben is. Építkezéssel,
fejlesztéssel, konstruktív együttműködéssel egy még inkább élhető és
prosperáló Körmendért – fejezte be
tájékoztatóját a polgármester.  n kor
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Elton John kérésére zongorázott, felszolgált David Cameronnak is

André útja a Húr-Labortól az angliai paradicsomig
Egy időben gyakran megfordult Körmenden a szombathelyi Horváth András, vagy ahogy barátai ismerik, André. A
Húr-Labor együttes alapítójaként koncertet is adott a művelődési központban, Tépett lapok az életemből címmel. A
médiában is dolgozott, majd irodaszervizt végzett. E minőségében gyakran járt a városban, főleg a bíróságon tartotta
karban a gépeket.
– Ma is szép emlékeket őrzök a
városról – mondja André, aki hat
évet dolgozott az USA-ban, három
szép, felnőtt hölgy édesapja. 2007től, közeledve a hatodik ikszhez,
pincérként próbált szerencsét Angliában. Ma egy viktoriánus stílusú
luxusszállodában középvezető. –
Az fogott meg Körmendben, hogy
igazi hangulatos kisváros. Ahol
szinte mindenki ismer mindenkit.
Nos, egy kicsit így van ez ott is, ahol
most élek – nevet fel, majd néhány
ismerős helyet sorol. Elsőként a Batthyány-kastélyt említi. – Az interneten sok helyen olvasom és látom,
hogy a híres kastélyt felújítják. Ez jó
dolog. Drukkolok, hogy sikerrel járjanak a körmendiek – mondja, majd
egy ismert Rába-parti vendéglőt
említ, ahol „szinte zenélt a halászlé,
olyan finom volt”. André sorsa, ahova és ahogyan eljutott, tanulságos.
Erről kérdeztük.
– Amikor kikötöttünk a ködös Albionban, egy szőke hölggyel beszélgettem. Kérdezte, mi a foglalkozásom? Mondtam, hogy zenész
és újságíró. Ilyen neki nem kell, de
pincér az jó lenne – válaszolta. Elváltunk. Ez egy pénteki napon történt. Vasárnap este megcsörrent a
telefon és egy hang tömören csak
annyit kérdezett: akkor hétfőn reggel nyolckor kezdek? Rögvest buszra szálltam és hét órát utazva

Népszerű üdülőhely az óceán partján

Padstow (Cornwall) városában kötöttem ki – eleveníti fel az indulást
Andris. – Szoktam mondani, hogy a
városka a világ végén van, annyira
szép. Hatalmas sziklák az óceánparton, csillogó dűnék, tiszta, friss
levegő, igen szép tájak. Ez a vidék
Anglia egyik legmenőbb üdülőövezete, 14–24 fok közé állt be a temperatúra. A szokások is ehhez igazodnak. Ha egész nyáron zuhog, az
angolokat ez sem zavarja. Történelmi tapasztalataik alapján mondogatják, hogy még mindig jobb,
mintha a franciák jönnének... Állandóan kéznél a gumicsizma, amit
szmokinghoz is fel lehet húzni, ha
éppen zuhéban megyünk valahova.
A ruházat, a cipő vízálló, szóval az
eső itt nem probléma – mondja
András. Aki a 3,5 ezer lakosú városán nyaranta 70 ezer turistával
osztozik. Ilyenkor londoni és oxfordi jómódúak tömege áramlik délre,
közte e vidékre.
– Készülni kell a külföldi létre. A
nyelvet jól megtanultam még az
USA-ban. Mondhatni, anyanyelvi
szint körül állok. Ez nagy előny. Az
angoloknak mindegy, hogy magyar,
török vagy afgán vagy. Nem számít
a papír, nem is kérik. Az érdekli
őket, hogy az adott munkát képes
vagy-e jól megcsinálni. A szállóban
több évig voltam romeltakarító pincér, de mindig többre akartam vin-

Horváth András, André gyakran jár haza, fotózza a városok főterét
ni. Ezt észrevették és egyszer azt
mondták: menjek szakfőiskolára.
Mentem. Kétéves volt, a fele pénzt
fizették. A másikat valahogy kinyögtem, plusz mellette a munka,
nem volt egyszerű. Sikerült, a beruházásom 1,5 év alatt megtérült.
Ugyanis a diploma megszerzése
után emelték a béremet – mondja
András, aki az évek során biztos egzisztenciát alakított ki magának
Angliában. Kis kertes családi házban lakik, kocsit tart, utazik. És
műveli magát: színház, könyvtár,
kiállítások. Angol barátai is vannak, a szokásokat kitanulta. Mint
mondja, ez volt a legérdekesebb.
– Néha fura emberek. Egyik törzsvendégünk a reggelit konzekvensen
9.37-re kéri. 9.36-kor leül az asztalhoz, a pincér pontban 9.37-kor tölt a
poharába. Ha mondjuk egy perc
csúszás van, ugrik a borravaló.
Más: ha egy postás télen rövid nadrágban rója a körzetét, az itt nem
meglepő. Ugyanis neki belülről tavasz van és ehhez öltözik. Egyébként errefelé csak mosolygós embereket látsz. Jó a levegő, szép a szálloda, pompásak az egymást érő
rendezvények – mi kell még? Bár a
politika és a korrupció kapcsolódása itt sem ismeretlen, azért ez vis�szafogott ez. Például elképzelhetetlen, hogy egy miniszternek akárcsak egy távoli rokona is előnyhöz
jusson. Abba azonnal belebukna.
Andrásnak nem mindennapi élményei is akadtak munkája révén.
Például, amikor a világhírű popsztár Elton Johnnak zongorázott.

– Kedves és visszatérő vendégünk ő,
mondhatni közvetlen, barátságos
ember. Szeret nagyokat sétálni. Egy
alkalommal megkérdezte: ki tud
zongorázni? Jelentkeztem és játszottam egy számot. Utána megölelt
és gratulált. Kedves vendégünk a
miniszterelnök David Cameron és
családja is. Nincs testőr, nincs hatalmi gőg, nagyképűség. Imádnak
biciklizni. Rendkívül népszerűek,
főleg a feleség, az utcán gyakran
megtapsolják őket. Károly herceg
évente egy mezőgazdasági szakkiállítás kapcsán, amit a szomszédos
városban rendeznek, több napot tölt
el nálunk. Ilyenkor lakosztályt vesz
ki. Akárcsak a herceg, vendégeink
90 százaléka visszatérő – foglalja
össze André, aki jól érzi magát a
szigeten. Ha úgy hozza a helyzet,
szívesen maradna a nyugdíjkorhatár elérése után is.
– Sokat olvasok, írtam egy könyvet
Cornwall, a legendák és a szentek
földje címmel. Idén jelenik meg angolul. Mindemellett fotózom, ráadásként hivatásos paparazzi vagyok –
nevet fel. – Mikor egy család érkezik,
üdülésüket végigfotózom. Kezdve a
repülőből való kiszállástól, a limuzinos érkezésen át a hoteli életképekig, tengerparti sétákig. Egy-egy album száz képből áll és 260 fontot fizetnek érte – fogalmaz András. Aki
szívesen jön haza a család, a barátok
az ismert helyek miatt. Ám ha az élet
úgy hozza, szívesen marad a szigetországban a nyugdíjkorhatár elérése után is.
n kozma gábor
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A környezetet védik a kölcseys kisdiákok

Egy tanórán át zenélt a Los Andinos együttes
A tanítási hét megszokott rendjét április 24-én színes programok változtatták meg a Körmendi Kölcsey Utcai Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
A sportpályánkon a Mexikóban
népi játékként használt peonzának
az eszközbemutatója aratott sikert.
Ki más, mint a játék használata
kapcsán megrendezendő világbajnokság győztese mutatta be a kisiskolásaink számára a játékot. Ivan
Eric Perez a mozdulatok elemi
szintjéről indulva a bravúros trükkökig tette élvezetessé a foglalkozást – tájékoztatott a rendkívüli
napról Mészáros Árpád igazgató.
Majd így folytatta: – A következő
„tanórát” az érdeklődő diákjaink az
országosan híres Los Andinos

együttessel töltötték el. A zenészek
által a Dél-Amerikában felkeresett
helyeken történő gyűjtéseikből és
közkedveltebb dalokból álló műsorát a gyerekek nagy tetszéssel követték. Tapssal ismerték el a hangszerbemutatót is. Az együttest ismerősként fogadtuk, mert a magyar
népzenei műsorukkal már egy éve
meghódították az iskola értő fülű
hallgatóit – hallottuk.
Az iskolában hagyományai vannak a környezetvédelemnek. E napon a természettani munkaközösség által szervezett, a Föld napjá-

hoz illeszkedő rendezvény várta a
diákokat. – Minden évben más-más
környezetvédelmi nappal foglalkozunk kiemelten. A tavalyi víz világnapja után most a Föld napját választottuk. Az előkészületek már a
tavaszi szünet előtt megkezdődtek.
Második osztálytól nyolcadikig
minden diák válaszolt arra a kérdésre, hogy miért is kell védeni a
Földet és mit tehetnek a tanulók
személy szerint bolygónk védelméért. Több pályázatot hirdettünk: a
természettan pályázat keretében a
fizika, földrajz, biológia és kémia
szemszögéből mutatták be a 8-os
diákok a Földet, a rajz- (1.-8.),
fotó-, irodalmi, prezentáció-készítő
pályázat célja az volt, hogy ismerkedjünk meg a sokszínű világgal.

Ezen a rendezvényen került sor az
eredményhirdetésre, a díjazott pályaművek bemutatására. Az énekkar, zeneiskolások, néptáncosok
produkciói színesítették az együtt
töltött órákat. A negyedikes angolosok megleptek minket egy jelenettel és fizikai kísérleteket is láthattunk. A vidám és tartalmas délután után gyerekek, felnőttek egy
óriásplakát aláírásával fejezték be
az idei programot – mondta az
igazgató. Aki bízik abban, hogy a
hasonló rendezvények kapcsán a
diákok, a tanárok – a tanulók által
szüleik is – jobban elmélyednek a
természet és környezet szépségében. S talán ráébrednek arra, hogy
közösen is mennyit tehetünk ennek
n kor
védelemében.

Szlovéniában szegődnek a Batthyányak nyomába
A hagyományokhoz híven az idén
is részt vesznek a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályosai
a HATÁRTALANUL! (HAT-14-01
Határtalanul) tanulmányi kiránduláson. Május végén öt napra Szlovéniában szegődnek a Batthyányak
nyomába.
A kölcseysek egyik évben Erdélybe, a másikon Szlovéniába mennek.
Az idén az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatán szerepeltek
sikerrel, 996 ezer forintot nyertek,

és így részt vehetnek a HATÁRTALANUL! programban. A 37 hetedik
osztályos tanuló május 26-tól 30-ig 4
kísérővel tölt 5 napot a szomszédos
országban. „Az Őrség és a Batthyány család Magyarországon és Szlovéniában” a hét témája. Szlovénia
magyarlakta területei hagyományaikban és történelmükben párhuzamot mutatnak a szomszédos Őrséggel. A hetedikesek tavaly az erdei iskolában néhány nap alatt az
Őrség magyarországi részét járták
be, és akkor sokat tanultak és ta-

Móricz Péter múzeumigazgató tájékoztatta a kölcseys diákokat
pasztaltak már e tájegységről. A
gyerekek az elmúlt hetekben a projekthez kapcsolódóan előkészítő
órákon feladatokat oldottak meg.
Április végén elmentek a Dr.
Batthyány-Strattmann László Múzeumba, ahol Móricz Péter intézményvezető a múzeum bemutatása
során a Batthyány családot is részletesen bemutatta. A tanulók 5 fős
csoportokban projektmunkát végezve előzetesen felkészülnek különböző témakörökből, és ezeket az
előkészítő órán mutatják be. Az 5
nap során felkeresik a dobronaki

partneriskolát, ahol métabajnokságon indulnak ellenük. A lendvai Olimpia Szállóban lesznek elszállásolva. A
felkeresendő települések nagy része is
kapcsolódik egykori birtokaik révén a
Batthyányakhoz. Lendván és Dobro
nakon kívül eljutnak még Muraszombatba, Őrihodosra, Kapornakra, Do
mon
kosfára, Battyánfalvára, Alsó
marácra, Nagytótlakra, Bántornyára.
Remélhetően a sok munka meghozza
gyümölcsét és egy kellemes, sok élményt nyújtó kirándulásban lesz részük a kölcseyseknek.
n Csihar Tamás


6 | 2015. május 15. |

portré

Körmendi Híradó

Halászhálóból nejlonfonal világmárkákat gyártó cégeknek

Magyarországon is van követendő kezdeményezés
Mikos Veronika igazi világlátott, ökoturisztikával foglalkozó
szakember. Nem túlzás azt állítani, hogy bejárta Európát, és
a legtöbb országot nem csak felületesen ismeri. Vera emellett imádja a tengert, mert a végtelent, az örökkévalóságot
és a szabadságot jelenti számára. Nem utolsósorban a
vizekhez kapcsolódik jelenlegi munkája is, amely innovatív
és példaértékű kezdeményezés.
Mikos Vera egy igazi európai polgár, nyitott a világra, az újításokra.
Nem retten meg semmitől, olyan dolgokat is ki mer próbálni, amire talán
más gondolni sem mer. Az egyik
ilyen, hogy évek óta külföldön, Hollandiában él és egy nonprofit szervezetnél dolgozik. Korábban főleg fenntartható mezőgazdaság, turizmus és
zöld energia témákkal foglalkozott,
most pedig leginkább az állat- és természetvédelemhez kötődik a mun
kája.
– Körmenden nőttem fel, a Nagy
Lajos Gimnáziumban érettségiztem,
utána a Veszprémi Egyetemen diplomáztam közgazdászként, ökoturizmus szakirányon. Őszintén megmondom, nem voltak túl fényes jegyeim
biológiából, általában közepes, a többi tárgyból viszont egész jó voltam.
Időközben magamra szedtem azt a
tudást, ami a munkámhoz kellett, de
korábban nem gondoltam volna, hogy
ezzel fogok foglalkozni. Azt üzenem
minden diáknak, hogy azt csinálja,
amit szeret, a rossz jegyek ne kedvetlenítsék el, mert szerintem az élet
díjazza a törekvéseket. Tanultam
Finnországban is, a Lappföldi Egyetemen cserediákként, több tanul-

Sok műanyag táskát szednek ki a tengerből

mányúton voltam, finn, svéd és norvég nemzeti parkokban. Azért csináltam ezt végig, mert ökoturizmus
témában a skandináv országok élen
járnak, tőlük lehet tanulni a legtöbbet. Az öktoturizmus szerepe a helyi
lakosság környezettudatosságának
növelésében egy finnországi és egy
magyarországi esettanulmány alapján című szakdolgozatom a Magyar
Turizmus Zrt. Az év turisztikai témájú szakdolgozata országos pályázaton 3. helyezést ért el 2006-ban.
Ebben az évben kezdtem dolgozni a
körmendi kistérségnél, ahol vidékfejlesztéssel és turizmussal foglalkoztam. Ezenkívül lehetőséget kaptam
Bebes István polgármestertől, hogy
határon átnyúló projekteken is dolgozzak osztrák és szlovén partnerekkel. Ezért a mai napig hálás vagyok. Innen pályáztam meg egy holland állást, ötven jelentkező közül
engem választottak ki.
Verának mindig szívügye volt a
természetvédelem és az állatvédelem, 2013 óta egy ilyen projekt menedzsereként dolgozik. Az egészséges tengerekért – hulladéktól a ruháig elnevezésű kezdeményezés lényege az, hogy halászok és búvárok

Mikos Vera ökoturisztikával foglalkozó
szakember
segítségével összeg yűjtik a műanyag hulladékot a tengerekből.
Különösen fig yelnek az elveszett
vag y elhag yott halászhálókra,
amelyekben nag yon sok delfin,
fóka, teknős és egyéb élőlény fennakad, megsérül, és értelmetlenül
pusztul el a víz alatt. A tengerből
kiszedett halászhálókat Szlovéniában újrahasznosítják, egy korszerű
és egyedülálló kémiai folyamat során nejlonfonal készül belőlük. Ezeket aztán világmárkák használják
termékeikhez: sportruházathoz,
divatruházathoz, szőnyegekhez. A
projekt fenntartható nemcsak környezetvédelmileg, hanem gazdaságilag is, hiszen semmilyen állami
támogatás vagy politikai döntéshozóktól származó közpénz nem kerül a szervezethez, és ez hosszú távon kiszámíthatóságot és biztonságot jelent. Európában három régióban, az Északi- tengeren, az Adrián
és a Mediterrán-tengeren aktív
Vera szervezete. Tavaly az Európai
Zöld Héten Brüsszelben az ő projektjüket választották a legjobbnak
újságírók. Emellett neves döntéshozók is elismerik a munkájukat.
Vera azt is elmondta, hogy nagyon
sok marketing- és kommunikációs feladatot visznek végig annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a műanyag szemét természetbe kerülésének veszélyeire. Azt hangsúlyozzák,
hogy a hulladék nem szemét, hanem
értékes ipari alapanyag. Ezt kell megértetni az emberekkel, szemléletváltásról és innovációról van szó.
Környezetvédelem területén Szlovénia régóta vezető helyen áll Európában, gyakran sokkal szigorúbbak

a szabályozások, mint például
Ausztriában. Mivel Körmendnek
már vannak szlovén kapcsolatai,
Vera szerint természetvédelem és
erdőgazdálkodás területén értékes
és érdekes együttműködéseket lehetne kiépíteni. Úgy látja, a szlovénekkel nagyon jó együtt dolgozni,
közelebb vannak a magyar szemlélethez, mint mondjuk az osztrákok.
Magyarországon is vannak biztató
törekvések, amivel példát mutathatunk Európának. Az egyik ilyen a
GMO tilalom, a másik a műanyag
táskák esete. Magyarországon ugye
már majdnem mindenhol fizetni kell
a műanyag táskákért, ami nagyon jó
dolog. Brüsszelben és több nyugati
országban pedig csak most gondolkodnak ezen, hogy ezáltal is visszaszorítsák a felesleges pazarlást. Nag yon sok műanyag táska kerül
egyébként a tengerekbe, ami a víz
alatt lebegve úgy néz ki, mint egy
medúza, a tengeri teknősök kedvenc
eledele. Könnyen összetévesztik,
megeszik és elpusztulnak, tehát komoly veszélyforrást jelentenek.
Összességében tehát Magyarországon is vannak sikerek, követendő
példák. Vera ennek ellenére élvezi
holland életét, bár nem tekinti otthonának, csupán egy állomásnak, ahová gyakori utazásai után visszatérhet. Otthon csak egy van – mondta.
Németül és angolul kiválóan beszél, megérti a hollandot és a görögöt. Utóbbi nyelvet mindenképpen
fejleszteni szeretné, hiszen Görögország a kedvence, elsősorban azért,
mert ez az ország az európai kultúra
bölcsője.
Hogy egyébként mit hoz számára a
jövő, nem tudja, mert nem tervez an�nyira előre. A legjobb dolgok úgyis
mindig váratlanul történnek, ő pedig
nyitott és rugalmas az új dolgokat illetően. Annyi biztos, hogy legutóbb
éppen az Al-Jazeera UK forgatott
róla és csapatáról dokumentumfilmet Horvátországban és Szlovéniában az Earthrise című program számára. Ez az összeállítás májusban
az egész világon látható majd. A tengeren töltött néhány nap megint
eszébe juttatta azt a napot, amikor
először látott delfineket szabadon és
önfeledten ugrálni. Vera többek között azért dolgozik, hogy még nagyon
sok embernek legyen része ilyen élményben. Aki megtalálja a hivatását,
és szereti is, az nagyon szerencsés.
Ez egy fontos dolog az életben, addig
kell keresni, míg az ember meg nem
n tóth judit
találja.
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Nagy sikert aratott a fővárosban a Béri Balogh Ádám tancegyüttes
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Betáncolták magukat a budai közönség szívébe
Ahogy a Rába is a Dunába folyik, úgy egyesült-keveredett
a körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes és a solymári
Cédrus Táncegyüttes örvénylő forgataga Budapesten. A
tánc világnapja alkalmából, Őrségben címmel adott közös
gálaműsort a két együttes a Várnegyed alatt, a Vízivárosban
álló Hagyományok Házában.
Közös előadással léptek fel, nem
véletlenül, hiszen a két táncegyüttest és vezetőiket régóta szoros
barátság fűzi össze. Az est során
mindkét csapat bemutatta legjobb
koreográfiáit a fővárosi közönségnek, zárásképp pedig eg y közös
produkcióval – regöléssel – is színpadra léptek.
A körmendi fiúk-lányok nyitották az estet, rábaközi táncokkal
kínálva meg a budapesti vendégeket, ezt követően felváltva recsegtette a színpad deszkáit a két tánceg yüttes apraja-nag yja. Béri Balogh Ádámék az est második felében előadtak egy kifejezetten Vas
meg yei táncokból összeállított
blokkot is – éppúgy, ahogy idehaza
már megszokhattuk tőlük: jókedvvel, élettel és energiával telve, lendületesen, magával sodró hangulatot teremtve.
A gálaesten muzsikált a Zagyva
Banda, Virágvölgyi Márta és barátai, valamint a Bendő Zenekar. A
rendező Varga Zoltán volt, a koreog ráfiáért Antal Lászlónak,
Csollányné H. Krisztinának,
Csollány Csabának, Korbacsics

Tibornak, Ónodi Attilának,
Palenik Józsefnek és Varga Zoltánnak jár a gratuláció. A műsort
dr. Pesovár Ernő tiszteletére ajánlották, akinek szellemisége őrt áll
mindkét együttes fölött.
n rose

Fotok. Simon Attila
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A herendi porcelántól a Kerozin koncerten át a juzsniji táncoslányokig terjedt a négynapos vigalom

Színes forgatag, vidámság, nagy élmények
Az Európa Napok igazi kultúrcsemegét jelentett. A négynapos rendezvény kiállításokat, könnyűzenei koncerteket,
különféle táncos műsorokat és gyermekprogramokat is
kínált. Igazából csak az időjárásra lehetett panasz, amely
meglehetősen változékony volt az egész rendezvény alatt.
Az érdeklődőket ez sem zavarta, több ezren látogattak ki a
Szabadság térre.
Egy nívós kiállítással kezdődött
az idei Európa Napok programsorozata. A Batthyány-kastély dísztermében Érzékek érintése címmel nyílt kiállítás herendi porcelánokból. Simon Attila, a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt. igazgatója köszöntötte a részvevőket.
Kiemelte, büszkék arra, hogy porcelánjaik szeretettel készülnek.
Ez eg yfajta pluszt ad ezeknek a
nag y odafig yeléssel készülő termékeknek. A látogatók egy kis ízelítőt is kaphattak a minőségi porcelánfestésből, a manufaktúra
eg yik munkatársa a megnyitón
bemutatót tartott és válaszolt az
érdeklődők kérdéseire.
V. Németh Zsolt környezetügyért,
agrárfejlesztésért és hungari
kumokért felelős államtitkár köszöntőjében azt hangsúlyozta, milyen fontosak az értéktárak, a
hungarikumok. Véleménye szerint
ezeket az értékeket nem lehet szavakkal jellemezni, mert lelkük is
van, ugyanúgy, mint a herendi porcelánoknak.
Bebes István polgármester pedig
arról beszélt, hogy a díszterem

mennyire jó helyszíne ennek a kiállításnak, hiszen nemcsak a kiállított porcelánok, hanem a miliő is
meghatározó mindannyiunk számára.
A kiállítás több száz darab herendi porcelánból áll, a legismertebb minták közül szinte mindeg yik felfedezhető a bemutatott
anyagban. Így az érdeklődők láthatják például az Apponyi mintát,
ami közel száz évvel ezelőtt Apponyi Albert gróf megrendelésére készült. Ez a minta egy keleties virágcsokrot idéz, nagyon visszafogott,
ellentétben a szintén kiállított
Rothschild mintával, amely igazán
gazdag színö sszeállítású. A minták közül az egyik legrégebbi Viktória királyné nevét viseli. A kiállítás középpontjában egy ilyen étkészlettel megterített asztal áll. A
kiállított anyagban szerepel a Batthyány minta is, ez még a reformkor idején, 1842-ben készült gróf
Batthyány Lajos későbbi miniszterelnök megrendelésére.
A kiállítás megnyitója után a Szabadság téren folytatódtak a programok. A hivatalos megnyitón Bebes

István kiemelte, hogy Európában
határok nélkül élhetünk. Ez lehetőségeket és együttműködéseket jelent, amelyek nagyon fontosak, hiszen minden ország számára valami újat jelentenek. A városvezető
beszélt a testvérvárosi kapcsolatokról is, főként Juzsnijról, a legújabb partnerről, akivel az elmúlt év
végén kötöttek megállapodást.
Juzsnij egy ukrán város a Feketetenger partján, hatalmas kikötővel,
fejlett vegyiparral, jelentős teheráru-forgalommal és gyógyászati
turizmussal, valamint sokszínű kulturális élettel.
Már a nyitónapon is több koncertet láthattak az érdeklődők, előbb a
Jezy Eileen, majd a Creative Sound
System lépett fel, végül az ismert
Kerozin zenekar zárta a programot.
Május elsején a Városi Fúvószenekar ébresztőjét hallhattuk városszerte, délután pedig ismét a kulturális programoké volt a főszerep. Az
egykori kocsiszínben kiállítás nyílt
Varga Ernő amatőr fafaragó hintó
makettjeiből. A különleges munkákat Varga Zoltán, a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum Hintókiállításának vezetője ajánlotta a közönség
figyelmébe.
Az asztalokon látjuk a magyarság történetiségét is bemutató hintókat. Láthatjuk, hogy őseink milyen szekereket használtak, milyen
eszközökkel közelítették meg egykor a Kárpát-medencét – mondta.
Ezek a járművek a szállításban, a
mezőgazdaságban, a harcászatban is fontosak voltak, nem csak a
közlekedésben. Régen ilyen közle-

kedési eszközök töltötték be a postakocsi szerepét, s napi szinten
több száz kilométeres távokat tettek meg.
A kiállítás megnyitóján az is elhangzott, hogy még a vasúthálózat
kiépülésekor is nagy szerepük volt
a fogatoknak elsősorban azért,
mert a kisebb településeket csak
ezekkel lehetett megközelíteni. Az
állomásokon fogatok, fiákerek várakoztak, s ezek szállították tovább az utasokat a célállomásra. A

panoráma
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az Európa Napokon
gazdagabbak persze megtehették
azt is, hogy magánfogatot tartottak. Ilyen volt például a Festetics
család is, ők saját fogatukkal hajthattak az állomásokról a kastélyuk
elé.
A hintómakett-kiállításon több
érdekes darabot is láthatunk, így
például Ferenc Ferdinánd sétakocsiját, egy pónifogathoz tartozó hajtókocsit, vagy éppenséggel egy díszes menyasszonyi hintót.
Varga Ernő, a makettek készítője
egyébként hosszú ideje foglalkozik
fafaragással, 1955-ben, általános
iskolás korában készítette első komolyabb munkáját, egy fenyőfából
faragott zászlórudat. A zala
háshágyi fafaragó a keszthelyi hintómúzeumban bemutatott anyag
szinte minden egyes darabját elkészítette makett formájában. A munka időigényes, de megéri, hiszen
amikor elkészül vele, egy újabb kis
csoda születik.
Május elsején délutántól éjszakáig foglalt volt a Szabadság téren felállított színpad, fellépett az Ataru
Taiko ütőegyüttes, később a Gypo
Circus és a Kowalsky meg a Vega.
A várkertben egész nap tartott a
vurstli, igazi retro hangulatban szórakozhatott mindenki. Volt dodzsem, körhinta, zsákbamacska,

céllövölde, ahogy az hosszú évek
óta megszokott.
Az Európa Napok harmadik és
negyedik napján a táncok kerültek
előtérbe. A szervező Körmendi Kulturális Központ igyekezett úgy ös�szeállítani a programot, hogy abban szinte minden műfaj szerepeljen. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megmutathatta
magát, a két nap alatt több száz
táncos lépett színpadra. Láthattuk
az Energy Dance Team táncosait,
színpadra lépett Enjoy TSE, a Salsa
Klub és a Zoom-barátok. A produkciók közül idén sem hiányzott a hastánc, Erika és táncosai igazi keleti
hangulatot idéztek, de különféle
amerikai és európai táncokat is láthatott a közönség. Igazi kuriózum
volt a juzsniji Tsviten Néptánc
Együttes, akik nemcsak díszes ruháikkal és fejfedőikkel, hanem vidám, lendületes műsorukkal is felhívták magukra a figyelmet. A
juzsniji tánccsoport nagyon jókedvű csapat, több európai országban
felléptek már. Magyarországon is
voltak párszor, Kecskeméten és
Miskolcon is láthatta a közönség
táncos műsorukat. A körmendi bemutatkozás nagyszerűre sikerült,
mindkét szereplésük alatt tömött
sorok álltak a színpad előtt.

A zárónapon a néptáncosok adtak műsort: színpadra léptek a Kölcsey Utcai Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncosai, a Rábavirág Táncegyüttes és a Béri Balog Ádám
Néptáncegyüttes tagjai, valamint a
Senior tánccsoport is, a Tulipánt
zenekar pedig a muzsikáról gondoskodott.
A négynapos programon a kön�nyűzenei élet ismert alakjai is koncerteztek, itt volt Szabó Balázs és
bandája, a Gobé zenekar, a Kerekes Band és a Balkan Fanatik a
többezres közönség nagy örömére.
A gyerekek is jól mulattak az Európa Napokon, a Foltvarró Klub kreatív foglalkozása, arcfestés, körhinta és Joni bűvész műsora várta a
legkisebbeket.
Az Európa Napok ideje alatt volt
takarítóprogram is a Rába parton,
a Bereki Bárkás Egylet Egyesület a
Bárkaházat és annak környékét
tette rendbe, készülve ezzel az egy
héttel későbbi Rába-takarításra.
A négynapos rendezvénysorozat
az éves rendezvények közül az
egyik legmeghatározóbb, több ezer
látogatót vonz nemcsak a helyiek
közül, hanem a környező településekről is. A program népszerűségéhez hozzájárul az igényes programkínálat, amelynek összeállítására a szervezők nagy hangsúlyt
fektetnek. Összességében nag yszerű négy napot zártak a szervezők és a közönség egyaránt.
A Kulturális Központ egyik soron következő rendezvénye a Szudáni nap, amelyet május 30-án,
szombaton rendeznek meg. A hagyományos kiállítás és szudáni be-

mutató mellett lesz koncert is, és a
tervek szerint Körmendre látogat
majd H. E. Mohameed Hussein
Hassan Zaroug, Szudán bécsi
nagykövete is.
Júniusban a Szent Iván-éjhez és
a Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programjai várják az érdeklődőket, és augusztusban újra Körmendi Napok sztárfellépőkkel, hagyományőrző programokkal, csónakfelvonulással és tűzijátékkal.
Az említett nagyrendezvények
mellett természetesen más programok is várhatók, érdemes figyelni a
Körmendi Kulturális Központ
Facebook-oldalát, ahol minden információ megtalálható.
n tóth judit
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emlékezés
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Az 1965-ös nagy árvízre emlékeztek

Kiállítás készült az ötven éve történtekről
Bebes István polgármester
mondott emlékező beszédet
annak a kiállításnak a megnyitóján, amely az 1965-ös
nagy rábai árvízről emlékezik
meg. A képeket a Szabadság téren lehet május 31-ig
megtekinteni.
Április végén kiállításmegnyitóra
gyülekeztek az emberek a Szabadság téren, ahol azokat a fotókat lehet május 31-ig megnézni, amelyeket még 1965-ben Vizi László könyvtárigazgató készített két fényképezőgéppel. Ezek a képek több ezer
más fényképpel együtt a Faludi Ferenc Könyvtár helytörténeti fotóarchívumából származnak. A megnyitón emlékező beszédében Bebes
István elmondta, hogy a kiállítás
létrejöttét a Csaba József Honismereti Egyesület képviseletében dr.
Vörös Ottó kezdeményezte, míg a

kivitelezést a könyvtár munkatársai végezték. A fotók jól mutatják,
hogy egy elindult természeti folyamat milyen iszonyatos károkat tud
okozni. A ’60-as években a mainál
sokkal veszélyesebben hangzott az
a kérdés, hogy egy hosszabb esőzés
után vajon mi köszönt a körmendi
Rába-szakasz mellett élő emberekre. 50 éve még nem voltak olyan
kommunikációs lehetőségek, mint
ma, amikor ezeknek köszönhetően
a megelőzésre került a hangsúly.
1965-ben emberek voltak kénytelenek elhagyni házaikat, és az áradás
halálos áldozatokat is követelt. Próbálták menteni az állatállományt és
az értékeket, hogy minél kevesebb
kár keletkezzen, de ez több esetben
sem sikerült. A mai kor feladata,
hogy ez többet ne következhessen
be, szerencsére ma már gátak is
vannak. Mostanában is előfordul,
hogy a vízszint megközelíti a Rábahidat, és a 300 centiméter feletti vízállás Körmend térségében máig
gondokat okoz. Fél évszázada április 16-án 510 cm volt a vízszint. Saj-

Bebes István polgármester nyitotta meg a szabadtéri kiállítást
nos van egy olyan tendencia, hogy
árvíz esetén városunkban is beindul a katasztrófaturizmus, és az érdeklődőknél jóval kevesebben érkeznek a folyópartra segítő szándékkal. 1965-ben rengetegen vettek
részt a segítségnyújtásban. A megelőzés fontos feladata továbbra is a
meder tisztítása.

A megnyitó után Gaál Róbert, a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója tartott előadást Az
1965. évi árvízi események és az azóta eltelt időszak fejlesztései címmel a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
n csihar tamás

Fotó: Jámbori Tamás

Szevasz, Bortavasz!

A tűzoltók őrzik emlékét

Különbuszok vitték a magyar vendégeket a dél-burgenlandi Bortavaszra, a nyitott pincék hétvégéjére az
első májusi hétvégén. A körmendi járatok egyenesen a nagysároslaki
(moschendorfi) szabadtéri bormúzeumhoz érkeztek, ahol felsorolhatatlan fajta uhudlerrel kezdhette az ismerkedést a látogató.
Az uhudlert csak ezen a vidéken
készítik, helyi oltalom alatt álló,
direkttermő szőlőből készült bor.
Olyan zamatos, hogy az ember úgy
érzi, harapni lehet a pohárból a gyü-

Nagy veszteség érte a járás önkéntes tűzoltó társadalmát. Életének 66 évében, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt Horváth Zoltán
Kálmán, az Egyházasrádóci Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka. E tisztét 1974 óta töltötte be,
közmegelégedésre. Minden idejét
családjának és az önkéntes tűzoltóságnak szentelte. Rengeteg versenyen indított csapatokat, versenyeket nyert. 1982-ben, 33 évesen
agyi aneurizmát kapott, élet-halál
között volt, de Budapesten sikeresen megműtötték. Újjászületett,
megkapta az esélyt az életre, újabb
33 évre, hogy a családjával és tűzoltó barátaival legyen. Számos rendezvény, búcsúi bálok, szüreti felvonulások, iskolai rendezvények,
tűzoltóversenyek, kirándulások
szervezője volt, a Nardai Önkéntes
Tűzoltókkal testvérkapcsolatot indított el, könyvet írt a 100 éves önkéntes tűzoltóságról, a falu életében minden rendezvényben részt
vett. Nagyon jó kapcsolatot alakított ki a körmendi hivatásos
tűzoltóparancsnoksággal, személyesen a parancsnok, Kovács Balázs Zsolt tűzoltó századossal, aki

mölcsöt – nem véletlenül lett a környék kultikus terméke.
Kicsit északabbra, a Vas-hegy nyugati oldala felé haladva egyre több
vörössel találkoztunk (elsősorban
kékfrankosokkal), de remek fehérborokat is kínáltak: olaszrizlinget majd’
mindenhol, és persze a „sógoréknál”
oly népszerű zöld veltelinit.
Pincéről pincére járva két nap alatt
közel hetven borász legjobb kínálatával lehetett ismerkedni, az egész
Weinidylle borrégióban, egészen
n rose
Rohoncig. Prost! 

Fotó: a szerző

jelenleg ellátja az egyházasrádóci
önkéntesek parancsnoki tisztét is.
Horváth Zoltánt 52 év önkéntes tűzoltói munka, 41 év tűzoltó parancsnoki munka befejeztével súlyos,
gyógyíthatatlan betegség támadta
meg, ezt a csatát már nem nyerhette meg. Emlékét megőrzik a járás
önkéntes és hivatásos tűzoltói.

tudás
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Dr. Puskely Mária körmendi előadása

A szerzetesség kezdeteivel ismerkedtek meg
Dr. Puskely Mária szerzetesnővér volt az előadója a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) körmendi csoportja által
szervezett előadás-sorozat áprilisi rendezvényének. A hallgatóság ezúttal a szerzetesség kezdeteivel ismerkedhetett meg.
A KÉSZ körmendi csoportja áprilisban dr. Puskely Mária szerzetesnővért kérte fel előadónak, aki a
Polgármesteri Hivatal nagytermében a szerzetesség kezdeteiről beszélt. Elmondta, hogy az első századok keresztényei azért nevezték
életet élő boldogoknak az első aszkétákat és remetéket, mert eljutottak Isten látására. Ez egy sajátos
hivatás a keresztény életállapotok
között, ezeket az embereket Isten
szentelte meg szeretetével. Életük
lényege Krisztus radikális követése volt mindvégig a szegénység,
tisztaság, engedelmesség jeg yében. Elődeik az I. századi vértanúk
voltak, akik között sok volt a megkereszteletlen férfi és nő, a vérkeresztséget mártíromságuk biztosította. Hozzájuk hasonlóan a remeték is teljesen átadták életüket Istennek. A sok mártír miatt a Kárpát-medencét a szentek, vértanúk
földjének nevezték. Az egyiptomi
remetenők befalaztatták maguk
egy szűk cellába, csak az étel beadására hagytak egy kis nyílást.

Egész életüket ott töltötték vezekléssel. Erre az életformára még a
XV. században is akadt példa, például ilyen aszkéta volt Norwichi
Julianna. Oszlopos szentek főként
Szíriában éltek. Egyikük 9 évesen
kezdte építeni oszlopát, és élete végén az már 45 méter magas volt.
Annak a tetején élt évtizedekig az
időjárás viszontagságainak kitéve.
Mivel pappá szentelték, ott végezte
a liturgiát is. A Nílus deltájában tíz
ezrével éltek remeték. Ázsiában
Szíria teljes mértékben keresztény
volt, ugyanúgy, mint Palesztina.
Dél-Európa erdős, barlangos, sivatagos területei is kedveztek a remeték letelepedésének. Többen fákba
vájt üregekben laktak. A Római
Birodalom Néró császár halála
után teljesen keresztény lett, megjelentek az első közösségben élők,
a cenobiták. Számukra írt regulát
Théba környékén Szent Pachomius,
a görög nyelvű szerzeteseknek
Nagy Szent Bazil. Szent Ágoston
már latin nyelvű szabályzatot készített, a negyedik ókori regulaíró

Dr. Puskely Mária a szerzetesség kezdeteiről beszélt 
nevét nem tudjuk, őt Mesternek nevezték. Ágostoné a leg rövidebb
regula, ez volt az alapja Szent Benedek szabályzatának is. Átvették Ágostonét például a domonkosok , á g ostonos k a nonokok ,
trinitáriusok, irgalmasok, premontreiek és a vizitációs nővérek
is. Szent Benedek regulája szerint
szervezik életüket a bencések,

Fotó: Jámbori Tamás

ciszterciek, kamalduliak, trappisták.
Dr. Puskely Mária befejezésül
Szent Ágostont idézte, aki azt
mondta, hogy a keresztények ne a
törvény alatt görnyedő rabszolgák
legyenek, hanem a lelki szépség
szerelmeseiként, a kegyelem szabad gyermekeiként éljék meg hitün csihar tamás
ket.


Elballagtak a vén diákok a Kölcsey gimnáziumban
Hasonlóan sok más középiskolához, a Körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnáziumban is április 30-án
ballagtak el a végzős diákok.
Az iskola alsóbb éves diákjai a
délelőtt néhány órát arra szánták,
hogy a folyosókat, termeket virágba öltöztessék. Az udvaron megtartott ünnepségre a tömeg már
egy fél órával előbb gyülekezett.
Délben az éneklő ballagók végigjárták az épületet és környékét,
utoljára felsorakoztak az udvaron.
A vendégeket Dévai Lívia tizeneg yedikes tanuló köszöntötte.
Csende Máté – szintén tizenegyedikes tanuló – vett búcsút a távozóktól, majd Varga Richárd tizenkettedikes tanuló köszönt el a ballagók nevében az iskolától. Hagyományunkhoz híven az iskola zászlaja tizenegyedikesek kezébe került, és a két végzős osztály képviselői (Doktor Doroti 12.a, Pataki
Katalin 13.a) szalagot kötöttek a

zászló rúdjára. Bertai Anett (13.a)
és Jurasits György (12.a) megkoszorúzta az iskola névadójának
szobrát, és eközben Csöndör
Krisztián olvasott fel Kölcsey Ferenc Parainesis című művéből.
Laczó Tamás igazgató úr elmondta ünnepi beszédét, amelyet főleg
az érettségire készülőkhöz intézett. Végül, de nem utolsósorban
elismeréseket osztott ki az igazgató úr a kiemelkedő közösségi
munkát végző és kiváló tanulmányi eredményt elért ballagóknak,
majd a szülői munkaközösség elnökével az intézménytől búcsúzó
munkaközösségi tagok segítségét
köszönték meg. A végzősök eg y
dallal fejezték ki hálájukat szüleik
felé az eddigi támogatásukért. Később boldogan fogadták a rokonok, barátok gratulációit és az illatos virágcsokrokat.
n Nagy Hanna Viola (kfg.)

Fotó: Jámbori Tamás
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Három kick-boxos érem

Az innsbrucki kick-box világkupán
öt sportolóval vett részt a Castrum
Sec-Dinamica SE Körmend. A rangos
nemzetközi megmérettetésen három
érmet sikerült szerezniük.
Április végén öt dinamicás versenyző indult az ausztriai világku-

pán. Cebe Zoltán (–67kg, felnőtt, K-1)
első mérkőzését elveszítette és kiesett. Gordos Tibor (–79kg, felnőtt,
light-contact) nagyon szoros mec�csen küzdött egy osztrákkal, de sajnos vesztett, és ő is kiesett. Kercsmár
Valentina (–50kg, kadet-2, lightcontact) és Joó Virág (–60kg, junior,
light-contact) egyaránt nyolcas tábláról indult, és mindketten bronzéremmel térhettek haza. Bartók Zsolt
(–69kg, junior, light-contact) teljesítményével volt a legelégedettebb edzője, Andorka Imre 3 danos kick-box
mester, hiszen tanítványa majdnem a
dobogó legfelső fokára állhatott. Harminckettes tábláról indult, különböző
nemzetiségű ellenfeleit sorra 3:0-ra
verte. A döntőben egy olasszal került
szembe, akit nagymértékben segített
az olasz vezető bíró. A dinamicás közvetlenül a vége előtt pontlevonással
veszített, így ezüstérem került a nyan csihar tamás
kába.

Két vereség, egy győzelem
Nem tett jót a Körmend FC labdarúgócsapatának, hogy belső védője
sérülése után Berke kapust is nélkülözniük kellett a listavezető ellen.
Ennek köszönhetően a 18 éves
Szukics Máté lett a hálóőr a Celldömölkkel vívott mérkőzésen.
A középpályán folyt kemény adokkapok küzdelem, aztán két ordító
hazai helyzet után egy szerencsés
góllal szerzett előnyt a vendégcsapat, amelyet a szünet után még eg�gyel megtoldottak. A második félidőben meddő hazai támadások futottak, a kitámadás eredménye
újabb két bekapott gól lett. Ifj. Molnár Károly így értékelte a fiaskót:
„Harminc percig tartottuk magunkat, ekkora különbség nincs a két
csapat között. Nem akartunk 2:0
után beállni védekezni. A Celldömölk mellett mi rúgtuk a legtöbb
gólt eddig a bajnokságban. Egy vereség ennyit számít a szoros mezőnyben, harmadik helyről most az
ötödik helyre estünk vissza. A harmadik helyet azért továbbra is szeretnénk elérni. A hétvégén Vasvárra megyünk, nem éppen ideális az
ottani pálya, több sérültünk van,
Cser Dani kiállítás miatt eltiltást
kapott, így nem játszhat. Ettől függetlenül bízom a jó eredmény elérésében.”
Ez nem sikerült, pedig mindjárt a
meccs elején Sipos 11-esből vezetést
szerzett. Bő negyedóra múlva kiegyenlített a Vasvár. Mindkét csapat

bátran futballozott, a szünetre a házigazda mehetett előnnyel az öltözőbe 2:1. A második játékrészben a két
együttes ott folytatta, ahol abbahagyta, ki is egyenlített a Körmend,
szintén büntetőből. Ám erre is volt
válaszuk a vasváriaknak. A Körmend nem adta fel s szabadrúgásból
újra egalizált. Sajnos a végén egy
kivágódó labdából az ellenfél előnyhöz jutott, amit már nem sikerült
szépíteni focistáinknak. Egy döntetlent megérdemeltünk volna.
Jánosháza ellen aztán nem volt
mese: az első félidőben öt gólt vágtunk. Sipos mesterhármast ért el! A
négy kezdőjátékosát nélkülöző Körmend könnyedén nyert a Jánosháza
ellen idehaza. Végeredmény 5:1. Továbbra is az ötödik helyről várjuk a
n kéki
folytatást.

Döntőben
Országos döntőben az U16-os
bajnokságban a Körmendi
Törpördögök kadet csapata! A
felsőházi rájátszás 6. helyén kvalifikálták magukat a nyolcas országos döntőbe. A Debreceni
Kosárlabda Akadémiát Debrecenben 58:68-ra verték a srácok,
míg a rájátszás döntőjének otthonában, Nyíregyházán 72:53ra kaptak ki. Folytatás májusban, az országos döntőben.n k.i.

Három kézilabdás győzelem
Az elejétől fogva elszántan, a játékot irányítva, végig vezetve nyert a
Körmendi DMTE NB II-es női kézilabdacsapata a Veszprémi Egyetemi
SC ellen 26:21-re (13:10). Voltak kisebb hullámvölgyek, de szerencsére
a cserék is hasznosan játszottak, így
végül magabiztos győzelem született
idehaza a lelkes szurkolótábor előtt.
A Tapolca következett idegenben, Oláh Sándor csapata itt is sikert ért el. Jól kezdett a DMTE. Szigorú védekezés mellett leindításokból vezetett. Volt egy hullámvölgy,
ekkor több kihagyott hetest és ziccert követően 7:4-re fordított a Tapolca. Ám az első félidő végére egy
5:0-s rohammal 7:9-cel ismét Kör-

mend állt nyerőre. A második félidőben is sok helyzet kimaradt, de a
tempót mi diktáltuk, így magabiztos vendéggyőzelem született, 15:22.
Az elmúlt győzelmek hatására
felszabadultan, kellő önbizalommal léptek pályára a Komárom ellen a lányok. Jól összeállt a védekezés, pontos passzok, jó helyzetfelismerések, villámgyors támadások
jellemezték játékunkat, annak dacára, hogy a komáromi kapus kiváló teljesítményt nyújtott, még így is
szinte bedarálta ellenfelét a DMTE.
Az is belefért, hogy minden kispadon ülő lány pályára lépett. Félidő
13:6, végeredmény 27:13. Csak így
n kéki
tovább, lányok!

Nem sikerült a kosarasbravúr
Április 16–19-én rendezték meg a
junior U18 kosárlabda-bajnokság
nyolcas döntőjét. A bronzmérkőzésen a házigazdákkal játszott a Körmendi Törpördögök csapata. Sajnos nem sikerült a bravúr, 77:71-re
kikaptunk. A döntőt a MAFC és a
Vasas játszotta, az előbbi nyert. Az
elődöntő előtt a körmendiek legyőz-

ték a Budapesti Honvéd és a Törökbálint csapatát, ellenben a Vasastól
vereséget szenvedtek, így jutottak
a négy közé. Reméljük, hogy utánpótlás játékosaink közül jövőre
már a tornán szereplő Doktor Péter, Molnár Levente vagy éppen
Németh Ákos is hasznos tagja lesz
n k.i.
a nagy csapatnak.

Hétdombi íjász ezüstérmek
Évadnyitó versenyt rendeztek április 11-én, szombaton Gödöllőn. Ezzel hivatalosan is megkezdődött a
2015-ös íjászévad.
Molnár Ferenc Nádasdon élő íjász
(nem mellékesen Bulin Andrea
edzője is) elmondta, mindketten második helyezést értek el a megmérettetésen. Ez azt is jelenti egyben, hogy
első osztályú eredménnyel tértek
haza, amelyet még kétszer kell produkálniuk ahhoz, hogy nemzetközi

szinten, azaz a válogatottban is megmérkőzhessenek ellenfeleikkel. Molnár Ferenctől azt is megtudtuk, május 2-án saját versenyt rendeztek
Nádasdon, a focipályán, majd május
16-17-én országos minősítőnek ad helyet a település. Az egyre népszerűbb
sportág képviselői mellett szeretettel
várják az érdeklődőket is az említett
időpontokban. Egyéb tájékozódási
támpontok az interneten fellelhetők.
n kékesi


Körmendi birkózósikerek

A körmendi birkózók a közelmúltban Kőszegen, az immár hagyományos Nemzetközi Jurisics
Kupán vettek részt. Erős mezőnyben, 12 egyesület több mint 120
versenyzője mérte össze tudását a
szőnyegen.
A verseny magas színvonalát
jelezte, hog y Szlovákiából két
egyesület, illetve az ország legjobb utánpótlás sportcentrumai
közül a budapesti ESMTK, a Győr
és a Haladás versenyzői is megküzdöttek. A körmendi birkózókat
Molnár Benedek a Somogyi Béla

Általános Iskolából, Molnár Benedek a Kölcsey Utcai Általános
Iskolából és Németh Levente a
csákánydoroszlói Csaba József
Általános Iskolából képviselték.
Bartók Zsolt edző elmondta, hogy
a versenyzői tisztességesen helyt
álltak, így két bronzéremmel és
egy negyedik helyezéssel térhettek haza. Bronzérmesek Németh
Levente (42 kg, indulók száma 8
fő) és Molnár Benedek (35 kg, indulók száma 8 fő). Molnár Benedek 69 kg-ban negyedik helyezést
n kéki
ért el. 
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Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a
Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka
átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27
évesen mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének
érzik a módszerrel való megismerkedést.
Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből
szerzett
középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló”,
negyedikes gimnazistaként már tíz
nyelvből vizsgázott
sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, háromnégyhavonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív
Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga
hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át
diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka
Magyarországon. Három dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű
mondatrész, mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok
eredményei is bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre,
szinten tartásra,
sőt – újra elővéve
– bármikor felfrissíthetjük vele
nyelvtudásunkat
anélkül, hogy be
kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, illetve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden olyan
emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban
komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Hudi Tibor 06-30/318-4953

Hudi
Tibor 06-30/318-4953
www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek
www.kreativnyelvtan.hu
bemutatója Körmenden!
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Szombathelyen
Eredeti módszer,
különlegességeés
azSárváron!
önálló beszédgyakorlás,
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TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL
ÉLJEN A FORINTOSÍTÁS ADTA
HITELKIVÁLTÁS LEHETŐSÉGÉVEL!

TÖBB MINT 100 TAKARÉKNÁL, AZ ORSZÁG 1500 PONTJÁN

Cserélje le kedvezőtlen banki
jelzáloghitelét Takarék Kiváltó Hitelre
a takarékszövetkezetek segítségével!

Önnek megérné kiváltani?
Nézzen be hozzánk!
Körmend, Thököly u. 1. Tel.: (94) 594-013
A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési
Szabályokban, Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Szövetkezeti
Hitelintézetek kirendeltségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat
jogát fenntartják.

WWW.TAKAREKOSKIVALTO.HU

FORD MOTORCRAFT 5+ SZERVIZ PROGRAM

egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG,
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

tananyagok
megtekinthetők
egységárone
Eredeti
módszer,
különlegességeésaz21990
önállóFt-os
beszédgyakorlás,
megvásárolhatók:
gyéni tanulási tempó!
Körmenden a Művelődési Házban (Berzsenyi u. 11.)
ANGOL,
NÉMET,
FRANCIA,
OLASZ,(hétfő)
SPANYOL,17-19
SVÉD, DÁN,
NORVÉG,
2015.
május
18-án
óráig.
OROSZ, PORTUGÁL,
HOLLAND,
ESZPERANTÓ, HORVÁT
Szombathelyen
a Megyei
Művelődési
és Ifjúsági

Központban
(MMIK,
Ady tér
5.)
tananyagok
megtekinthetők és 21990
Ft-os egységáron
megvásárolhatók:
2015.Szombathelyen
május 19-én
(kedd)
és május
a Megyei Művelődési
és Ifjúsági
Központban26-án
(kedd)(MMIK,
17-19
(102-es
terem.)
Ady tér óráig.
5.) 2014. július
4-én (péntek),

valamint július 11-én (péntek ) és július 18-án (péntek) 18-20 óráig. (102-es terem.)
Sárváron a Nádasdy-Vár Művelődési Központban(Várkerület 1. ) 2014. július 7-én (hétfő)
17-19 óráig, valamint július 12-én (szombat) 10-12 óráig.

Tempó Autószerviz Kft.
Regisztrált Autóbontó

ÚJ HELYEN!

Szombathely, Söptei út 78.

70/ 6031-483
20/9444-815

94/336-848
(8-16 óráig)

Autókat vásárolunk
készpénzért bontásra.

az alábbi munkakörökbe
munkavállalókat keres:

OPERÁTOR (Kőszegre)

Ingyenes buszjárat 3-4 műszakba!

OPERÁTOR (Szombathelyre)
(1, 2, 3, 4 műszakba,
kiemelkedő juttatási csomag)

TARGONCÁS (Szombathelyre)
NAPPALI TAGOZATOS
DIÁKOK
Érdeklődni, jelentkezni lehet:

Egész autó 22 Ft/kg

H-P.: 8.00-16.00
94-509-515; 30-587-5268;
whc.szombathely@whc.hu

Vas megye területéről ingyenes beszállítással!

Munkaügyi engedélyszám: 20-004-2002, XX-M-001/407/2013

Hivatalos bontási igazolást adunk.

Pa r t n e r a s i ke r h e z !

MŰSZAKI VIZSGA
ELŐZETES ÁTVIZSGÁLÁSSAL

SZER
V

GARA
N

TÁLTA

Az ajánlat csak a kétkerék-meghajtású
személyautókra vonatkozik

23.900
BRUTTÓ

Ft

Strauss Autószalon

IZ

N JÓ Á
RON

9700 Szombathely, Zanati u. 58.
Tel.: +36 94/512-860 • Fax: +36 94/512-870
E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu
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Allergia Centrum R

Védőoltások,
Mikrochip-beültetés
veszettség elleni - altatógépes vagy
oltások
infúziópumpás altatás
- 4D ultrahang
- röntgenvizsgálatok,
- vérvizsgálat helyben, diszplázia szűrés
saját laborban
- lágyszervi-, onkológiai- video endoszkóp
és csontműtétek
- számítógépes EKG - Törzskönyv- ügyintézés,
állatútlevél

DR. SÓTI LÁSZLÓ
Allergológus főorvos

DR. PETZ ZSUZSANNA
Tüdőgyógyász főorvos

Szombathely, Kossuth L. u. 10.

Tel.: 30/901-7007

Web: www.allergiacentrum.hu

Szombethely, Bartók Béla krt. 9/B • Tel.: 94/310-034
www.allatkorhaz.com

https://www.facebook.com/centrumr.allergia

POLSTERMÖBEL – BETTEN – MATRATZEN
ADA Hungária Kft.
H-9900 Körmend, Rákóczi u. 154.
Telefon: +36-94/590-100
Nyitva: H.-P.: 8–16 h Sz.: zárva

Nézzen be hozzánk, megéri!

Bemutatótermünkben

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

Körmend, Szabadság tér 9.
Tel.: 94/594-052 · Tel./Fax: 94/594-053

www.gazdabolt-kormend.hu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiskerti és Virágmagok, Virághagymák nagy választéka.
Hazai dughagyma, fokhagyma, vetőburgonya, bio burgonya.
Fűnyírók bozótvágók és szegélynyírók.
Virágföld növényvédő és ápolószerek, termésnövelők, műtrágyák.
Virágcserepek,kaspók,balkonládák,mezőgazdasági fóliák.
Kerti szerszámok,metszőollok,ágvágok.
Műanyag áruk,zománcedények, konyhafelszerelési cikkek
Barkács és kéziszerszámok,barkácsgépek,huzalok,szegek,csavarok.
Enyvesvászon,gumicsizmák-gyerek méretben is,kerti cipő,papucs.
Ágynemük,lepedők,konyharuhák 100% pamut anyagból.
Munkavédelmi lábbelik , rendelésre ruhák.

És minden,
ami a ház körül kell!
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„Közösen tartjuk mozgásban a Világot“ – hangzik a Schaeffler csoport mottója. Vállalatcsoportunkat három közismert márkanév, az LuK, az INA és az FAG fémjelzi. Cégünk, a szombathelyi LuK Savaria Kft. 1997-ben kezdte meg a termelést. Az azóta eltelt 17 évben, 75 millió darab kuplungtárcsát, 71 millió darab kuplungot és 25 millió darab kéttömegű
lendkereket gyártottunk. A világon minden tizenegyedik új autó az LuK Savaria által gyártott kuplunggal kerül felszerelésre. A 2015-ös évben újabb gyártó- és összeszerelő sorokat helyezünk üzembe ezekben a gyáregységekben,
valamint bővítjük a termékfejlesztési osztályunkat, beindítjuk az újonnan kialakított szerszámüzemünket.

Ezek az új projektek további 400 kolléga felvételét teszik szükségessé, ezért a következő pozíciókra várjuk
pályakezdők illetve többéves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését a Referencia kód megadásával: SZI

• Szerelő/operátor
• Szerszámkarbantartó
• Gépkezelő

• Mechanikus karbantartó
• Forgácsoló
• Elektromos karbantartó

Elvárásaink:
• középfokú és/vagy szakirányú műszaki végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
• rugalmas, pontos, precíz és dinamikus munkavégzés
• nyitottság az új ismeretekre
Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatás-csomagot (kedvezményes étkezés, Cafeteria juttatás, útiköltség-térítés, ingyenes nyelvi képzés, költözési támogatás), fejlődési-, és előrelépési
lehetőséget biztosítunk multinacionális környezetben. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, pályázati
anyagát (magyar és német /angol nyelven írt fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok másolata) a következő címre várjuk:
E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com
LuK Savaria Kft. Személyügyi osztály • 9700 Szombathely, Zanati út 31. • Tel.: +36 94 588 100
Motivációs levelében, ill. önéletrajzában kérjük tüntesse fel
a megpályázott munkakört a referenciakóddal együtt.
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*Az akciós kedvezményt azon vállalkozások vehetik igénybe, melyek 2013. december 31-ét követően nem nyitottak pénzforgalmi, illetve ﬁzetési számlát az OTP Bank Nyrt.-nél.
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*Az akciós kedvezményt azon vállalkozások vehetik igénybe, melyek 2013. december 31-ét követően nem nyitottak pénzforgalmi, illetve ﬁzetési számlát az OTP Bank Nyrt.-nél.
A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a ﬁgyelem felkeltése. Az akció 2015. január 1-jétől 2015. június 30-ig tart. Az akcióban részt
vevő bankszámlacsomagok, pénzügyi termékek és szolgáltatások részletes leírásáról, illetve az akció részletes feltételeiről kérjük, tájékozódjon bankﬁókjainkban, illetve a
honlapunkon (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból, hirdetményekből és kondíciós listákból.

honlapunkon (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból, hirdetményekből és kondíciós listákból.
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