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Körmendi Híradó
A MJUS 123 szobás szállodát épít
Lerakták a beruházás alapkövét. Képünkön Bebes István és Cesare Oliosi.

2. oldal

Tartalmunkból:

Mindennek az alapja a
stabil költségvetés
A képviselő-testület elfogadta a 2014-es év gazdálkodásáról szóló beszámolót, zárszámadását, és a belső ellenőr beszámolóját. A bevételi oldalt 3
milliárd 584 millió 468 ezer, a
kiadási oldalt 3 milliárd 100 millió 371 ezer forint teljesítési ös�szeggel hagyták jóvá a képvin 3. oldal
selők. 

Hangfolyam és kánikula
– AlteRába hatodszor
Az AlteRába Fesztivál jövőre
jelentősen átalakul, akik az eddigi formájában szerették meg,
már csak az idén láthatták
olyannak, amilyennek hat éve
elindult. A június 14. és 18. közötti Rába-parti alternatív zenei ünnep jelenlegi arculatával
is kellemes programot biztosított annak a tízezer embernek,
aki jegyet illetve bérletet váltott a harmincnál is több konn 4. oldal
certre. 

Fél évszázad munka a
könyvek között
Közel ötven esztendőt eltölteni könyvek között nem mindennapi dolog, és csak keveseknek adatik meg. Horváth
Zoltánné Mónika ilyen szerencsés ember, s bár eredetileg
más pályáról álmodott, nem
bánta meg, hogy egy véletlen
folytán így alakult. Neve egybeforr a könyvkereskedői munkával, aminek negyvenkilenc
év után a közelmúltban intett
n 8–9. oldal
búcsút. 

Címlapunkon:
Batthyány Lovas Bandérium a
Körmendi Ünnepi Napokon
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Egyesületi körutazás
Erdélybe
A Csaba József Honismereti
Egyesület erdélyi körutazást szervez szeptember 7-13 között. Az út
során Erdély és Székelyföld kulturális és természeti értékeivel ismerkednek meg a résztvevők Közte Nagyvárad, Kolozsvár, Torockó, Gyulafehérvár, a sóvidék,
Székelyderzs, Gyergyószentmiklós, Békás-szoros, Csíkszereda,
Gyimesbükk, Kézdivásárhely,
Gelence, Zágon és Sepsiszentgyörgy nevezetességeivel. Az utazás célja Erdély jobb megismerése
és megismertetése, az ottani magyarság értékei előtti tisztelgés, a
helytörténeti különlegességek felfedezése. Az útra még elfogadnak
jelentkezéseket. Érdeklődni
Mecsériné Doktor Rozália titkárnál lehet a 06/30/533-5153-as telefonszámon vagy személyesen a
Faludi Ferenc Könyvtárban.

Tiltakozó aláírások az
M8-as ügyében
Több közérdekű interpelláció is
elhangzott a képviselő-testületi
ülésen. Auer Miklós képviselő elmondta, hogy az M8-as főútvonal
elkerülő szakaszának építésben
érintettek közül 123 fő írta alá azt
az ívet, amely tiltakozik a tervezett
házbontások és utcák megszüntetése miatt. Bebes István polgármester válaszban elmondta, hogy
az önkormányzat minden szempontból védi az érintett ingatlanok
tulajdonosainak érdekeit és a lakosságot is a várható zajhatások
miatt. Az önkormányzat azon dolgozik nagy erőkkel, hogy megszülessen ez ügyben a megállapodás a
NIF Zrt-vel. Ugyanakkor ehhez a
NIF Zrt-nek kell egy olyan kompromisszumos ajánlatot tennie, amely
megfelel mind az érintettek, mind
az önkormányzat elvárásainak.
Bán Miklós képviselő e fórumot
használta fel arra, hogy köszönetet
mondjon a város közönségének és
a képviselő-testületnek azon alkalomból, miszerint 25 évvel ezelőtt
írták alá a Körmend-Heinavesi
közti testvérvárosi szerződést.
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Lerakták a beruházás alapkövét Körmenden

A MJUS 123 szobás szállodát épít
A város életére nagy hatással
lehet az a beruházás, amely
július 22-én jelképes gesztussal vette kezdetét. Ekkor
rakták le ugyanis egy 123
szobás, leendő szálloda alapkövét a MJUS World Turisztikai
Komplexumban. Ahol már
egy ideje a fürdőt is átfogóan
újítják fel.
Nag yszabású beruházás veszi
rövidesen kezdetét a több év óta
zárva tartó fürdőt üzemeltető
MJUS World Turisztikai Komplexumban. Ezt jelzi az ünnepélyes
alapkőletétel, amely egyben regionális turisztikai-szakmai konferenciának is beillett volna. Hiszen
a többi között, az olasz beruházók
mellett megjelent a projektet kitartóan támogató és ösztönző Bebes
István polgármester, valamint dr.
Szabó Zoltán, a Magyar Fürdővárosok Szövetségének titkára, Tama
István, Nyugat-dunántúli regionális turisztikai vezető, Balogh Károly Zsolt, a megyei gazdasági kamara vezetője, Breznovits István, a
Nyugat-dunántúli Fejlesztési Ügynökség igazgatója és számos más
szakember. Olasz részről Cesare
Oliosi méltatta az eseményt, Mint
mondta, nem a pénzügyi és más pa-
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Zárszámadás: jól teljesített és lendületben maradt a város

Mindennek az alapja a stabil költségvetés
A képviselő-testület elfogadta a 2014-es év gazdálkodásáról
szóló beszámolót, zárszámadását, és a belső ellenőr beszámolóját. A bevételi oldalt 3 milliárd 584 millió 468 ezer,
a kiadási oldalt 3 milliárd 100 millió 371 ezer forint teljesítési
összeggel hagyták jóvá a képviselők.

Sajtótájékoztató a MJUS-nál.Balról: Alfredo Palma, Farkasné Bonczó Virág, Cesare Oliosi,
Bebes István és dr. Szabó Zoltán.
ramétereket emeli ki,hanem azt a
szándékot, mely szerint egy közösségi terekkel rendelkező,a pihenést és a kikapcsolódást egyaránt
szolgáló komplexumot hoznak létre. - Bebes István polgármester úr
kitartóan szorgalmazta azt, hogy a
nehézségek ellenére is folytassuk a
beruházást és ez most megtörtént.
Család centrikus és nem csak a helyeiket vonzó pihenőközpontot építünk ki, amelynek központi eleme
lesz a 123 szobás szálloda - mondta. Ezt követően Majthényi László
megyei közgyűlési elnök szólt. Leszögezte: mindenki nyer azon, ha
ez a szálló megépül és a MJUS park
ismét kinyit. - Huszáros újrakezdés
tanúi lehetünk most. Ha elkészül a
szálloda, akkor az a fürdő értékét
nagyon megnöveli. S hogy erre sokan számítanak, arra példa a jelen

Aláírják a dokumentumot, amely a többi tárggyal együtt az időkapszulába került.

lévő szakemberek nagy száma - fogalmazott.
Bebes István polgármester beszédében kitért a város sokoldalúságára, arra, hogy a közigazgatási
és állami központok, hatósági és
más centrumok után egy új típusú
intézmény jelenik meg Körmenden.
Olyan, amely sok mindent megváltoztathat, mégpedig kedvező irányokban. - Készülünk e feladatra,
ezt az is jelzi, hogy körünkben tudhatjuk Szabó Zoltán titkár urat.
Egy olyan országos szakmai szervezet tagjaként támogatjuk immár
a beruházást, amely tapasztalataival sokat segíthet a jövőben - mondta a városvezető.
Ezt követően eljött a nagy pillanat. A szónokok a felnyitott időkapszulába helyezték a Körmendi
Híradó, a Vas Népe aznapi példányát, olasz veretű eurót és magyar
forintot, két golyóstollat, valamint
a két ország nemzeti szalagjával
átkötött MJUS-dokumentációt. Az
első betonfröccsöt Bebes István
adta, majd sorra többiek. Az eseményt követő sajtótájékoztatón dr.
Szabó Zoltán elmondta, hogy a 45
várost tömörítő fürdővárosi szövetség örömmel veszi a beruházást és
reméli, hogy a jövő évi közgyűlését,
amelynek a város ad majd otthont,
már az új szállóban rendezheti.
Alfredo Palma igazgató a részletekről is szólt, s az is elhangzott: a
most induló beruházás értéke eléri
a 30 millió eurót, amely több mint
12 milliárd forintnak felel meg. Igy
ez a beruházás megyei szinten is
kiemelkedő.
 n kor
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- Az elmúlt esztendőben a feladatellátás szerkezetében és módjában nem
következett be változás, az önkormányzat továbbra is a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és
Könyvtár, valamint Körmend Város
Gondnoksága intézményein keresztül
biztosította a különböző igazgatási,
kulturális, és településüzemeltetési
feladatainak ellátását. Jelentősebb
változás az államháztartás számvitelében következett be, melynek következtében a képviselő-testület is egy
más szerkezetű beszámolóval ismerkedhetett meg - húzta alá Bebes István
polgármester. Aki a beszámoló kapcsán kiemelte, hogy továbbra is érvényesült a szigorú gazdálkodási rend. Jól teljesített és egyre inkább lendületet kap a város. Újfent bebizonyosodott, hogy mindennek az alapja a stabil költségvetés. A város intézményeit
nem fenyegeti veszély, fenntartásuk
biztosított. Egész sor beruházás indult, illetve van folyamatban.
A részletekről szólva megtudhattuk, hogy a köznevelési feladatok támogatása 224 millió forint az óvodák
működtetéséhez érkezett, amely átadásra került az óvodákat fenntartó
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére. A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására
kapott támogatás 194 millió, amely a
szociális és gyermekjóléti feladatokat
ellátó Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás, valamint a bölcsődei feladatokat ellátó Körmend és
Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére került átadásra. Mindkét területen keletkezett
visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak összesen 11,6 milliós ös�szegben, részben a gyermekétkeztetés, részben az ellátások alacsonyabb
igénybevétele miatt. Az önkormányzat a könyvtári és közművelődési feladatokra kapott 19,5 milliós támogatást, amelyet a működési feladatok ellátására fordított. Működési célú központosított előirányzat soron 17,6 milliós bevétel szerepel, melynek döntő
része a települési önkormányzat
egyéb köznevelési feladataihoz érke-

zett. Ez az összeg a Kölcsey Ferenc
Gimnázium működtetési költségeihez
járult hozzá. A helyi önkormányzatok
kiegészítő támogatásaként 106 millió
forint érkezett.
A képviselők tájékozódtak arról,
hogy egyéb működési célú támogatásokból államháztartáson belülről 227
milliós bevétel származott. Itt szerepel
az uniós projektekhez állami költségvetésből biztosított forrás, valamint a
közfoglalkoztatáshoz és Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatások.
Ugyancsak ide sorolható a helyi önkormányzatoktól köznevelési feladatokra átvett 8,9 millió forint is. Helyi
adókból és közhatalmi bevételekből
összesen 715,1 milliós bevétele származott a városnak. Ennek döntő részét az iparűzési adó jelenti (681,9 millió), ami a gazdaság javuló teljesítőképessége miatt jelentősen (plusz 132,9
millió) meghaladta a tervezett összeget. A gépjárműadó átengedett összegéből a tervezettnél 4,5 millióval kevesebb összeg folyt be, összesen 30,5
millió. Ennek oka az adóalanyok csökkenése, és a hátralékok növekedése.
Működésből származó bevételek jelentősebb mértékben a Városgondnokságnál keletkeztek. A lakások és nem
lakás célú ingatlanok bérbeadásából
származó bevétel 74,9 millió forint volt,
a piaci helypénzekből közel 11 millió,
egyéb szolgáltatás jellegű tevékenységből 4,9 millió származott. Az intézményhez tartozó iskolák működési
bevétele nagyrészt az étkeztetési tevékenységből származik. A tervezett
összegnél minden intézménynél kevesebb összeg folyt be, egyrészt mert
kevesebben vették igénybe a szolgáltatást, másrészt a kedvezményesen
étkezők száma növekedett. A termek
bérbeadásából az Olcsai Általános Iskola és a Somogyi Béla Általános Iskola és a gimnázium esetében van teljesítés, a Kölcsey Általános Iskola esetében pedig a főzőkonyha működtetéséből adódóan a közüzemi kiadások
megtérítésére került sor. A Körmendi
Kulturális Központ közművelődési feladatán a bérbeadásokból, belépődíjakból, a rendezvények során bérbe
adott kisházakból, egyéb szolgáltatásokból származik bevétel, amely meg-

haladja a tervezett összeget. A könyvtár esetében a beiratkozási díjakból,
egyéb könyvtári szolgáltatásokból
teljesült a bevétel. A múzeumi feladaton a belépődíjakból a tervezettnél nagyobb összeg folyt be, ami a szintér
bővülésének is betudható. Finanszírozási bevételek között a maradvány
igénybevétele került elszámolásra önkormányzati szinten 411 milliós ös�szegben. Ebből a felhalmozási célra
történő igénybevétel 350 millió, a többi
a működést segítette.
Az intézmények személyi juttatás
előirányzatai növekedtek az év során
a bérkompenzáció és ágazati pótlék
címen kapott támogatásokból, valamint a közfoglalkoztatásból adódóan,
a módosított előirányzat 342 millió forint volt. A teljesítések nem haladják
meg az előirányzatokat sem a személyi juttatások, sem a munkaadót terhelő járulékok esetében, ami racionális
gazdálkodást jelent. A dologi kiadások
között a közüzemi kiadások jelentős
tételt képeznek, melynek teljesítése
összességében nem haladta meg a tervezett összegeket. Másik nagy összegű kiadás az iskolák élelmezése. Az
élelmezési bevételeken túl jelentős forrást kell biztosítani a kiadások teljesítéséhez, amit részben központi támogatás, részben önkormányzati forrás
fedezett. A projektek megvalósításához kötődő dologi kiadások mintegy
105 milliót tettek ki. Készletbeszerzésekre közel 50, kommunikációra (telefon internet, sajtó) 12 milliót használtak fel. Az ellátottak pénzben juttatásai estén az eredeti költségvetés csak
az önkormányzati forrást tartalmazta. A kifizetések alapján igényeltek a
központi költségvetésből támogatást,
amellyel az előirányzatokat növelték.
Összességében a teljesítés kedvezően
alakult, nem éri el a módosított előirányzatot. Az egyéb működési célú
kiadások (631 millió) között került elszámolásra a társulások részére az
intézmények működtetésére átadott
összeg, amely tartalmazza az ellátott
feladatokra kapott központi támogatást, valamint az önkormányzat hozzájárulását a feladatellátáshoz. A Körmend és Kistérsége Önkormányzati
Társulás részére 295, a Körmend és
Mikrotérsége Intézményfenntartó
Társulás részére pedig 253 millió forint került átadásra. A sport, kulturális és egyéb támogatások is itt kerültek elszámolásra. A működési gazdálkodásban a tervezett hiányt nem kellett hitellel finanszírozni, mert a bevételek alakulása – különösen az ipar-

űzési adódból származó többletbevétel, valamint a központi költségvetésből kapott működőképességet megőrző támogatás – fedezetet biztosított a
kiadások teljesítésére. A finanszírozási kiadások között került elszámolásra a fennálló hiteltartozás törlesztése
58,1 milliós összegben, amelyre az
adósságkonszolidáció keretében az
önkormányzat megkapta a támogatást. A szabad pénzeszközökből 250
miliót kötöttek le éven belüli visszaváltással, különböző lejárattal.
A felhalmozási bevételek esetén az
önkormányzat főként a projektekhez
kapott uniós forrásból támogatást.
Továbbá elkülönített állami pénzalapoktól, illetve központi költségvetésből, összességében 892 milliós értékben. A felhalmozási bevételek vagyonértékesítésből és használati díjból származtak, míg a felhalmozási
célú pénzeszközátvétel 2,5 milliós
teljesítést mutatott. A felhalmozási
célú támogatás soron szerepel az
adósságkonszolidációra érkezett
55,5 millió forint is. A felhalmozási
kiadások során több nagyobb volumenű beruházást hajtottak végre.
Úgy mint az Alsó- és Felsőberki, valamint a Horvátnádaljai városrészeket
érintő KEOP szennyvízprogram,
vagy a KEOP ivóvízminőség javítás
célzó fejlesztés. A Batthány Örökségközpont rekonstrukciója is elkezdődött , amely teljes mértékben támogatásból valósul meg . Az önkormányzati vagyonon folyamatosan történnek
felújítások, bővítések az állag megóvás érdekében, valamint a feladatok
jobb színvonalon történő ellátása céljából. A kiadások fele a városi utak és
járdák, valamint önkormányzati lakások felújítását szolgálták. Az intézmények esetében főként a működés
n kor
feltételeit javítják 
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Hangfolyam és kánikula – AlteRába hatodszor

Néha azért mennél vissza, hogy újraélhesd

Az AlteRába Fesztivál jövőre jelentősen átalakul, akik az eddigi
formájában szerették meg, már csak az idén láthatták olyannak, amilyennek hat éve elindult. A június 14. és 18. közötti
Rába-parti alternatív zenei ünnep jelenlegi arculatával is
kellemes programot biztosított annak a tízezer embernek, aki
jegyet illetve bérletet váltott a harmincnál is több koncertre.

Forróság van, július kellős közepe, és mi újra itt ülünk a sörpadoknál a Rábaparti Szabadidőközpontban, a zenészek már
hangolnak, a rozé fröccs egy pillanat alatt felmelegszik. Így,
meg a közeli csárdában elköltött halászlé mellett hangolódunk az AlteRába Fesztiválra.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az idén is sajtótájékoztatót
tartott az első koncert elhangzása
előtt Hegedüs László (Hege) fesztiváligazgató és H. Szalay Balázs,
rendezvény sajtósa a Rába Szabadidőközpontban. Elmondták, hogy a
ProArt 2014-es szavazásán az
AlteRábát választották a legjobb
fesztiválnak. Az 6. AlteRábán a korábbihoz képest változtattak jó néhány dolgon, például amennyire lehetett, eldugták a vezetékeket, a
mobil vécék lámpát kaptak. Betegség miatt egy zenekar, a Haelo
mondta le a fellépését. A többi zenekar többsége visszatérő vendég,
akik szívesen jönnek az ország legnagyobb kerti partijára. A Heaven
Street Seven (HS7) 20 év után befejezi működését, a Nyugat-Dunántúlon Körmenden köszönnek el közönségüktől. A rendezvényt mecénások, vállalatok és magán személyek
mellett az önkormányzat és Bebes
István polgármester is támogatta
anyagilag. Mivel a jegyárak nem
drágultak, az AlteRába megmaradt
a legolcsóbb fesztiválnak. Az
alterábások 25 eurós bérlettel látogathatják majd augusztusban a
bildeni Picture On Fesztiválra.
A programsorozat idején ingyenesen használható szélessávú

A legfiatalabb korosztály is képviseltette magát.

wifikapcsolat állt a közönség rendelkezésére, és fesztiváltaxi is üzemelt. A Fogyatékosok Nappali Intézményének lakói három napig voltak
ingyenesen a rendezvény vendégei.
A Senior néptáncegyüttes táncházat tartott a fesztiválozóknak. A
koncerteken aztán kiderült, hogy a
zenekarok kapnak egy-egy üveg
bort, de a legnagyobb palack a HS7nek járt. Míg a korábbi években vasárnap volt a fesztivál befejezése,
az idén szombat volt a zárónap, bár
a PASO tulajdonképpen már vasárnap 0.30-kor lépett színpadra. Tavaly vasárnap koradélután koncertezett Kardos Horváth János, az
idén az ő koncertje indította a nagy
színpadon az AlteRábát. A nyitónapon a már említett jubiláló és pályáját befejező HS7 mellett színpadra
lépett a Firkin, a Fish és a
Whitenegro. A második napon több
nagyágyú lőtt a hangfalakból, hiszen a Pál Utcai Fiúkat, a rendkívül
népszerű, „Nagyszínpad” nyertes
Ocho Machót, a Kiscsillagot, Péterfy
Borit a Love Bandjével és Ed Philipset és a Memphis Patrolt láthatta,
hallhatta a nagyérdemű. Csütörtökön Bocskor Bíborka izzította tovább a sátor amúgy is forró levegőjét a Magashegyi Undergrounddal,
majd a Lordot az Ismerős Arcok

Látogatás az AlteRába fesztiválon. Tóth Tihamérrel beszélget Gombásné Nardai Ibolya és
Bebes István.
váltotta a színpadon. Aztán jött
minden fesztivál színpad nagyas�szonya, Pásztor Anna a Barbikkal,
és utána a Supernem koncertje zárta a napot, helyesebben indította a
következőt, ami leginkább a rockról
és a punkról szólt (Hetedik Ég, ZPZ,
Ivan and the Parazol, Ossian, Depresszió, Alvin és a Mókusok, Aurora). Aztán hirtelen szombat lett a
már megszokott kánikulával, majd
18 órától Odett tett meg mindent a
sikerért, utána a tavaly már Körmenden bemutatkozott Mátyás Attila triója zúzott hatalmasat. A 15
éves 30Y tagjainak véleménye szerint az itteni volt idei legjobb szereplésük, majd a 10 éves Vad Fruttik
adott elképesztő erejű koncertet.

Talán ezen voltak a legtöbben. Éjfél
után egy viszonylag fásult Pannonia Allstar Ska Orchestra (PASO)
végezte a beállást, de aztán összekapták maguk, mintegy elragadta
őket saját ska zenéjük lüktetése, és
hibátlan koncertet adtak a kitartó
jelenlevők örömére. A 6. AlteRába
az Opel kis színpadon Tesco
Discóval zárult. A kis színpad a
koncertek között több feltörekvő
együttesnek biztosított fellépési lehetőséget.
Jövőre a 7. AlteRába már más
lesz, mint az eddig megszokottak,
hiszen változtatnak az arculatán és
a helyszín felépítésén. A családias
hangulat viszont mindenképp megn Csihar Tamás
marad. 

Népszerű a városban a Soulwave együttes. Előterében Fodor Máté, mögötte Huszár Ádám.

Az asztaltársaságok összetétele
rotálódik, mára egész alterábás
társaságok alakultak ki, akik
egész évben csak itt, „az ország
legnag yobb kerti partiján” találkoznak. A szabadság benne van a
levegőben, a fiatalok még az
AlteRábára is találnak alternatívát a Lord meg az Ismerős Arcok
alatt, a Rába-parton gitározó srácok lehetnének akár a hatvanas
évek Amerikájában is, laza hippik,
akik elvonultak, amíg a szüleik
(sőt, nagyszüleik) korosztálya bulizik.
Ez persze csak egy este, annak
is csak fele az ötből, a legtöbb koncerten bizony eg yütt ugrálnak a
tizenévesek a neg yvenesekkel, a
fellépőkkel meg legalább annyi
apuka szeretne közös szelfit posztolni a facebookra, mint amennyi
rajongó tinilány.
A nag yszínpadon felbukkan
Bebes István is, jó eséllyel minden
idők legrövidebb, másfél perces
polgármesteri beszédével. Müller
Pétert idézi, miszerint „azok a buli
utáni reggelek, amikor először
eszedbe jutnak az előző este emlékei. Néha nevetnél, néha sírnál.
Néha visszamennél, hogy meg változtass dolgokat, és néha azért
mennél vissza, hogy újraélhesd”...
Szombat este a színpad mellett
összefutunk a Szombathelyen három héten át zajló osztrák-magyar
nyári egyetem tanáraival és hallgatóival, persze ez nem igazán véletlen, hiszen hamarosan a 30Y lép
a színpadra. Az a 30Y, amelynek
frontembere Beck Zoli, aki civilben a tudománynak és az oktatásnak él, a pécsi egyetem romológia
tanszékén tanít. A nyári egyetemre is ebben a minőségében kapott
meghívást vendégelőadóként, az
osztrák és mag yar diákokkal
roma képzőművészeti alkotásokat
elemeztek.
Koncert után leülünk beszélgetni, és Zoli elmondja, „nagyon kedves és kreatív kaland volt ez a diákok számára, és az én számomra
is. Valamilyen viszonyban lenni a
képekkel, valamit kezdeni velük
abban a váratlan szituációban,
ahol valójában nem az előadó tart-

ja az előadást, hanem nekik maguknak kell megtermelniük azt a
tudástartalmat, amit aztán magukkal vihetnek. Ebben az esetben kifejezetten arra játszottunk,
hogy osztrákok és magyarok közösen kelljen dolgozniuk egy-egy
képen, és közösen kellett létrehozniuk a jelentéseket. Gyakorlatilag
épp az volt az izgalma az egésznek, hogy nem húztunk se nyelvi,
se kulturális határt.” (A Beck Zolival készült teljes interjút egy későbbi lapszámban közöljük.)
Állítólag van ember, aki ismer
valakit, aki látta már pihenni is
Hegedüs László (Hege) főszervezőt… mindenesetre többször feltűnik ő is a színpadon, a kerek szülinapos bandákat (a búcsúzó
Heaven Street Seven, 30Y, Ivan
and the Parazol, Vad Fruttik, Kiscsillag) köszönteni, egy üveg jubileumi borral.
Az AlteRába és vele Körmend
már állócsillaga a magyar alter és
rock világ egének. Minden fellépőnek, közreműködőnek, szervezőnek – nagy levegő, tessék hozzáképzelni a Lovasi klasszikussá
vált hangsúlyát a koncertek végéről – kösziiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!


A Lord népszerűsége töretlen.

n rose

Felszabadult ünneplés a koncert után. Beck Zoltán a közönségre emeli poharát. Középen Hegedüs László főszervező.

A kéttagú „band”. Mátyás Attila és Hegedüs László.
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Varga Gábor: Akár 100 évig is megőrzi állagát a párnafa

Francia gyártású vasfüggönyoszlopok a Ság hegyen
Hihetetlen, de nagyon úgy tűnik igaz: egy kapitalista
francia cég gyártotta le a kommunista Magyar Népköztársaság embertelen vasfüggöny faoszlopainak egy részét
1966-ban. Az is kiderült, hogy az oszlopokat úgy impregnálták, hogy akár 100 évig is megőrizzék állagukat. A
valóban szenzációs felfedezés napjainkban esett meg a
Ság hegyen.
Nemrég a családi szálon körmendi
kötődésű Kósa Csaba írót, a híres ornitológus Molnár Lajos dédunokáját
látták vendégül író-olvasó találkozón
Celldömölkön. Az esti esemény előtt
az író és baráti társasága araszolt a
csodálatos hegyre, Varga Gábor
nyugdíjas vendégeként. Ragyogó időben, a piruló cseresznyefa alatt elköltött kiváló vadpörkölt és az utánozhatatlan aromájú, fanyar sági bor ízlelése után felkerekedett a csapat,
hogy emlékezzen a legendás Dala József helytörténészére, a tanúhegy
egykori szellemi urára. A már korábban kialakult rituálé szerint elébb
bort locsoltak a földre, majd rövid
harangozás jött és hozzá némi ejtőzés
a kora nyárban. Aztán a vendéglátó
szőlője felé vették az irányt, nem sejtve, hogy egy szenzációs felfedezés
alanyai lesznek...
Történt, hogy a négy férfiú gusztálta a szépen kordonban tartott szőlőt,
mígnem e sorok írójának, mint a társaság egyik tagjának, feltűnt: a szőlőt
befűző oszlopok módfelett különösek.
Amint megpillantottam a még kopottnak sem mondható oszlopokat, szak-

nyelven párnafákat, azonnal feltűnt:
szögnyomok tarkítják. Azonnal beugrott, hogy Goják Sándor felsőcsatári Vasfüggönymúzeumában láttam
hasonlót. Mivel gyakran megfordulok
az Európa-szerte párját ritkító múzeumban, jól tudom, hogyan is néz ki
egy SZ-100-as telepítésű műszaki zár,
illetve annak oszlopai. A sági szőlőben látottak kísérteties hasonlóságot
mutattak a régi vasfüggöny kellékekkel. Így azonnal megkérdeztem a tulajdonost: mikor és hogyan kerültek a
tulajdonába? A válasz elképesztett.
Varga Gábor, aki ismert vállalkozó a
városban, elmondta: a rendszerváltás után nem sokkal egy ismerőse
révén Csepregről szállították a hegyre a rakományt, jutányos áron. Akkoriban valóban olcsón lehetett mind
dróthoz, mind beton és faoszlopokhoz
jutni, de azért kellett némi protekció.
Tény, hogy a szállítmány rendben
megérkezett és azóta is szolgál. Az
igazi meglepetés azonban ezután jött.
- Amikor elhoztam az oszlopokat,
akkor a határőr tiszt, későbbi tábornok, aki az egészet intézte, elmondta:
1966-ban gyártották le, Franciaor-

Titkokat őriznek a Ság-hegyi kordonnak használt oszlopok.

Varga Gábor egy párnafát adományoz Goják Sándornak, a felsőcsatári Vasfüggöny-múzeum
tulajdonosának.
szágban az oszlopokat. Azért az akkor katonailag is ellenségnek számító nyugaton rendelte meg a párnafákat a magyar állam, mert a KGST-ben
egyszerűen nem volt olyan technológia, amely évtizedekre képes lett volna tartósítani, impregnálni a fát. Az
ügylet persze szupertitkos volt és az
is biztos, hogy a szovjetek tudta és jóváhagyása nélkül nem üthették volna
nyélbe. A tiszt azt is elmondta, hogy
talán nem is tudták a franciák, mihez
kell a több ezer oszlop (a csaknem 300
kilométeres nyugati határszakaszon
megközelítőleg 80 ezer oszlop állt - a
szerk. megj.). Egy biztos, kiváló munkát végeztek a gyártók, mert lassan
50 évesek ezek a tárgyak, de még legalább ennyit kibírnak - hallottuk.
Ezek után érthető izgalommal szemléltük meg az oszlopokat, számos fotót is készítve. Ma is jól látni a drótrögzítéseket éppen úgy, mint a műszaki zárhoz szükséges elemek nyomait. A fa tényleg remek állapotban
van, s az is nagyon valószínű, hogy
ilyet a gyatra minőséget produkáló
szocialista ipar nem volt képes tömegével gyártani. A pénznek nincs szaga, jut az ember eszébe. Anno éppen a
nyugati sajtó ostorozta a vasfüggönyt
elemi erővel és jogosan. Elsősorban a
keletnémet, NDK-s határon haltak
meg tucatjával a szabad világba menekülők a határőrök golyóitól.
Megkérdeztem a téma szakértőjét,
Goják Sándort: lehetséges, hogy a
Ság hegyen igazi kuriózumra bukkantunk?
- A fotók alapján ezek tényleg határvédelmi létesítmények, köznyelven betonoszlopok, szakszóval pár-

nafák. Méghozzá meglepően jó állapotban a felszíni sérülések, pontosabban behatások ellenére. Igen, valóban
rendelhettek nyugatról ilyen eszközöket, akár a Szovjetúnió bólintásával, vagy különutas export révén.
Mindenképpen szenzáció ez a felfedezés, mivel az egész vasfüggönyös történelmet átírja. Valószínű, hogy a
költségek faragása okán dönthettek a
hosszabb élettartamú tárgyak mellett - mondta el a szakember. Aki szerint ez a történet messze túlmutathat
önmagán.
- Ha ez így van, ha tényleg franciák
szállították le a vasfüggöny elemeit,
akkor más eszközök is bekerülhettek
Nyugatról. A nagy kérdés: tudták,
tudhatták, hogy mint a szabadság
bajnokai, mihez adják a nevüket?
Hogy mit és hova exportálnak? Ebben rejlik a fellelt sághegyi oszlopok
igazi jelentősége - fűzte hozzá Goják
Sándor.
A riport készítése közben arról tájékoztatott Varga Gábor, hogy egy
oszlopot a Goják Sándor vezette Vasfüggöny-múzeumnak ajándékozott, a
leszállítás már meg is történt. ÍAz is
kiderült, hogy minden bizonnyal a
drótot is a franciák szállították az SZ100-ashoz, vagyis a szovjetek a rendszer licencét adták, a gyártás az
egyes országokra várt. Goják úr elmondta, hogy az oszlopok betonrészébe erős acélszálakat húztak, így
azok nem porladnak. Párnafaként
fenyőt használtak, amit legalább egy
hónapon át egy, a fáradtolajhoz hasonló lében pácoltak. A múzeumban
már látható Varga Gábor adománya.
 n kozma gábor
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Körmendi Ünnepi Napok: színes kavalkád augusztus 14-19 között

A történelmi hűség és hagyomány szellemében ünnepelnek
Ma indul útjára a város évről évre ismétlődő, országosan is
népszerű rendezvénye, a Körmendi Napok. A többnapos
programsorozat folyamatosan bővül új elemekkel, miközben a hosszú évtizedes múltra visszatekintő hagyományos
programok – így például a Csónakfelvonulás és az azt követő
Tűzijáték – megmaradtak, a közönség legnagyobb örömére.
Idén is gazdag a kínálat, a szervezők beleadtak apait-anyait. Az augusztus 14-19. között tartó programban szerepel többek között kiállítás,
utcabál, könnyűzenei koncertek, színházi előadás, szórakoztató gyerekműsor, streetball, főzőverseny és hagyományőrző bemutatók. Majdnem egy
héten át tartanak majd a programok,
benépesül a Szabadság tér és környéke árusokkal, akik kiváló portékáikkal, ínycsiklandozó ételeikkel, szomjoltó italaikkal járulnak hozzá a felejthetetlen élményhez.
A Körmendi Napok a város legnagyobb rendezvénye, több ezer látogatót vonz. A szervező a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár,
amely intézmény munkatársai hónapokon keresztül készülnek erre a
többnapos eseményre. A teljes program összeállítása, megszervezése,
előkészítése, lebonyolítása, elő- és utómunkálatai egy évet vesznek igénybe.
Még jóformán be sem fejeződnek ezek
a napok, már gondolkodnak a következő évi lehetőségeken. A szervező intézmény mellett a Körmendi Napok előkészítésében és a rendezvény utáni vis�szarendezésben, a terek előkészítésében, a környezet tisztán tartásában
felbecsülhetetlen szerepe van Körmend Város Gondnokságának is.
H. Vörös Márta a Körmendi Kulturális Központ vezetője elmondta, hogy
bár a Körmendi Napok története több
mint fél évszázadra nyúlik vissza, a

Körmendi Napok elnevezés sokkal
újabb, mindössze tizenkét éve használják ezt a nevet. Érdekes, hogy a
rendezvénysorozat hosszú évtizedek
alatt nőtte ki magát ekkora esemén�nyé, nem másból, mint a tűzijátékból,
ami most is az egyik emblematikus
eleme a Körmendi Napoknak.
Az első tűzijátékot Körmenden 1762.
augusztus 25-én tartották, amikor
Batthyány III. Ádám megyei főispáni
beiktatása volt. Kétszáz évvel később,
1963. augusztus 19-én pedig városunk
újra beírta magát a pirotechnika történetébe.
Nem tudjuk ugyan, hogy a nyilvánosság bevonásával történt-e Körmenden a múlt század első látványrakétáinak fellövése, ám egészen bizonyos,
hogy nem maradt titokban. Elképesztő élmény volt ez ötvenkét évvel ezelőtt, már csak azért is, mert csak két
évvel később, 1965-ben, egy magyar
találmánynak köszönhetően használtak először elektromos indítógépet a
tűzijáték működtetéséhez.
Hazánkban az első pirotechnikai
gyár Pesterzsébeten működött a XX.
század elejétől, amelyet 1946-ban államosítottak, majd Balatonfűzfőre telepítettek. Ekkor a tűzijáték állami monopóliummá vált.
A rendszerváltásig Budapest mellett Körmend volt az egyetlen vidéki
város, ahol színpompás tűzijátékban
gyönyörködhettek az érdeklődők. Itt
jegyzem meg, hogy városunk után, vi-

déken csak 1992-ben, Gyulán rendeztek tűzijátékot.
A tűzijátékkal szimbolikusan a vidék „fővárosa” lett Körmend. Ezt
hangsúlyozza földrajzi környezete is,
hiszen egy folyó – a Rába – két partján
fekszik, annak völgyében, az Alpokalja és a Vasi Hegyhát ölében.
A következő években – látva az érdeklődő tömeget – alakították ki a csónakfelvonulás hagyományát, az idő
haladtával pedig kapcsoltak hozzá
más kulturális programokat, így négy
évtizede örvend rendkívüli népszerűségnek a Nemzetközi Néptáncgála is.
Tizenkét éves múltja van a Körmend
Napoknak, amikor nem csak Szent István vigíliája jelenti számunkra az ünnepet, hanem az azt megelőző néhány
nap is. Ezekben a napokban kulturális
és gasztronómiai sokszínűség jellemzi
a várost, egymást váltják a különböző
bemutatók, programelemek.
Az elmúlt négy esztendő nagyon sok
változást hozott a Körmendi Kulturális Központ életében, így a Körmendi
Napok is jelentős mértékben változtak. Mára a látogatottság az augusztus közepi napok alatt tízezrekben
mérhető, számon tartják az ország
legjelentősebb, hasonló profilú fesztiváljai között. Mindezt a népszerűséget
nem csupán a napokon át hömpölygő
programfolyam hozta magával, hanem az itt élők aktivitása is. Ez utóbbi
megmutatkozik abban is, hogy ilyenkor a város szinte valamennyi lakója

felkeresi a rendezvényi helyszíneket,
élvezi a kínált műsorok sokszínűségét,
érzi jól magát családja, barátai, ismerősei körében. Ugyanakkor fontos
hangsúlyoznunk azt is, hogy a helyi
művészeti csoportoknak, civil szervezeteknek szinte presztízskérdéssé
vált, hogy a sikerhez saját eszközeikkel hozzájáruljanak. Öröm, hogy nagyon sok közösség mozdul meg ilyenkor: ki önálló színpadi produkcióval
rukkol elő, ki a szervezésből veszi ki
részét, de szép számmal akadnak

olyanok, akik összejöveteleiket időzítik erre az időpontra. Mostanra eljutottunk odáig, hogy minden igyekezetünk ellenére sem tudunk eleget tenni
minden kérésnek, képtelenek vagyunk egyforma teret biztosítani mindenkinek. Éppen ezért arra törekszünk, hogy az állandó, hagyományként megőrzött, vagy néhány éve teremtett programrészeket megőrizzük, fejlesszük, és mellettük évről évre
váltakozva adjunk lehetőséget másoknak is. Ilyen rendezvényrész – amely
nélkül elképzelhetetlen a Körmendi
Napok – a csónakfelvonulás a Bereki
Bárkás Egylet segítségével, a hagyományőrzők tábora és harcászati bemutatója
a
Batthyá ny
Lovasbandériummal és barátaikkal,
köztük a Régió Íjász Hagyományőrző
Eg yesülettel,
a
Nemzetközi
Néptáncgála a Béri Balogh Ádám
Néptáncegyesület koordinálásával.
Ezek szervezése, előkészítése nem
kis feladatot ad a közreműködő közösségeknek. 2015-ben új, egyedi
elemként jelenik meg a Városi Fúvószenekar Egyesület magyar zenei koncertje és a Senior Néptáncegyüttes
önálló estje is.
Az intézményvezető azt is hozzátette, hogy külön büszkék arra, hogy Körmend Város Önkormányzata teljes felelősséggel támogatja rendezvényeiket, így az intézmény költségvetésében a kiadások jelentős része rendelkezésre áll. Természetesen ettől függetlenül nyújtanak be pályázatokat,
amelyek sikert is hoztak, de helyi vállalkozások is támogatólag állnak mel-

léjük, így a programokat még színesebbé, különlegesebbé tudják tenni.
Az átgondolt költségvetés és az
anyagi javak mellé felsorakoztatott
munkatársi szaktudás együttesen
képes csak arra, hogy évről évre nagyobb sikerrel zárják a Körmendi
Napokat, ahol most már szép számmal akadnak országosan is ismert
és elismert előadók. Külön elégedettségre ad okot a négy évvel először
útjára indított „KASZSZA-siker”, a
Körmendi Augusztusi Szabadtéri
Színházi Alkalom, amelynek teltházára az idén is méltán számítanak.
Ken Ludwig Botrány az operában
című kétrészes komédiáját ismert
színészek – így például Straub Dezső, Beleznay Endre, Csengeri Attila, Nyertes Zsuzsa – előadásában
láthatja a közönség. Könnyed nyáresti, szórakoztató darabra számíthat tehát a nagyérdemű.
A szervezők nem feledkeznek meg
a gyerekekről sem, külön műsorszámokkal készülnek: lesz kreatív játszóház, jókedvű koncert és a bohóc
is megérkezik.
A Körmendi Napokon a kiállítóterek mindegyike tárt kapukkal várja
a látogatókat. Kifejezetten erre az
alkalomra nyitják meg a „Született
tehetségek” tárlatát, valamint a „Retina – Fotós szemmel körmendi rendezvényeken” című kiállítást. A Városi kiállítóterem és a Sala Terrena
Galéria is azt mutatja meg ezekben a
napokban, hogy a képzőművészet terén is kiemelkedő alkotások születnek szűkebb pátriánkban.

H. Vörös Márta szerint az egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő
programjuk a gasztronómiai kihívásokhoz kapcsolódik. Harmadik éve
főzzük meg együtt a vasárnapi ebédet
a kastély oldalkertjében, amely azon
kívül, hogy egy főzőverseny is szakavatott bírákkal, valódi közösségi élményt ad mindenkinek, aki eljön. A
főzőcsapatok szívvel-lélekkel készülnek, új és még újabb ételkölteményekkel neveznek, amelyet aztán jóízűen
fogyasztanak el hozzátartozóik, barátaik körében. Ilyenkor arra buzdítjuk
a város lakóit is, hogy ne bíbelődjenek
otthon a tűzhely mellett állva az ebéd
főzésével, hanem jöjjenek el, csekély
összeg ellenében váltsanak kóstolójegyet, és válasszanak kedvükre a felsorakoztatott finomságok közül. Az elmúlt évben mintegy 2.000 adag ételt
fogyasztottunk el ezen a napon,
amelyhez valódi körmendi cigánymuzsika is járult. Valóban jó ebédhez szól
a nóta ilyenkor Percsákék és „Pika”
Tibi vonója alól, amelyhez jól esik egyegy pohár bor is ilyenkor. Ez a nap ragyogó alkalom arra, hogy találkozzunk rég nem látott ismerősökkel, rácsodálkozzunk a cseperedő apróságokra, örömmel öleljük keblünkre
gyermekkori barátunkat. Augusztus
16-a tulajdonképpen egy nagy családi
nap, amikor a körmendiek együtt, jóízűen falatoznak és ünneplik az életet.
A Körmendi Napok történeténél elmondottakból kiviláglik az is, hogy
városunkban miért 19-én van a legnagyobb parádé: ekkor van a csónakfelvonulás előtt a hagyományőrzők felvo-

nulása és csatajelenete, emlékezünk
Államalapító Szent István királyunkra, az új kenyeret megszegik, hogy az
ünnepre a fényes koronát a leszálló
körmendi estében a tűzijáték tegye fel.
Mindezt felülmúlni nem lehet. Az állami ünnepnapra virradó éjszaka pedig a mulatságé, ahol mindenki megtalálja a kedvére valót, legyen az népi
tánc, lovas bemutató vagy éppen kön�nyűzenei előadás.
A jóllétről, szomjoltásról, éhes ínyek
csiklandozásáról pedig a hat nap alatt
folyamatosan nyitva lévő borutca és az
árusok hada gondoskodik.
A kulturális központ vezetője kérdésünkre azt is elmondta, hogy a Batthyány Örökségközpont hivatalos átadása nem a Körmendi Napok alatt
lesz, hiszen a belső munkálatok még
folynak. A hat napos rendezvény zavartalan kiszolgálása érdekében azonban
átmenetileg használhatják a volt Lovarda (színház) aulájában lévő vizesblokkokat. Az épület többi része az átadásig zárva lesz, oda tilos a belépés.
Igaz ugyan, hogy az őrzés-védelemről
az intézmény gondoskodik, mégis fontos megjegyezni, hogy a Körmendi Napok után rendben kell átadni a kivitelezőnek az említett helyiségeket.
Nos, tehát minden adva van egy
nagyszerű programsorozathoz. Mert
miről is szól a Körmendi Napok 2015ben? Arról, amelyről az itt élőknek
mindennap szól:
Körmend – ahol minden időben,
mindig jó együtt lenni!  n Tóth Judit
Felvételeink a tavalyi rendezvényen készültek.
Fotó: Jámbori Tamás
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Évtizedek alatt rengeteget változtak az olvasási szokások

A Beszkidektől az Alpokon át Lombardiáig

Közel ötven esztendőt eltölteni könyvek között nem mindennapi dolog, és csak keveseknek adatik meg. Horváth
Zoltánné Mónika ilyen szerencsés ember, s bár eredetileg
más pályáról álmodott, nem bánta meg, hogy egy véletlen
folytán így alakult. Neve egybeforr a könyvkereskedői munkával, aminek negyvenkilenc év után a közelmúltban intett
búcsút.

Ezt az útvonalat járta be a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes a
nyári külországi turnéja során. Július első hétvégéje, egyenlő
Roznov pod Radhostem nemzetközi Néptáncfesztivál. A
körmendi táncosok naptárjában az állandó jeles napok közé
tartozik, a hely Valaské Múzeum – ami másodikként létesült
Európában – a visszajáró hely annak, aki egyszer megfordult
a hagyomány tiszteletét árasztó környezetében.

- Teljesen más pályát gondoltam
magamnak lánykoromban, eredetileg szülésznő akartam lenni. Ez a
tervem azonban egy egészségügyi
probléma miatt meghiúsult, íg y
csak egy véletlen sodort a könyves
szakma felé. Rövid ideig dolgoztam
a tanácson és óvodában is, végül
megpályáztam egy meghirdetett
könyvesbolti szervezői állást, amiről azt sem tudtam igazából, hogy
mi fán terem. Nem is csoda, hiszen
tizenkilenc éves voltam akkor. Kiderült, hogy a munka meglehetősen sokoldalú, de főként arról szólt,
hogy az iskolákban, illetve a boltokban kellett átnézni, leltárazni,
lecserélni a könyveket. Az egész
körmendi járás hozzám tartozott,
kerékpárral jártam a területet Ispán któl Nemesrempehol lósig.
Eközben egy évig iskolába is jártam Budapesten - mondta a kezdetekről Horváth Zoltánné Mónika,
aki eleinte talán nem is gondolta,
hogy egész életét meghatározzák a
könyvek.
Mónika a hatvanas években kezdett dolgozni Szigetiné Margittal
az akkori körmendi könyvesboltban, ami a mostani Zebra festékház mellett, nagyjából az ékszerbolt helyén volt. Innen néhány év
után átköltöztek a jelenlegi Gazdabolt helyére, majd az Olcsai téri
fodrászatok mellett található háztartási bolt helyiségét vették birtokba, itt rendezték be a könyvkereskedést. Azt gondolták, hogy innen már nyugdíjba is mennek majd,
de innen is elköltöztek. A Rákóczi
utcában az 1980-as évek közepén,
végén épült meg az úgynevezett
tornyos ház, a lakások alatti üzlethelyiségek egyikébe nyílt meg a
könyvesbolt, ahol Mónika Novákné
Erzsivel dolgozott.
Már majdnem tíz esztendőt lehúztunk kolléganőmmel a tornyos
ház alatti üzletben, amikor kitaláltam, hogy saját boltot nyitok. Kevés
volt a fizetés, talán ez volt a legfőbb
ok. Igaz, a biztosat a bizonytalanra

Ez évben ünnepli alapításának 90.
évfordulóját, ennek jegyében zajlott a
fesztivál is. Jeles évforduló a BBÁ és a
Radhost Táncegyüttes kapcsolatában is, 1968-ban ismerkedtek meg az
elődök ausztriai közös szereplésen,
1970-ben jártunk először Radhost
hegy tövében, s aztán évről évre találkoztunk – Körmenden is -melynek természetes következménye lett a testvérvárosi kapcsolat.
Az Együttes nevelési programjának is sarkalatos pontja,hogy részesüljön minden táncoska – idejekorán
- a hagyomány és korszerűség látványos egymásra találásában. Ennek
jeg yében vittük magunkkal a
„Kalimpa” utánpótlás csoportot is ,
akiknek ez volt az első nagy utazásuk. Az 56 főből álló csapattal tartott
a Sárarany Zenekar és a város hivatalos delegáltjaként Bán Miklós és
Geosics László önkormányzati képviselők. Az új városvezetéssel a további
együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak.
A skanzenben a régi épületek élettel telve működnek, a posta, a vendéglő, fatemplom eredeti funkciójában, a
kerített ház vlah változata szabadtéri
színpadként, ahol a táncosaink apraja- nagyja sikeresen mutatta be a szülőföld, Vas vármegye táncait. Több alkalommal is nyíltszíni tapssal fejezte
ki a közönség elismerését és
szimpátiáját.A fesztivál frekventált
programjaként a világörökség részévé vált táncházmozgalmunk hangulatából adtunk ízelítőt. Mintegy 2 órában a közönség is részesült ennek élményéből két alkalommal is. Vihették
lábukon a vasi táncok figuráit és jó
hírünket a bolgár,belga, szlovén, román vendég együttesek és a helyiek..
A napi 4-5 bemutató próbára tette
az utánpótlás Kalimpa csoport tagjait, akik ezzel az utazással estek át a
fesztiválos „tűzkeresztségen”;a napi
három fellépésen, a valas kalács és a
knédli kóstoláson. Dicséret illeti
helytállásukat. Rácsodálkoztak a
malomvölgyben miként fogták régóta
munkára a hegyi patak energiáját a

Fél évszázad munka a könyvek között

cserélni mindig megingatja az embert, de mégis így határoztam. Lefogytam tíz kilót, a család kimerítette az összes tartalékát, sőt még
hitelt is kellett felvennem. Szerencsére kedvező vállalkozói hitelek
voltak, így hamar vissza tudtam fizetni a kölcsönt, s egy idő után már
nem csak béreltem a Bástya utca
sarkán lévő üzletet, hanem meg is
tudtam venni azt.
Mónika úgy látja, a hosszú évtizedek alatt rengeteget változtak
az olvasási szokások. Míg korábban szinte nem lehetett eleget rendelni például Moldova Györg y
könyveiből, addig az utóbbi években 3-4 darab fogyott a szerző műveiből. Régebben népszerűek voltak a lexikonok és a szépirodalmi
sorozatok, manapság meg inkább
a könnyedebb olvasmányokat és a
szerelmes, ledérebb tartalmú
bestsellereket keresték. Igaz,
hog y azt nem lehet tudni pontosan, hogy az összevásárolt, felhalmozott lexikonokat, szépirodalmi
műveket olvasták-e, belelapoztak-e eg yáltalán, hiszen arra is
volt példa, hogy valaki egy méter
piros színű könyvet kért, mert az
passzolt a bútorához.
Mindig nagyon szerettem az irodalomértő embereket, rájuk lehetett számítani. Ők konkrét elképzelésekkel jöttek a boltba, tudták mit
akarnak. Én igazából mindenevő
vagyok, bár voltak olyan szerzők,
akiknek csak azért olvastam el a
könyvüket, hogy a vevőknek tudjak
véleményt mondani. Szabó Magda
írásait, Jókai Mór klasszikusait
nagy élvezettel forgattam, de voltak olyan kötelezők, mint a Zabhegyező vagy a Sörgyári capricció,
amit én sem hagytam ki. Emellett
ott voltak a krimik, amelyek nagyon jó kikapcsolódást és szórakozást jelentettek. Most, hogy bezártam a boltot, már könnyedebb műfajokba is belevágok, éppen Pintácsi Viki Anya csak egy van, de az
nagyon című könyvét olvasom. Ez

Horváth Zoltánné csaknem öt évtizedet töltött el a könyvek között.
igazából egy interjúkötet, ismert
színészek, neves sportolók nyilatkoznak benne az anyaságról, az
anyai szerepről.
Az Internet, az e-bookok elterjedése visszaszorította a könyveket.
Vannak, akik ma is esküsznek a
papír alapú olvasmányokra, de a
fiatalabb generációknál egyértelműen az elektromos kütyük hódítanak. Talán a mostani húsz éves
korosztály az, akinek még igazi
könyvélményei vannak, a náluk fiatalabbak már inkább a virtuális
világban élnek. A Mónika könyvkereskedés forgalma egyrészt talán
ezért esett vissza, másrészt például a Cipőgyár bezárása hatott kedvezőtlenül. Mónika azt mondja, az
üzem felszámolásával kevesebb
lett a vevő, de igazából az utóbbi
három-öt évben esett vissza drasztikusan a forgalom. Ezért döntött
úgy, hogy negyvenkilenc év után
végleg bezárja kereskedését, ahol
2004 óta amúgy is nyugdíj mellett
dolgozott.
Mónika a legtöbb idejét mostanság a kiskertjében tölti. A Rábaparti kis birtokot még a 80-as évek
közepén vásárolták, a kis házat a
telekre a férje húzta fel saját két
kezével. Kertjük, akár egy botanikus kert - csodaszép, a takaros területen gyakran jön össze a család
közös főzésekre, beszélgetésekre.
Mónikának két gyermeke van, egy
fia Berti és egy lánya, Anita. Négy

lányunokával büszkélkedhet, azt
mondja mindegyik tehetséges valamiben, a legnagyobb húsz esztendős, a legkisebb ősszel kezdi az általános iskolát. Igazi összetartó
családjuk van, kéthetente vasárnap Mónikáéknál jönnek össze,
ilyenkor közel húsz főre készül az
ebéd. Évek óta hagyomány, hogy
nyaralni is együtt mennek. Tavaly
bejárták Montenegró csodálatos
tájait, közel kétezer kilométert
utaztak oda-vissza. Idén Olaszországban nyaraltak közösen, megnéztek minden érdekességet, ami
csak a környéken található. Az utazás sokat jelent minden családtagnak, ez talán nem is véletlen, hiszen Mónika párja, Zoltán sok-sok
évig dolgozott különjáratos buszsofőrként, és nagyon sokfelé járt. A
legtöbb helyet a családnak is megmutatta, akik éppen ezt teszik
most gyermekeikkel, hiszen arra
törekszenek, hogy ők is a lehető
legtöbbet megismerjék a világból.
A könyves vonal is öröklődött, hiszen Mónika lánya szinte már-már
könyvmániásnak mondható, ha valahol kiárusítás van, bőröndszámra viszi haza a könyveket. És nem
kérdés, hogy lapozzák-e ezeket a
köteteket. Sokat olvasnak, gyakran összejönnek, igazi összetartó,
hagyománytisztelő család.
Talán Mónika is éppen ezért tartott ki a könyvkereskedés mellett
közel fél évszázadig.  n tóth Judit

Doberdóig ragyogtak rájuk a csillagok

kovácsműhelyben, fűrészgépen, olajütőben, gyapjúfeldolgozóban. A vasárnap délutáni zárógála után feszes
tempóban csomagoltunk, buszba
szálltunk és éjfél után minden utazó
táncost és táncoskát a családtagok
keblükre ölelhettek a körmendi csillagok fényénél.
Az augusztusi ünnepkörben viszont láthatjuk a Radhost Táncegyüttes tagjait, viszonozhatjuk vendégül
látásunkat. A cserekapcsolat a Polgármesteri alap támogatásával valósulhat meg.
Míg a kicsik nyugovóra tértek a
„nagyok” – busz és tisztacsere után mintegy két óra múlva búcsút vettek
Szüleiktől – szíveikben némi aggódással vegyes büszkeséget hátrahagyva.
A reggeli napsugarak már az azúrkék égről, Itáliában ragyogtak ránk.
Első pihenőnket Punta Sabbioni parkolójában töltötte a buszunk, magunk
pedig kis hajóra szállva vettük célba
Velencét, a Szent Márk teret, a Sóhajok hídját, a Doge Palotát, Ponte de

Rialtot. Időnk rövidsége miatt csak
villámlátogatást tehettünk, de kihagyhatatlan volt az útitervünkbőltermészetesen megérte.
Négy órányi autópályás tempózás
után érkeztünk célunkhoz, Cunardo
városába. A polgármester Angelo
Morisi és stábja örömmel és finom
olasz vacsorával fogadott. Szakácsunk – a kiválóan főző Enrico –, elégedetten nyugtázta jó étvágyunkat,
diópálinkánkat mi pedig egész héten
szorgalmasan skáláztunk a pasztakínálatán, s a fő fogásokon, melyet
minden alkalommal finom vörösborral öblíthettünk .A vacsora közben eleredt a rég nem látott eső, melyet üdvrivalgással fogadtak: a magyarok
meghozták az enyhülést a régóta tartó kánikulában. A programok egyeztetése után tértünk nyugovóra.
A másnapot kirándulásra szánhattuk, irány Milánó. A világhírű dóm, a
Scala, a fedett exkluzív bevásárló
utca, a divatot diktáló divatházak
diszkrét eleganciájú kirakatsora igazi olasz nyüzsgés, életérzés vett
körül bennünket, melyet a mindenütt
egy euróért kapható kávé szürcsölése
tetézett.
Impozáns, gazdagságot, erőt sugárzó erőd a Svorza család fészke.
Lenyűgöző látványával a falakon belüli több palota udvarral , kertjével
nem tudtunk betelni. Múzeumában
van kiállítva Michelangelo befejezetlen Pietája.

A csehországi Roznovban is felléptek a körmendi táncosok.

Csütörtökön strandolás a Lago
Maggiore vizében, este közös műsor
az egyiptomi együttessel.
Előadásuk fénypontja a dervis tánca, aki addig forog míg révületbe nem
esik. A késő éjszakába nyúló takarodókat kipihenhettük a laza napközbeni programokkal.
A mindennapi déli szieszta idejét a
festői, hegyekkel körbevett tó partján strandolással töltöttük, ami a kánikulát enyhítette. Műsorainkkal
megfordultunk Mascagno, Besano,
Luino városában. Santa Caterina
temploma
ejtet t
á mu latba
mindannyiunkat , melyet sziklafalba
vájtak.
Sajátos hangulatú Ponta Tresa a
svájci határváros utcáin rácsodálkoztak a helyiek az argentin táncosok
forró táncaira, s a mi csárdásunkra,
férfitáncaink elsöprő dinamikájára.
A záró felvonulás után fergeteges
gálaműsoron kalotaszegi, vasi, dél-alföldi, szigetközi táncok,csallóközi lakodalmas után állva tapsolva ünnepelt a hálás közönség. Sikerünknek
részese és alapja a jó minőségű zenei
kíséret, melyet a Pengő Zenekar szolgáltatott Mézes Árpád vezetésével.
Az éjszaka hűsében rakodtunk buszunkra, majd hajnalban hazafelé vezető útra fordultunk.
A délelőtti órákban kitértünk
Doberdo-i harctérre – emlékezni.
Előtte frontlevelek, a haditudósítások felolvasásával hangolódtunk , a
várható látnivalóra. A lövészárkokat,
a talaj – azaz kőszikla – adottságait
látva lehetett fogalmunk a parancsba
adott feladatok végrehajtásának borzalmairól, keservéről. A közismert
népdalt énekelve kötöttük emlékezésünk jelzőszalagját az emlékműre,
mely itt töltődött meg igazán jelentéssel, tartalommal – egészen mély érzelmi alapokra került a fiataljaink
tudatában. Az utazás további részében elgondolkodhattunk azon, hogy
a politika eszközeivel miként lehetséges ellenségképpé formálni azokat
az arcokat, akik tárt karokkal fogadják egymást. Angelo – Cunardo polgármestere – több évtizede szervezi
a fesztiválokat, s szlogenje szerint
ezeken találkozókon a nemzetek
ölelkeznek.
Hazaérkezés után egy héttel
megújult, megerősödött motiváltsággal készültünk a szereplésekre,
hogy hazai közönségünkben, közösségünkben éberen tartsuk a felelősségtudatot nemzeti kultúránk megtartásáért. n Kor
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Mozogj – énekelj – alkoss! – Terápia a dadogás kezelésére
Néhány hete Molnárné Bogáth Réka körmendi származású
logopédus tartott előadást a Polgármesteri Hivatal nagytermében a dadogás komplex művészeti terápiájáról.
Pár hete sok érdeklődőt vonzó
előadásnak volt helyszíne a Polgármesteri Hivatal nagyterme. A megjelenteket Farkas Tiborné, a tankerület vezetője köszöntötte, majd
átadta a szót a számos elismeréssel bíró előadónak. Molnárné
Bogáth Réka Körmenden született,
épp ezért mondta előadása elején,
hogy jó hazajönni. Ő jelenleg Budapesten, a XXII. kerületi Szakszolgálatnál logopédus. Ez peremkerület, sok az alacsony szociokulturális család, a rendelésre is ők viszik
főként a gyermekeiket. A gyerekek
szűrését is Molnárné Bogáth Réka
végzi. A dadogás olyan, mint a mozaik kép, több összetevője van, melyek egy sajátos kommunikációs és
beszédproblémát hoznak létre.

Ahány dadogó ember, annyiféle a
megjelenési formája. Mivel komplex a jelenség tüneti szinten is, épp
ezért összetett terápiát igényel. Az
előadó munkája során a komplex
művészeti terápiát alkalmazza,
melynek van egy kidolgozott változata dadogásra. A terápia célja,
hogy a dadogó gyerek feszültségei
felszínre kerüljenek. Logopédiai
eszközöket csak indirekt módon
használ a terápia. Három tartópillére van, az ének, a mozgás és az
ábrázolás. Ebben a terápiában
nincs rossz megoldás. A mozgás
során feszítő és lazító gyakorlatokat végeznek a gyerekek, sok a
zene, a gyermekeknek természetesen szabad dadogni. Az ábrázolás
főként festékkel történik, a szülők

Wein & Buschenschank

Buschenschank (szőlőhegyi borozó)
Gaasban (Pinkakertes) a szőlőhegyen
a határ mellett.

Nyitva: augusztus 21-30.
október 9-11. és 16-18.

Molnárné Bogáth Réka előadása sok érdeklődőt vonzott.
is részt vesznek a foglalkozásokon,
és amit gyermekeikkel közösen alkotnak, együtt viszik haza. A daltanulás játékosan történik. A foglalkozásokon egy pszichológus is
jelen van, segíti a munkát. A dadogásról a hangsúly áttevődik az

anya-gyerek kapcsolatra, havonta
egyszer közös játék van a szülőkkel.
Az a tény is fontos szerepet kap a
terápia során, hogy a gyerekekkel
nem lehet szeretet nélkül bánni.
n csihar tamás


Szentpéterfától alig pár percnyire várjuk Önt
kiváló borokkal, háztáji finomságokkal,
kedvező árakkal és magyar nyelvű kiszolgálással!

www.weinherczeg.com • +36 20 456 6978

Új játékosok szerződtetéséről
kaptunk híreket, s fontos információ az is, hogy a piros-fekete gárda
indul nemzetközi megmérettetésen. Az Európai Kosárlabda szövetség második számú sorozatában az eddigi Euro Challenge után
új néven: New FIBA Europe Men’s
Club Competítion néven ad helyet a
versengésre jelentkező kluboknak.
Egy éves szerződést írt alá a Nyíregyházából Nermin Hujdurovics. A
bosnyák játékos az előző hazai bajnokság statisztikáit vezeti:
legponterősebb (átlag 22,8 pont) és a
legértékesebb (29,6 indexpont) birtokosa mérkőzésenként. Kiemelkedőt nyújtott lepattanózásban (7,9),
de labdaszerzésben és blokkolásban is jeleskedett. További új szerzemény a MAFC-ból érkezett Lakosa Zsolt után, pályáját a Cibona
Zagrabban kezdő Luka Katura illetve a 24 éves 201cm magas amerikai erőcsatár Cole Dickerson.
Utóbbi a San Fransisco-i egyetem
csapatának egyik meghatározó
játékosa volt, profiként Hollandiában és Finnországban játszott ed-

Horvátországban rendezték meg
a HDH-IAA 3D-s íjász Európa Bajnokságot. A Pakrac melletti
Omnavac-hegyen kialakított versenypályán, Kovácsné Bulin Andrea, Molnár József és Molnár Ferenc
ragyogóan helytállt,- most sem adták alább, aranyéremmel tértek
haza.
A három napos versenyen kvalifikációs rendszerben lehetett a döntőig eljutni. A körmendi Molnár József
(Eleven IE) barbow reflex-íj kategóriában végig vezetve nyert, sőt nemcsak egyéniben, hanem négyfős
csapatban is aranyérmes lett. Öccse
Molnár Ferenc (Nádasd-Hétdombi

Íjász Egyesület) vadászreflex-íj kategóriában szerezte meg az Európa
bajnoki címet. A szintén Nádasdon,
Ferenc által felkészített Kovácsné
Bulin Andrea a barbow reflex-íj női
aranyérmét hozhatta haza Körmendre. Versenyzőink helyzetét a
nagy hőmérsékletingadozás sem
könnyítette meg,- a közel 40 fokos
hőség másnapján 14 fokra hűlt a levegő, majd a döntő napon újra pokoli meleg lett. Európa bajnok sportolóink augusztus végén hazánkban
Gödöllőn IFAA hosszútávlövő, majd
az olaszországi Termiben WA rövidtávlövő 3D-s világbajnokságon
n kéki
vesznek részt. 

Ismét Streetball Körmenden
Lakosa Zsolt a MAFC-ból érkezett
dig. A legfrissebb hír, hogy két
amerikai játékos Wesley Channels
190cm magas 27éves hátvéd és
Kendick Perry 183cm magas irányító is aláírt Körmenden, így
megvan az öt légiós. A játékoskeret tagjai Teo Csizmics vezetőedzővel augusztus 15-én kezdik
meg a felkészülést a 2015/16-os
bajnokságra. n kéki

A Streetball hag yományos körmendi fordulójára, augusztus 15én (szombaton) a Szabadság téren kerül sor, a Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Eg yesület
szervezésében. A helyi nevezési
pontról az Adidas márkaboltból
(9900 Körmend, Rákóczi út 36.
Tel.: 94/412-671) lehet nevezési
lapot felvenni és leadni. Internetes nevezés:
w w w.streetballnet.hu . Nevezési határidő. Augusztus 14. (péntek) 17.00 óra.
A nevezési díj 10.000 Ft/csapat,
vag yis a nég yfős csapatot tekint-

ve 2.500 forint játékosonként. A
keng uru korosztály (2004.01.01
után születettek) számára a nevezés díjtalan! A csapatok ismét
ADIDAS mezben játszhatják a
mérkőzéseket, s az idei évben is
több dobóversenyre kerül sor. A
Streetball Challange körmendi
programja a Körmendi Napok keretén belül zajlik. A körmendi
rendezvénnyel kapcsolatban telefonon a 94/592-924-es és 30/4331237-es számokon, e-mailben a
kormend@kormend.hu címen lehet érdeklődni.

Szeptemberi Árzuhanás
az ADA-nál!

2015. 09. 04. 800-1600
2015. 09. 05. 800-1200

Bemutatótermünkben

állandó akció!
Ülőgarnitúrák, szófák,
franciaágyak, fotelek, ülőkék
akár 50-60%-os
kedvezménnyel megvásárolhatóak!
Matracok kedvező árakon!
Maradék szövetek már
349,-Ft /m ártól.
Akciós bőrök
2.490,-Ft/négyzetméter áron!

Amíg a készlet tart!

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

www.gazdabolt-kormend.hu

• Kályhák, kandallók, tűzhelyek, tüzelés-technikai cikkek
• Őszi ültetési virághagymák, tápoldatok
• Műtrágya, szarvasmarha trágya, virág-föld
• Műanyag áruk, üvegáruk, konyhafelszerelési cikkek
• Barkács- és kéziszerszámok, barkácsgépek, huzalok, szegek, csavarok
• Enyvesvászon, rongyszőnyegek, lábtörlők
• Ágyneműk, lepedők, konyharuhák 100% pamut anyagból É s m in d e n ,
• Gumicsizmák gyerek méretben is
rül
• Munkavédelmi lábbelik, rendelésre ruhák
ami a ház kö

Távozó és érkező kosarasok Nem remegett meg a kezük
Átrendeződik az Egis Körmend kosárlabdacsapata. A tavalyi
játékoskeretből a légiósok után a honosítottak is távoztak.
Török Rolland, Marko Popadics és Momcsilo Latinovics is
máshol keresi boldogulását. Ők a friss kiírás szerint légiósnak számítanak.

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

PAPÍRBOLT

Körmend, Rákóczi u. 29-31.

A régió legnagyobb
szaküzlete!
Nike hátizsák még mindig 4.999 Ft!
Iskolaszer vásárlás esetén
5.000 Ft-onként 500 Ft-os
vásárlási utalványt adunk ajándékba.
Ne az engedményeket, az árakat figyelje!

kell!

A szombathelyi EPCOS Kft. által gyártott elektronikai alkatrészek megtalálhatóak szinte
minden elektromos és elektronikus készülékben, amelyek kifogástalan működéséhez termékeink nélkülözhetetlenek. Az EPCOS által gyártott alkatrészek biztosítják az energiaellátást, az elektromos jelek feldolgozását, valamint védik az elektronikus áramköröket a hibás működéstől és a kieséstől. Az EPCOS, a TDK csoport tagjaként ezen kulcsfontosságú
termékek egyik vezető gyártója a világon.
A piaci pozíciónk megerősítése és a vevői igényeknek való minél jobb megfelelés érdekében, várjuk pályázók jelentkezését az alábbi munkakörökbe:
GÉPKEZELŐ
(3-4 műszakos munkavégzés)
Feladatok:
• gyártóberendezések kezelése, kiszolgálása,
• elektronikai alkatrészek szerelése.
Elvárás:
• szakmunkás végzettség.
GÉPBEÁLLÍTÓ
(4 műszakos munkavégzés)
Feladatok:
• gyártóberendezések folyamatos működésének biztosítása, beállítása,
• átállások, javítások elvégzése,
• folyamatos termelés támogatása.
Elvárás:
• műszaki szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség.
Ha fenti ajánlatunk felkeltette érdeklődését, úgy kérjük, jelentkezzen a vállalatunk portáján
(Szombathely, Csaba utca 30.) elhelyezett PÁLYÁZATI LAP kitöltésével, vagy juttassa el
önéletrajzát a HRSzombathely@epcos.com e-mail címre.
EPCOS Kft • A TDK Group Company • www.epcos.com
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X. Csákány-Körmend futam
Közel 100 fő, 40 fölötti hajóegység
indult a 16 kilóméteres versenyen. A
Csákánydoroszlói Vízi Vándor táborhelyről rajtoló evezősök a rendező Bereki Bárkás Egylet körmendi
telephelyéhez futottak be.

A legjobb időt elérők oklevelet, a
kategória győztesek horgonyt kaptak. De akadtak, akik karbon-evezőkkel, vagy éppen sátorral gazdagodtak. A verseny alatt volt hőség,
dörgés-villámlás, de szerencsére

csak pár csepp eső esett. Az eredményhirdetés után a családias hangulatot több jeles aktus emelte: volt
leánykérés, sőt ünnepélyes szakáll(le)
vágás is! A futamon indulók fél áron
vehettek részt az AlteRába Fesztivál
szombati napján. Az alacsony vízállás miatt az eredmények elmaradtak
a tavalyitól. Az abszolút győztes Turi
Attila érte el a legjobb eredményt

1óra 12perc 34mp. a nőknél Regele
Barbara futotta a legjobb időt 1óra 28
perc 42mp-cel. A rendező egyesület
több kategóriában is első lett. C2OPEN /1ó31p36mp/ Király Ferenc,
Kocsis Krisztián; C3 /1óra 28perc
16mp/ Dobronics Balázs, Kovács Péter, Somogyi Dániel; TC-V3 /1óra
56perc 2mp/ Ésik Dorottya, Buti Nikon kéki
lett, Ésik Tibor/. 

2.599.000 Ft–tól

Körmend, Vida J. u. 8. (Centrál üzletház)
402-115; 06-30-447-7882
Rákóczi F. u. 13. 410-326; 06-30-263-9658

Minden napszemüveg
30% kedvezménnyel
a készlet erejéig.

Részletek az üzletben.

Castrum Ferreum

Szombathely, Körmendi út 98. 94/506-891, 30/945-2944
info@suzukicastrum.hu www.suzukicastrum.hu

S T Y L

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI
KEDVEZMÉNYE

S T Y L Fashion KFT.
állandó EGY MŰSZAKOS
munkarendbe

 VARRÓ, VASALÓ
 VARRÓGÉPMŰSZERÉSZ,
és MINŐSÉGELLENŐR
munkatársat keres

2015. július 1-jétől igényelhető a takarékoknál,
országosan közel 1500 fiókban!








Családoknak és leendő családoknak, hiszen már egy
gyermek után és akár már a terhesség 24. hetét követően
is igényelhető.
Otthonteremtésre, új lakás vásárlására, vagy használt
lakás vásárlására és bővítésére.
A család nagyságától függően 40-160 m² alapterületű
otthonokhoz.
Az elérhető támogatás összege
500.000 – 3.250.000 Ft.

Jelentkezés:
STYL Fashion KFT. 9700 Szombathely,
Puskás Tivadar u. 5.
Telefon: 06 30/ 440 4037

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A Családok Otthonteremtési Kedvezményének feltételei megtalálhatók
a Hirdetményben, amelyet a Szövetkezeti Hitelintézetek kirendeltségeiben, és honlapján érhet el. További információkat a www.kormany.hu
honlapon találhat, vagy forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz.

WWW.CSOK.TAKAREK.HU

TB P CSOK 90x132.indd 1

Amit kínálunk:
állandó délelőttös munkarend,
akár részmunkaidőben is,
határozatlan időre szóló munkaszerződés,
étkezési utalvány,
utaztatás és utazási támogatás,
jelenléti pótlék

20/07/15 10:07
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Struktúraváltás új lehetőségekkel a szakképzésben
A Szombathelyi Műszaki Szakképzési
Centrum főigazgatója, Szentgyörgyvári
Róbert, aki már 25 éve a szakképzésben
dolgozik oktatóként, vezetőként, sokféle
változást, újítást megélt. Most úgy látja,
hogy a jelenlegi szakképzési átalakítással
rugalmas, a gazdasághoz és a munkaerőpiachoz közeli oktatási rendszer jött létre,
amely a szakképzésben végzettek elhelyezkedési esélyeit is növeli.
2015. július 1-től a szakképző iskolák a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása, felügyelete alá kerültek. Ez mennyiben jelent más rendszert az előzőekhez képest?
Az NGM háttérintézményében, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalban létrejött egy a szakképző intézmények
irányításával foglalkozó főosztály. A szakképzés minden területe a szakmai és módszertani kérdésektől a vizsgaszervezésig
az NSZFH-hoz tartozott és mindez most
irányítási szempontból is egy intézményhez került.
Az országban összesen 44 szakképzési centrum jött létre. A szakképző iskolák milyen módon
kapcsolódnak a központokhoz?
A képzési központok önálló költségvetési szervként működnek. A szakképző iskolák a centrumok tagiskolái, melyek élén
igazgatói jogkörrel rendelkező intézményvezető áll. A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrumhoz 8 szakképző iskola

tartozik, ezekből 4 szombathelyi és 4 a megye más városából.
A Műszaki Szakképzési Centrum a nevének
megfelelően kizárólag műszaki szakképző iskolákat foglalja magában?
A Szombathelyi Műszaki Szakképzési
Centrumhoz azok a szakképző iskolák tartoznak, amelyek szakképzési profiljában
erőteljes a műszaki képzési kínálat, vagy

többféle szakirányban képeznek ugyan, de
a gazdasági környezetükben jelentős a műszaki képzés iránti igény. A Centrumhoz
tartozó iskolák felsorolásából ez egyértelműen kitűnik: Szombathelyen az SZMSZC
Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskolája, a Puskás Tivadar Fém- és
Villamosipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma, a Savaria Közlekedési Szakképző

Iskolája és Kollégiuma, valamint a Hefele
Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskolája tartozik hozzá. Celldömölkön az
SZMSZC Eötvös Loránd Szakképző Iskolája, Szentgotthárdon a SZMSZC III. Béla
Szakképző Iskolája, Csepregen az SZMSZC
Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Körmenden pedig az
SZMSZC Rázsó Imre Szakközépiskolája és
Szakiskolája.

SZOMBATHELYI MŰSZAKI
SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Telefon: 06 20 233-3419
E-mail: szmszc.felnottoktatas@gmail.com
szakképző iskoláiban

INGYENES képzéseket indít
felnőttek számára esti és levelező munkarendben.

Iskolarendszerű felnőttoktatás keretében várjuk azok jelentkezését,





akik még nem rendelkeznek semmilyen szakmai végzettséggel
szeretnének egy második piacképes szakmát szerezni
szakiskolai végzettségük van és szeretnének érettségit tenni
érettségi után nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe

Csepregen
SZAKISKOLÁBAN VÉGZETTEK
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉSE
Információ:
94/565-040, 30/365-5523,
csepreg@ntszki.hu
Körmenden
KÁRPITOS
Információ: 94/594-077,
iskola@razso.sulinet.hu
Celldömölkön
IPARI GÉPÉSZ ● NŐI SZABÓ
Információ: 95/420-550,
06 20 234-4265,
tagvez@berzsenyicell.hu

Szombathelyen
INFOKOMMUNIKÁCIÓS
HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ ●
 CAD-CAM INFORMATIKUS ●
 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI
TECHNIKUS
Információ: 94/505-300,
gepipari@gimsz.sulinet.hu
GÉPI FORGÁCSOLÓ ● HEGESZTŐ ●
 VILLANYSZERELŐ
Információ: 94/508-810,
puskas677@ptszki.sulinet.hu
ASZTALOS ● ÁCS ●
 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ
Információ: 94/313-262,
hefele@hefele.sulinet.hu

CNC GÉPKEZELŐ Szentgotthárdon és Szombathelyen

Információ: igazgato@bela-szgotth.sulinet.hu, 06-94/554-217;
gepipari@gimsz.sulinet.hu, 94/505-300

Körmendi partnercégünk részére
keresünk:

OPERÁTOR

munkakörbe munkavállalókat.
1 műszakos munkavégzés
Modern munkakörnyezet
Biztos, hosszútávú munkalehetőség
Prémium
Cafeteria rendszer
Faipari tapasztalat előny

Érdeklődni, jelentkezni lehet:
H-P.: 8.00-16.00
94/509-515; 30/587-5268;
whc.szombathely@whc.hu

Pa r t n e r a s i ke r h e z !
Munkaügyi engedélyszám: 20-004-2002, XX-M-001/407/2013

hirdetés

Most
nyisson
nálunk
számlát!

Körmendi Híradó

OTP Bizalom ajánlat
Új ügyfeleinket a kedvezményes OTP Bizalom
ajánlattal várjuk, amennyiben nálunk nyitott
bankszámlájukra rendszeres jövedelem* érkezik:
• számlavezetési díj 6 hónapig*
• elektronikus tranzakciós díj
6 hónapig*
• jutalékmentes értékpapír vételi
lehetőség 2 hónapon keresztül**

Érdeklődjön kijelölt fiókjainkban is!
Akciós időszak: 2015. június 22. – 2015. december 31.
Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666
A tájékoztatás nem teljes körű.
*Amennyiben legalább 100 000 Ft összegű jövedelem átutalása érkezik az OTP Bankhoz, 6 hónapig elengedjük a számlavezetési díjat, valamint
100 000 Ft-ig az elektronikus tranzakciók díját.
Az akció kizárólag olyan új ügyfelekre vonatkozik, akiknek a megelőző 3 hónapban nem volt OTP Banknál vezetett számlájuk, és felnőtt számlacsomagot
nyitnak (Jump, Tempo, Net). Prémium Plusz számla nyitása esetén az elvárt jövedelem OTP Bankhoz történő átutalása életkortól függően 200 000 Ft
vagy 350 000 Ft.
**Új ügyfelek számára akciós jelleggel a számla megnyitását követően 2 hónapon keresztül elengedésre kerül az értékpapírszámlához kapcsolódó
tranzakciós vételi jutalék. Az akció minden értékpapírszámlán és csatornán végrehajtott vételi tranzakcióra vonatkozik, azon ügyfelek esetében,
akiknek 2015. június 22. és december 31. között Bizalom ajánlatot értékesít a bank, és az értékpapírszámla is megnyitásra kerül.
A további részletes tájékoztatásért és tanácsadásért forduljon bizalommal ügyintézőinkhez vagy foglaljon időpontot a 06 1 3 666 388-as számon.
A termékek, szolgáltatások és akciók részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban és a honlapon megtalálható vonatkozó üzletszabályzatok, azok
mellékletei, és a vonatkozó hirdetmények, kondíciós listák tartalmazzák.
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