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Évet értékelt Bebes István polgármester
Modern kórházzal, színházteremmel, új szállodával gyarapodott a város
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Tartalmunkból:

Egy teljes, humanista
életút
Nemrég elhunyt Unger László
budapesti lakos, Körmend város
n 2. oldal
díszpolgára. 

Szóba került
a helyi védelem,
a költségvetés

Mozgalmas évet zárt le idei utolsó képviselő-testületi ülésével
az önkormányzat. n 3. oldal

Megállíthatatlanul
robog a Soulwave
dalvonata

A 2016-os volt az eddigi legerősebb év a körmendi Soulwave
n 7. oldal
zenekar életében.

Nem szabad
semminek elvesznie
„Itt ül velem szemben ez a jóképű, 40-es férfi, Sacha Batthyany,
akit rokoni szálak fűznek a körmendi, történelmi Batthyányn 10. oldal
családhoz.”

Komjáthy Kálmánra
emlékeztek a
hagyományőrzők

A Hagyományőrzők Baráti Köre
decemberi összejövetelén emlékezett meg az egyesült egykori
elnökéről, Komjáthy Kálmánról.


n 11. oldal

Új edző dirigálja
a kosárlabdacsapatot
Fantasztikus kezdés után némi
törés állt be az Egis Körmend férfi kosárlabdacsapatánál decemn 12. oldal
ber elejére.

Címlapunkon:
Sikeres adventi koncertet adott
Aradszky László táncdalénekes
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Milliós kintlévőségek,
behajtják a tartozást

Jelentős, több mint 500 milliós bevétele volt tavaly az önkormányzatnak az iparűzési adóból. Szintén nagy, bruttó 80
milliós tétel a gépjárműadó,
ennél nagyságrendekkel kisebb az idegenforgalmi. Az első
két adónemnél a 20 millió forintot is meghaladja a kintlévőség.
A város szerződést kötött egy
céggel a tartozások behajtására. Elsőként a szennyvíz-közművesítésekből származókat
hajtják be, 26 esetben pedig
már kezdeményezték a gépjármű forgalomból való kivonását.

Idén drágább lesz
a közterület, lakbérek
A közterület-foglalásokból
származó bevétel fontos része a
város költségvetésének. Az önkormányzat jelentős összegeket
fordít mind az állagmegőrzésre,
mind a korszerűsítésekre. Mivel
a fejlesztések nagy összegeket
tesznek ki, január 1-jétől kismértékben, 5 százalékkal emelik a foglalási díjakat. Az önkormányzat döntött a lakbérekről
is, felülvizsgálva az ide vonatkozó rendeletét. A nem lakás célú
ingatlanok bérleti díját január
1-jétől 5 százalékkal emelik. Az
önkormányzatnál hangsúlyozták, hogy Körmenden a lakbérek nem érik el az országos átlagot, ennek ellenére sokan vis�szaélnek a helyzettel, megrongálják a bérlakásokat.

Komfortos piac,
magasabb helypénz
Az elmúlt években jelentős,
több tízmilliós összegeket költött az önkormányzat a piac
korszerűsítésére. Az innét
származó bevételeket teljes
mértékben a piac további fejlesztésére fordítják. A jövőben
átfogóan komfortosítják a kedvelt intézményt, mindez szükségessé teszi a helypénzek 5
százalékos emelését, amelyről
már döntöttek is a képviselők.
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Elhunyt Unger László, Körmend város díszpolgára

Egy teljes, humanista életút volt
Nemrég elhunyt Unger László budapesti lakos, Körmend
város díszpolgára. Akinek 250
millió forintos, nemes lelkű
magánadományából 2013ra megépülhetett a 30 idős
ember befogadására, korszerű ellátására alkalmas idősek
otthona.
De ki is volt ez a teljes, humanista
életutat magáénak tudható jótevő?
Egy alkalommal hosszasabban beszélgettünk és feltűnt, hogy pillanatok alatt sokakat magával ragad
közvetlen, színes egyénisége, mély
embersége. Mint elmondta, hétgyermekes körmendi családból származik, meglehetős szegénységben,
ámde tisztességben nevelték. – Minket is erre tanítottak, mondván: legyen a kezetekben szakma, akkor
majd lesz biztos kenyeretek is. Hát
így ismerkedtem össze a szabósággal, tanultam ki az ipart. Bevallom,
meg is szerettem a szakmát és ebben képeztem tovább magamat. Úgy
hozta a sors, meg számos más körülmény, hogy a budapesti Május 1. Ruhagyárba kerültem amely a hatvanas-hetvenes években csúcsnak
számított az ágazatban – emlékezett vissza indulására. Aztán végigjárta a ranglétrát és a legmagasabbra, az igazgatói posztra jutott. – Két
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Döntöttek az iskolák működtetési jogának átadásáról

Szóba került a helyi védelem, a költségvetés
Mozgalmas évet zárt le idei
utolsó képviselő-testületi
ülésével az önkormányzat.
Ezúttal is fontos ügyekben
döntöttek. A hagyományoknak megfelelően Bebes István
polgármester számolt be a
korábbi időszak történéseiről,
kiemelve a kórházfelújítást.
Mint mondta, folyamatosan
töltik fel az intézményt, hogy
mielőbb elérhesse a teljes
működőképességét.

dolgot nagyon megtanultam az életben. Az egyik, hogy sohasem lehetsz
magányos, ha fiatalok és idősek
vesznek körül, szeretettel. Ehhez viszont az kell, hogy a társadalom is
hasonlóképpen tegyen, vagyis a két
korosztályt szeresse, segítse és tisztelje. Bejártam a világot, sok kultúrát láttam, de a két említett vonás
szinte mindenhol kitapintható volt.
Itthon nem igazán becsülik az időseket, sok köztük a szegény, az elesett.
Meg nem válthatom én sem őket, de
talán a gesztus, amit teszek, idővel
követőkre talál – fogalmazott a hatalmas összeg átutalásakor.

Unger László és az önkormányzat
jóvoltából 1700 négyzetméteres telken épülhetett meg az új, modern
otthon, amely az adományozó nevét
viseli és a legkorszerűbb ellátórendszerrel szerelték fel (itt is akadt egy
jólelkű adományozó: Tóth Géza helyi lakos). A szobák egy- vagy kétágyasak, állandó az orvosi ügyelet,
kiépült a kommunikációs rendszer.
A környezet emberközpontú, barátságos és otthonos – ahogy Unger
László is elképzelte. A mecénás 86
tartalmas év múltán távozott közülünk, de példaadása halálával sem
n KOR
évül el.

Elismerték a rendőri munkát Vas megyében

Kijelentette, ezzel a beruházással a város megkérdőjelezhetetlen
regionális tényezővé vált. Szólt a
menekülteket befogadó táborról is.
A polgármester kiemelte: nem helyi, hanem uniós ügyről van szó.
Ami az önkormányzatra tartozik,
vagyis a közbiztonság, az itt élők
érdekeinek védelme – az jól működik, s ezt a városlakók elismerik és
méltányolják. A politikai vitákat ez
ügyben is a városkapun kívülre
kell helyezni – emelte ki a városvezető.
Akit egy helyi épület védelmének
feloldása üg yében is kérdeztek.
A Táncsics úti épület tulajdonosai
kérelmet nyújtottak be az önkormányzathoz az ingatlan védettségének megszüntetésére, Ebben az
ügyben Rápli Pál önkormányzati
főépítész szakvéleménye is előke-

rült, amelyből kiderült: támogatja a
védelem feloldását. Ezt vitatta az
egyik képviselő, mondván: az utóbbi időben több olyan régi körmendi
épület is elveszítette helyi védettségét, amely a város arculatához tartozott. Bebes István válaszában kifejtette: a főépítész nagy alapossággal, a vonatkozó jogszabályokat
betartva járt el. – Tény, hogy hasonló ügyekben néha vékony jégen
kell haladni, de meg kell bíznunk a
szakemberekben – mondta.
A továbbiakban a képviselők
technikai kiigazítást végeztek a
költségvetésen, majd ezt követően
került sor a legfajsúlyosabb napirendi pontra, a helyi iskolák működtetési jogának átadására. Bebes
István elmondta, hogy egy korább
kormánydöntésről van szó, misze-

rint a köznevelési intézmények működtetése 2017. január 1-jétől a
Klebersberg Intézményfenntartó
Központhoz (KLIK) kerül. A szervezet eddig csak fenntartói jogokat
látott el, ezentúl viszont működtetőjévé is válik az oktatási intézményeknek. Körmenden mindez 4 iskolát, ezen belül is 3 általánost és
egy középiskolát érint. – Az elmúlt
időszakban többször is egyeztettünk a KLIK-kel a szerződés okán.
Elmondhatom, hogy a városi sportcsarnok és az uszoda nem kerül a
KLIK vagyonkezelésébe, ez továbbra is önkormányzati marad. A működtetésben részt vevő személyek
is a KLIK alkalmazásába kerülnek,
már amennyiben vállalják a KLIKnél a további foglalkoztatásukat –
jelentette ki a polgármester, hozzá-

téve: viták után előremutató megoldás született. Ezt emelte ki a jelen
lévő Fodor István, a Szombathelyi
Tankerületi Központ igazgatója is.
Aki szerint eddig is jó volt a kapcsolat a városi önkormányzattal és ez
így is marad. Fontosnak tartotta
leszögezni, hogy a vagyon önkormányzati tulajdonban marad és
helyben képvisel értéket. A képviselők az ismertetők után döntöttek
a szóban forgó városi intézmények,
így a Körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnázium, a Körmendi Kölcsey
utcai Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, az Olcsai-Kiss
Zoltán Általános Iskola és a Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola átadásáról, megszavazva azt.
n KG
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a
Magyar Autóklub Nyugat-dunántúli
Regionális Szervezete 2016-ban is
megköszönte a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság érintett állományának a közlekedés biztonsága érdekében kifejtett tevékenységét.
A tárgyjutalmat az idei évben a
Sárvári Rendőrkapitányság rendészeti osztálya közlekedésrendészeti
alosztályának forgalom-ellenőrző
járőre, Németh Zsolt c. r. törzsőrmester és a Körmendi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának járőrvezetője, Kiss Tibor
c. r. törzszászlós vehette át.
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Fodor István, a Szombathelyi Tankerületi
Központ igazgatója
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Kiemelkedő programsorozattal zárta az évet a város – Aradszky László táncdalénekes vastapsot kapott, tüzet vitt a mínuszokba

Ünnepi forgatag neves sztárvendégekkel, helyi tehetségekkel
A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan minden évben
szervez programokat a Körmendi Kulturális Központ. A 2016os adventi hétvégék is népszerűek voltak: a hagyományos
rendezvények mellett sztárvendégek is felléptek, többek
között a Balássy Betty–Varga Feri duó, valamint a népszerű
táncdalénekes, Aradszky László.
Az adventi hétvégékre ünneplőbe
öltözött a Szabadság tér. Igazán fényes volt a város közösségi tere, új
díszek kerültek a fákra és megújultak az óriási adventi koszorú gyertyái is. Az ünnepre hangolódást segítette a hatalmas adventi kalendárium ház is, amely immár hetedik
esztendeje várta a gyerekeket mindennap egy kis játékra, mókára.
A támogatásoknak köszönhetően
az idén is szép ajándékoknak örülhettek az óvodások.
Az adventi programok november
26-án kezdődtek: innentől kezdve
minden szombaton meggyújtottak
egy gyertyát a város adventi koszorúján, ezzel is jelezve, hogy ünnep
közeleg. Az első g yertyát Óra
Krisztián római katolikus káplán,
a másodikat Szabó Ferenc alpolgármester, a harmadikat V. Németh
Zsolt országgyűlési képviselő, környezetügyért, agrárfejlesztésért és
hungari k umokért felelős államtit-

kár, a negyediket Bebes István,
Körmend polgármestere gyújtotta
meg. Emellett minden hétvégén változatos programok várták az érdeklődőket. Felléptek az Olcsai-Kiss
Zoltán Általános Iskola diákjai és a
körmendi óvodák csemetéi is, felelevenítve például népszokásokat, így
a lucázás hagyományát is.
Az utcazenészek, Bujtás Ervin és
Baranyai Ákos műsora igazán színvonalas volt, látszott, hogy jól összeszokott párosról van szó. A két előadó húsz éve zenél együtt, s remélhetőleg hamarosan újra láthatja őket a
körmendi közönség. Balássy Betti és
Varga Feri műsorára sokan voltak
kíváncsiak, a sztárpár többféle stílusból adott ízelítőt a körmendi főtéren. A karácsonyi klasszikusok mellett felcsendült például a Nád a házam teteje című dal is, ami mozgásra
bírta a szépszámú közönséget.
Dávid Roland musicalénekes
többségében szintén karácsonyi

dallamokat hozott, a Spectrum zenekar pedig a nagy slágerekkel szórakoztatta a nagyérdeműt, a tőle
megszokott nagyszerű minőségben.
Kiss Árpád előadóművész nem
először lépett fel Körmenden, csakúgy, mint a Blackriders zenekar,
akik ír és country dalokat játszottak.
Az idei karácsonyi készülődésből
idén sem maradt ki a Mikulásváró
program, de volt néptáncos műsor,
pásztorjáték, adventi kórusmuzsika, zeneiskolás hang verseny és
nyugdíjasünnepség is.
A Körmendi Kulturális Műhely
szervezésében előadást hallhattak
az érdeklődők a téli napfordulóhoz
kapcsolódó hiedelmekről és népszokásokról.
Az utolsó adventi hétvégén a népszerű táncdalénekes, Aradszky
László lépett fel Körmenden, az idősebb generáció örömére. A magyar
tánczene egyik legismertebb képviselőjének műsorára megtelt a főtéri
színpad környéke, annak ellenére,

hogy ez volt a leghidegebb hétvége.
Az esti órákban néhol mínusz tíz
Celsius-fokot mutatott a hőmérő.
A több évtizede futó slágereket a
közönség együtt énekelte az immár
nyolcvanegy esztendős előadóval,
aki a műsor közben és azt követően
is rendkívül közvetlen volt, több rajongójával is készült róla közös kép.
Az adventi rendezvénysorozat
után egy kis szünet következett a
kulturális programokat illetően. Pihenésre azonban nem sok idő maradt, január első napjaitól kezdve
már teljesen az újévköszöntő koncertre figyeltek a szervezők és a
fellépők is, amelyet a Városi Sportcsarnokban tartanak január 14-én,
szombaton 17 órától. A város közkedvelt művészeti csoportja, a Városi Fúvószenekar új repertoárral
mutatkozik be Morvay András karnagy vezetésével. Az előző éveket
tekintve nyilván az idén sem kell
csalódnia a közönségnek, és a koncert nagyszerű nyitánya lesz az idei
n TÓTH JUDIT
kulturális évadnak.
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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A Kakas éve bőséget szerencsét, harmóniát ígér – Ki mit vár az új esztendőtől?

Van, aki a sportban bízik és van, aki a hagyományőrzésben
A többhetes adventi készülődés után hamar elteltek az ünnepek, nem sok idő maradt a pihenésre, hiszen a legtöbben
már január 2-án munkába álltak. A kínai horoszkóp szerint
január 28-án kezdődik a Kakas éve, amely bőséget, szerencsét
és harmóniát ígér. Áttekintve néhány más jellegű előrejelzést,
ezt az évet a legtöbben örömtelinek és kellemesnek jósolják.
Hogy ki mit vár ettől az évtől, bizonyára megfogalmazta már, vagy
legalábbis tervezett valamit az előttünk álló hónapokra. Dancsecs
Edina személyi edző számára az
elmúlt év sem volt eseménytelen, és
az idén hasonlóan változatos időszakra számít. Haraga Attila, a
Régió Hagyományőrző és Sportegyesület technikai vezetője szintén legalább olyan jó és mozgalmas
évet vár, mint amilyen a tavalyi volt.
Dancsecs Edina közgazdászként
végzett, egy rövid ideig logisztikusként is dolgozott, ám 2007-ben hazaköltözött Győrből Körmendre, és ez
meghatározó pont lett az életében.
Tervezgetések után 2008-ban edzőtermet nyitott, közben elvégezte a
személyi edző, az aerobik edző, a
funkcionális és walkenergie tréner
képzést. Szinte mindennap tart valamilyen órát. Főleg olyanok járnak
hozzá, akik elsősorban azért mozognak, hogy jól érezzék magukat a
bőrükben. Edina közvetlen, barátságos természete, nyitottsága is hozzájárult ahhoz, hogy edzőterme népszerű, és nagyon sokféle mozgásformát kipróbálhatnak az emberek.
Nemcsak felnőtteknek, hanem gyermekeknek is kínálnak mozgási lehetőséget, már egészen pici kortól
kezdve. Az edzések sokasága és
sokszínűsége azt eredményezte,

hogy jelenlegi termüket kinőtték, és
hamarosan – a tervek szerint idén
tavasszal – új helyre költöznek. –
Elég jól halad a munka, azt remélem, hogy áprilisban vagy májusban
már az új helyen fogadjuk a mozogni
vágyókat. Szükség volt egy nagyobb
teremre, mert nemcsak a különféle
foglalkozásokat tarthatjuk meg
komfortosabb körülmények között,
hanem kisebb versenyek megrendezésére is lehetőségünk nyílik, és neves oktatókat is meghívhatunk egyegy bemutatkozó nap erejéig. A mostani helyről teljesen kiköltözünk, s a
közeljövőben szeretném még tovább
szélesíteni a foglalkozások körét.
Edina előző éve is elég mozgalmas volt, tavaly ugyanis férjez ment,
és nemrégiben készült el a család új
otthona is. A 2016-os év nagy részét
az esküvő előkészületei tették ki, és
úgy tűnik, hogy az idén is tart a lendület. Hamarosan megnyit a kétszintes edzőterem, ahol mindenki
találhat kedvére való mozgási lehetőséget. – Eleinte a család nem nagyon hitt abban, hogy ilyen sokaknak fontos a mozgás és ennyien
járnak majd hozzánk, de én örülök,
hogy szinte minden korosztálynak
tudunk kínálni valamit – mondta végül Edina, aki az edzések mellett
igyekszik minél több időt tölteni
hatéves kisfiával, Barnival.

popzene | 2017. január 13. |

Körmendi Híradó

7

Az elmúlt év egyszerre hozta el a szakmai és a közönségsikert

Megállíthatatlanul robog a Soulwave dalvonata
A 2016-os volt az eddigi legerősebb év a körmendi
Soulwave zenekar életében. Elkészült két videoklipjük,
az egyik országos tévécsatornán a Mindent elhittem a 6.
helyezett lett az Év dala szavazáson, több rádiós toplistán is
kiemelkedő helyen álltak, a Halott Pénz zenekarral közösen
több koncertet is adtak és decemberben feltették az i-re a
pontot: bejutottak a legjobb 30 zenekar közé A Dal 2017 elnevezésű dalversenyben. Fodor Mátét, az együttes énekesét
kértük arra, hogy összegezze az elmúlt időszakot.
– Mi szükséges ahhoz, hogy bekerüljön valaki A Dalba?

Haraga Attila, a Régió Hagyományőrző és Sportegyesület technikai vezetője azt mondta, a 2016-os
év meghatározó volt egyesületük
számára. Egy városi delegációval
eljutottak Kranenburgba, ahonnan
nag yszerű élményekkel tértek
haza. Emellett tavaly is megtartották hagyományos programjaikat,
így például a Tavaszünnepet, a Magyar–Szlovén Kupát, valamint a
Hegyalja Kupát. Utóbbin közel százötvenen vettek részt, ami jelzi a
program sikerességét. Mindezek
mellett az egyesület igyekezett eleget tenni a különféle meghívásoknak. Nemcsak hazai versenyekre,
bemutatókra hívták őket, hanem a
szomszédos Szlovéniába és Ausztriába is. A hagyományőrző íjászoknak sikerült felújítaniuk telephelyüket, ami szintén az elmúlt esztendő
pozitívumaként tartható számon.

A régiósok Mikulás-vadászattal
zárták az évet, amelyre barátaikat
hívták meg és jó hangulatú beszélgetésen értékelték az éves történéseket.
Attila számára azonban nemcsak
az egyesületi ügyek miatt volt érdekes a 2016-os esztendő, hanem azért
is, mert novemberben megszületett
első unokája, Levente. – Sokan azt
mondják, hogy az ember megváltozik, ha nagyszülő lesz. Bevallom,
eddig ezt hittem is, meg nem is, de
most a saját bőrömön tapasztalom,
hogy igenis más lett minden. Az ember elfogult a gyermekével, a gyermeke gyermekével kapcsolatban
pedig ez hatványozottan igaz. Olyan
érzés van bennem, hogy már nemcsak ezt az apró embert féltem, hanem magamat is, mert még nagyon
sokáig szeretnék unokázni.
n TÓTH JUDIT

– Több feltételnek kell megfelelni,
az egyik és legfontosabb, hogy a zenekarnak élő kiadói szerződéssel
kell rendelkeznie és egy pályázatot
kell beküldeni. Mi több dallal neveztünk, végül a Kalandor nyerte el a
döntéshozók tetszését. Tudomásom
szerint 300 pályamű érkezett, ebből
választották ki azt a 30-at, ami bejutott a versenybe. Az elődöntő során
három tízes csoport lesz, amikor ennek pontos részletei kiderülnek kezdődnek a próbák, majd az élő showműsor, ahol jól kell teljesíteni és elnyerni a közönség szavazatait. Csak
remélni tudjuk, hogy onnan továbbjutunk.

– Mit hallottál szakmai körökből,
milyen visszhangja van a csapatnak?
– Próbálom hivatalos oldalakon, fórumokon, különböző platformokon
követni, hogy mik a visszajelzések.
Azt kell hogy mondjam – a nagy sztárok dalai mellett, mint Kállay

Saunders Andrásé vagy Tóth Gabié
– a Kalandor az egyik legtöbbet emlegetett szám. Azt hiszem, ennek az is
az oka, hogy kilógunk egy kicsit a
többiek közül mint koncertzenekar.
Kevesen rendelkeznek kész színpadi
produkcióval. Minket az is segít, hogy
ez tényleg egy rádiókban is befutott
dal. Ahogy tapasztaltam, az első 10ben benne vagyunk.

– Milyen érzés ezek között a nevek
között szerepelni?
– Furcsa. Nagyon sokat játszottunk helyi szinten, egy kis under
ground zenekar voltunk és egészen
tavalyig nem is foglalkoztak velünk
országos szinten. Ennek ellenére a 10
éves háttérmunka megadta azt az
alapot, magabiztosságot, hogy ne remegjen meg a térdünk. Az pedig,
hogy most egy olyan szakmai kör is
lát, akiknek nem volt lehetőségünk
bemutatkozni, külön jó hozománya
ennek a történetnek.

– Több állomáson keresztül koncerteztetek a Halott Pénzzel és az év zárá-

sa is hozzájuk kötődik. Hogy sikerült
ez?

komoly szakmai (nem zenei) változás,
ami tapasztalható nálunk.

– Az évzáró koncert Szombathelyen volt, ami nekünk félig-meddig
hazai pálya. Nagyon jól sikerült. Ös�szehasonlítva a Halott Pénzzel az
első koncertünket, hatalmas fejlődésen mentünk keresztül mi is és a közönség is. Az, hogy velük együtt koncertezhettünk, egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy tömegeknek tudjuk megmutatni magunkat, így ma
már rengetegen énekelik a dalainkat.

– Az első és legfontosabb tehát
most A Dal, de mit terveztek még 2017re?

– Egy évvel ezelőtt kötöttetek lemezszerződést a Universal Music Group
magyarországi kiadójával, hogyan értékeled az együttműködéseteket?
– Nagyon sok segítséget kapunk a
kiadónktól, kicsit ódzkodtunk attól,
hogy egy ekkora kiadónál elveszünk,
de eddig csak pozitívumokról tudok
beszámolni. A kreatív szabadságunk
adott és olyan támogatást adnak nekünk, amire kisebb kiadóknál esély
sincsen. Fiatalos csapat van, akikkel
könnyen tudunk együtt dolgozni. Nekik köszönhető nagy részben az a

– Amit szeretnénk elérni, hogy önállóan is koncertezzünk, tavaszra
már egy 6–7 állomás le is van kötve,
ezt szeretnénk majd kibővíteni. Dolgozunk új dalokon, vannak felvett
anyagaink, videoklip is készült, de
hogy mikor jövünk ki vele, azt egyelőre nem tudjuk. Az elmúlt éveket ös�szefoglalva szeretnénk majd egy
nagylemezt kiadni, úgyhogy lesz mit
csinálni és szerencsére azt látom,
hogy a következő években is aktívak
tudunk maradni.
Beszélgetésünket követően egy
újabb sikert könyvelt el magának a
Soulwave. Január első napjaiban
ugyanis kevesebb mint 2 hónap alatt
egymilliós nézettséget ért el a
Youtube-on az együttes Kalandor
című száma. Csak így tovább srácok,
ott a helyetek az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében, Kijevben!
n MARKÓ PETRA

Megjelent a Körmendi Figyelő új száma – Helytörténet
Minden évben megjelenteti a Körmendi Kulturális Műhely a Körmendi
Figyelőt. A kiadványt az idén december elején Szabó Ferenc alpolgármester ajánlotta az olvasók figyelmébe a Batthyány-kastély körtermében.
A korábbi évek gyakorlatához híven
több szerző is részt vett a rendezvényen, hogy publikációját ismertesse.
Decemberben jelent meg a Körmendi Figyelő 29. száma, és az utóbbi
évek hagyományát követve az idén is
a Batthyány-kastély adott otthont a
könyv bemutatójának. A rendezvény
elején Szabó Ferenc alpolgármester
köszöntötte a körteremben összegyűlt érdeklődőket, és felkérte a jelen

levő szerzőket írásaik rövid összefoglalására. Az első tanulmány Siklósi
Gyula régész tollából helytörténeti
témát dolgoz fel, hiszen a középkori
Körmend helyszínrajzával foglalkozik. A helyi lokálpatrióták megunhatatlan vitatémája olykor a város nevének eredete, nos, a régészprofesszor
e kérdésre több válasszal is szolgál.
Móricz Péter múzeumigazgató a várkerti vadászlak építésének történetét
örökítette meg. Elődje, dr. Nagy Zoltán nyugdíjas múzeumigazgató a
Cserépmadár Szállás „sindü múzeumának” tárgyait bírta szóra. Dr.
Gyürki László pápai prelátus, váro
sunk nyugdíjas plébánosa Itáliából

Magyarországra érkezett szentek és
boldogok életútját tárja a közönség
elé. Szabó Ferenc alpolgármester ősi
népek hitvilágának tanításaiból igazolja, hogy az emberiség félistenek
ivadéka és nem a Földről származik,
fejlődését magasabb fejlettségű civilizációk segítették. Máté Imrének, a
Yotengrit vallás felélesztőjének egyik
előadása is helyet kapott a könyvben.
Ugyancsak az ősi magyar hitvilág
egyik avatott ismerője Balaskó Tibor, aki már több előadást is tartott
és tűzszertartást is vezetett Körmenden, most az ősi geszták és krónikák
hagyományait veti össze a 21. század
régészeti felfedezéseivel. Másik írása

az első szellemidézés történetével,
régi népek halállal kapcsolatos nézeteivel foglalkozik. A Figyelőben többek között található még tanulmány
az Iseum szabír jeleiről, a tűzcsiholásról és a tűzcsiszoló acélokról, a kijevi szkíta kincsekről, a mesterséges
intelligenciáról, a helyi gépállomás
történetéről, a hétköznapokról és az
ünnepekről, Kodály Zoltánról és a
Kölcsey Gimnázium alapításáról, Móricz Péter könyvéről, kábeltévés aktualitásokról.
A Figyelőben szereplő verseket
Ulicska Tamás és Kanizsa József
írta, az illusztrációkat Huszár Katan CsT
lin készítette.
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Sikeres évet zárt a város, számos új beruházás, közte egészségügyi, kulturális valósult meg, ezzel a regionális szerepkör is erősödött

Modern kórházzal, impozáns színházteremmel, új szállodával gyarapodtunk
Az elmúlt évet értékelte lapunknak adott interjújában Bebes
István, Körmend város polgármestere. Az eredmények bemutatása során külön is kiemelte, hogy mindez nem valósulhatott volna meg a körmendi emberek konstruktív hozzáállása
nélkül. A polgármester szólt az idei év terveiről is.
– Véget ért a 2016-os esztendő,
amely igencsak mozgalmasra sikerült az önkormányzatnál, hiszen
több fontos fejlesztést is sikerült
megvalósítani vagy éppen elkezdeni a városban. Miként értékelné a
mögöttünk hagyott évet? Sikerült-e
elérni a kitűzött célokat, esetleg
maradt Önben hiányérzet?
– Mivel maximalista embernek
tartom magam, ezért folyamatosan
próbálom a legtöbbet kihozni egyegy helyzetből, igyekszem megragadni a kínálkozó lehetőségeket, és
a lehető legnagyobb mértékben kiaknázni azokat. Ha az ember ilyen
habitusú, akkor természetesen sokkal kritikusabban tekint a saját teljesítményére, és folyamatosan azt
keresi, azt vizsgálja, hogy mit lehetett volna még jobban csinálni.
Igyekszem folyamatosan értékelni
az elvégzett munkát, hiszen ennek
segítségével képes arra az ember,
hogy összevesse a kitűzött célokat
az elért eredményekkel és feltárja
az időközben felmerülő problémákat, hogy aztán képes legyen azokat megoldani, orvosolni. Az év végi
összegzés pedig egy jóval összetettebb folyamat, hiszen itt egy teljes
év munkáját kell mérlegre tenni.
Mindent összevetve úgy gondolom,
hogy egy sikeres évet tudhatunk
magunk mögött, hiszen a legtöbb
olyan feladatot sikerült megoldanunk, amit év elején célként tűztünk
ki magunk elé. Ami pedig nagyon
fontos, hogy mindezt úgy sikerült
megcsinálnunk, hogy egy fegyelmezett költségvetési politikával a város gazdálkodása mindvégig stabil
lábakon állt. Voltak természetesen

kisebb nehézségek, ezeket elkerülni szinte lehetetlen, de sikerült minden előre nem várt, időközben felmerülő problémát a lehető legjobban kezelni és megoldani. Összességében tehát egy abszolút pozitív
évet sikerült zárnunk 2016-ban.
– A tavalyi év kiemelt eseményei
között említhetjük, hogy megújult a
körmendi kórház épülete, amely az
elmúlt fél évszázad legjelentősebb
egészségügyi beruházása a térségben.
– Ez a fejlesztés kiemelten fontos
helyet foglal el a város életében, egy
olyan jelentős beruházás, amely évtizedekre meghatározhatja a településünk jövőjét, és tovább erősíti
Körmend regionális szerepét. A teljes egészében megújuló kórház
ugyanis nemcsak a körmendiek, de
a térségben élő közel 50 ezer ember
egészségügyi ellátását fogja jelentős mértékben javítani. A beruházás által javulni fog a betegek és az
itt dolgozók komfortérzete, hiszen a
korábbi állapotokhoz képest jelentős javulás történt például a műtők,
a rendelők, valamint a betegszobák
és a hozzájuk tartozó fürdőhelyiségek állapotában. A korábbinál pedig egy jóval korszerűbb eszközpark is beszerzésre került, amely
óriási segítséget jelent az itt dolgozó orvosok számára. Ez egy igen
jelentős előrelépés, hiszen mindenki emlékezhet arra, hogy milyen nehézségekkel kellett működnie az
intézménynek akkor, amikor az
egészségügyi ellátás még egy egészen másféle rendszerben működött. Annak idején az önkormányzat erőn felül teljesített, hogy mű-

ködtetni tudja ezeket az egészségügyi intézményeket. Az átalakítások után pedig komoly harcokat
kellett megvívnunk azért, hogy a
kórház integrációja a lehető legmegfelelőbb módon tudjon megvalósulni. A mostani fejlesztés ugyanakkor bebizonyította, hogy megérte
harcolni a kórház jövőjéért. Úgy
gondolom, hogy minden körmendi
büszke lehet a megújult intézményre, és bízom benne, hogy mind a városban, mind pedig a térségben élők
elégedettek lesznek a kórház működésével. Szintén az egészségügyi
területet érintő fejlesztési elképzelésekhez tartozik, hogy pályázatot
nyújtottunk be arra vonatkozóan,
hogy azokat az alapellátáshoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatókat, amelyek körzetileg indokoltak,
a régi kórház épületébe lehessen
integrálni. Természetesen azok
számára, akik körzetileg közelebb
esnek a jelenlegi épülethez, továbbra is a mostani helyszínen lesz biztosított az ellátás. A célunk az, hogy
az egészségüg yi ellátás három
szintje: a járóbeteg-ellátás, a fekvőbeteg-ellátás, valamint a háziorvosi
tevékenység még közelebb tudjon
egymáshoz kerülni. Mindezek mellett pedig a tavalyi évben hozzáláttunk a Dienes Lajos utcai gyermekorvosi rendelő felújításához, amelynek során megvalósítjuk a nyílászárók és a hőszigetelés cseréjét,
akadálymentesítjük az ingatlant és
megújítjuk a tetőszerkezetet is. Az
akadálymentesítés által mind a fogyatékkal élők, mind pedig a babakocsival közeledők komfortosan
tudják majd használni az épületet.
Látható tehát, hogy nemcsak szavak a szintjén tartjuk fontosnak az
egészség üg y területét, hanem
igyekszünk minél több olyan fejlesztést elvégezni, amely segíti azokat a körmendieket, akik egészségügyi ellátásra szorulnak.
– Más ágazatban ugyan, de a Batthyány-kastélyeg yüttes további
megújítása szintén erősítheti Körmendnek az Ön által említett regionális szerepét. A tavalyi évben
újabb jelentős lépéseket sikerült elérni az épületegyüttes teljes felújítása felé vezető úton.
– 2014-ben az önkormányzat megerősítette azt a jelentős társadalmi
támogatottsággal rendelkező szándékot, hogy a Batthyány-kastélyegyüttest, a hozzá tartozó parkot,
valamint mindazt a kulturális és
természeti értéket, amelyek ide köt-

hetőek, igyekszik megőrizni, megújítani és a körmendiek, valamint
az ide érkezők számára látogathatóvá tenni. Ennek egyik jelentős állomása volt a 2015-ben megújított
volt Lovarda épületének hivatalos
átadása és az ott kialakított Batthyány Örökségközpont megnyitása. Az európai uniós forrás akkor
nem tette lehetővé a színházterem
megújítását, így annak felújítására
csak a 2016-os évben kerülhetett
sor, a magyar kormány által biztosított 500 millió forintból. A beruházással egy olyan modern, XXI. századi színháztér jött létre, amely felveszi a versenyt a régió legnevesebb
színházaival is. Új színpad került
kialakításra, lecserélésre kerültek
a fény- és hangtechnikai elemek,
amelyek még az 1970-es években
kerültek felszerelésre, ezért eléggé
elavultak voltak. A színpadhoz tartozó szociális helyiségek felújítása
is megtörtént, továbbá a nézőtér fűtés-, hűtés- és szellőzésrendszere és
az ahhoz kapcsolódó közművek is
megújultak. A színházterem felújítása természetesen önmagában

még nem elegendő. Ahhoz, hogy a
kultúra elsőszámú helyi közvetítőjévé válhasson az épület, szükség
van arra is, hogy olyan tartalommal
és eseményekkel töltsük meg a jövőben, amelyek miatt mind a körmendiek, mind pedig a térségben élők
magukénak érezhetik. Biztató a jövőre nézve, hogy rögtön az első előadáson telt ház várta a művészeket,
hiszen minden jegy elkelt a színdarabra. Bízom benne, hogy a jövőben
is ez lesz a jellemző, és előadásról
előadásra megtelik majd élettel
mind a színpad, mind pedig a nézőtér. A színház mellett szintén a tavalyi évhez köthető, hogy megkezdődött a kastélyhoz tartozó, leromlott
állapotban lévő vadászlak felújítása
és új funkciókkal történő megtöltése. 155 millió forintból újulhat meg
az épület és környéke, amelyben
többek között funkcionális és kiállítóterek kerülnek kialakításra. Az
itt felsoroltak azonban csak a kezdeti lépések. Lépésről lépésre haladva szeretnénk megújítani ezt a
g yönyörű épületeg yüttest, hog y
méltó helyen és méltó módón állít-

hassunk emléket a Batthyány-család szellemi és kulturális örökségének. A feladat nem kicsi, de most
végre minden eddiginél közelebb
állunk ahhoz, hogy hozzáláthassunk a főépület felújításához is. Úgy
néz ki ugyanis, hogy két újabb forrást sikerült szereznünk az épületegyüttes további rekonstrukciójához. A két forrás összértéke közel 3
milliárd forint. A fejlesztések pontos tartalmáról egyelőre még zajlanak az egyeztetések, a kollégákkal
közösen pedig dolgozunk a pályázati anyagokon. Az említett hazai, valamint EU-s forrásból szeretnénk
többek között felújítani a főépület
teljes külső homlokzatát, szeretnénk megvalósítani a tető és a nyílászárók cseréjét, illetve olyan kiállítóterek és új funkciók kialakítását, amelyek jelentősen növelni fogják a kastély és a város teljes turisztikai értékét. Annyit mindenesetre
már most szeretnék jelezni, hogy
ezzel még nem dőlhetünk hátra,
mint aki jól végezte a dolgát, hiszen
világosan látható, hogy a jövőben
még további források bevonására
lesz szükség, mivel ez az összeg
nem lesz elegendő minden elképzelésünk meg valósítására. Éppen
ezért tovább kell dolgoznunk azon,
hogy egy olyan komplex turisztikai
attrakcióvá fejlesszük a kastélyt,
ami nemcsak külsőségeiben fog
régi fényében tündökölni, hanem az
ott megjelenített tartalom is vonzani fogja a látogatókat az ország minden szegletéből.
– Ha már turisztika, akkor mindenképpen meg kell említenünk,
hogy 2016-ban újra megnyitotta
kapuit a megújított MJUS World
fürdő, amelyet egy 4 csillagos szállodával bővítettek ki az olasz tulajdonosok. Mit gondol, milyen hatással lehet a fürdő a város turisztikai
életére?
– Mint a korábban elmondottakból is látható, az önkormányzat kiemelt területként kezeli a turisztikai ágazatot, hiszen abban egy
olyan komoly potenciál rejtőzik,
amit vétek lenne nem kihasználni.
Szüksége volt már a városnak egy
ilyen minőségű és ilyen szobaszámmal üzemelő hotelre, hiszen korábban ezek korlátozottan voltak csupán elérhetőek Körmenden. Bár
magánvállalkozásról beszélünk,
mégis próbáltuk már az elejétől segíteni a tulajdonosokat, hiszen a
fürdő sikeres működése a városnak
az érdekeit is szolgálja. A megnöve-

kedett vendéglétszám ugyanis nemcsak az idegenforgalmi adó tekintetében jelenthet előrelépést, hanem a
helyi vállalkozók számára is pluszbevételeket generálhat. Az elmúlt
hónapokban éppen ezért igyekeztünk kialakítani egy olyan partnerséget, amely mindkét fél számára
előnyös. Ennek az együttműködésnek a keretein belül sikerült elérni
például azt is, hogy a körmendi lakcímmel rendelkezők kedvezményesen használhatják a MJUS World
komplexum szolgáltatásait. Van
azonban a fürdő mellett még egy nagyon jelentős természetes fürdőhelyünk is, amely a város legjelentősebb természeti kincse a kastélypark mellett. Ez pedig a Rába folyó.
Folyamatosan igyekszünk megújítani, szépíteni a folyó környezetét,
az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló helyeket, és igyekszünk olyan funkciókkal ellátni, amelyek mind-mind
segítik az ide kilátogató körmendiek vagy éppen a városba érkező
turisták aktív kikapcsolódását.
Mindezek megvalósítására a 2016os év elején nyújtottuk be a Területés Településfejlesztés Operatív
Program keretein belül azt a pályázatot, amely a Rába-part megújítását és új funkciókkal történő megtöltését tűzte ki célul. A célunk az,
hogy egy olyan, minden igényt kielégítő közösségi tér jöjjön létre a
Rába-parton, amely még vonzóbbá
és kulturáltabbá teszi a folyó körmendi szakaszát. A tervezett fejlesztések egyébként több, egymástól különálló területet és épületet is
érintenek, hiszen a strandrész mellett szeretnénk megújítani az önkormányzati tulajdonban lévő Rába-parti Sport- és Szabadidő Centrumot, új kempinget alakítanánk ki,
valamint a Bárkaház árvíz elleni
védelmét is meg tudnánk ezzel oldani. Bízunk a pozitív elbírálásban.
Mindezekből is látható, hogy komoly tervek vannak a város turisz-

tikai életének fellendítésére. A Batthyány-kastély, a Rába-part, valamint a MJUS fürdő önmagában is
jelentős attrakciók lehetnek, a jövőben azonban meg kell próbálnunk
összekapcsolni ezeket a turisztikai
attrakciókat, hogy még vonzóbbá
tehessük a városunkat a turisták
számára.
– A már említett fejlesztések és
fejlesztési tervek mellett az önkormányzat további kisebb-nagyobb
projektterveket is kidolgozott a
2016-os év során, amelyek pozitív
elbírálás esetén az idei évben kerülhetnek megvalósításra. Ez már az
idei évi munkát is előrevetíti.
– Jelenleg több mint egy tucat
olyan pályázatunk van elbírálás
alatt, amelynek eredményhirdetése
a következő év első felére esik. Ezek
között van, ami a város kerékpárúthálózatának további bővítéséről, a
Szociális Szolgáltató és Információs Központ épületének megújításáról, a helyi piac további fejlesztéséről, szabadidős parkok kialakításáról vagy éppen a város csapadékvíz-elvezetésének javításáról szól.
Rengeteg munka, energia és idő van
ezekben a projektekben, bízunk tehát abban, hogy minél több sikeres
pályázatunk lesz az idei évben is,
hiszen ezek által komoly fejlesztéseket tudunk majd megvalósítani,
és a tavalyihoz hasonló sikeres évet
zárhatunk majd. Szeretném ugyanakkor kiemelni, hogy ezek a sikerek
nem valósulhattak volna meg a körmendi emberek nélkül. Ők voltak
ugyanis azok, akik kellő türelemmel, konstruktivitással, és ha kellett, építő jellegű kritikával segítették az önkormányzat munkáját.
Arra kérném őket, hogy 2017-ben is
ugyanezzel a hozzáállással építsük
tovább együtt az otthonunkat, Körmendet! Egyúttal pedig engedjék
meg, hogy mindenkinek sikerekben
és boldogságban gazdag új évet kín POME
vánjak!
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Sacha Batthyány a családi titkokat kezdte kutatni, ám sokkal többet talált

Nem szabad semminek elvesznie
Itt ül velem szemben ez a jóképű, 40-es férfi, Sacha Batthyány,
akit rokoni szálak fűznek a körmendi, történelmi Batthyánycsaládhoz. Sportosan elegáns öltözéket, pár napos borostát
és ősi magyar nemesi családnevet visel. Dedikál. És nekem mi
közöm ehhez? Nem én kérdezem, könyvének címe ez.
Menjünk vissza másfél órát: itt ül
velünk szemben a Katona Színház
aulájában rendezett könyvbemutatón ugyanez az ember, és hihetetlen
őszinteséggel beszél gondolatairól,
érzéseiről, a családi titkokról. Németül, mert neki már az az anyanyelve, bár nagyon jól megtanulta a
magyart. Családi? Titok? Meddig
számít annak, meddig szabad magunk közt, magunkban tartani?
Sokkal többet menjünk vissza az
időben. 1945. március 24-én 1000
magyar zsidót szállítottak vonattal
Kőszegről Rohoncra, akiket a délkeleti fal építésén dolgoztattak.
Ugyanaznap este a Batthyány-kastélyban estélyt tartottak. Innen kelt
útra egy kb. 15 fős fegyveres csoport a keresztpajta (Kreuzstadl)
felé, ahová a teljesen kimerült zsidókat vitték. A március 25-ére virradó
éjszakán körülbelül 180 embert
g yilkoltak meg az „ünnepség”
résztvevői. Mintegy 20 férfit életben
hagytak, hogy társaik tetemét elföldeljék. Másnap őket is megölték.
Hogy pontosan mi történt azon az
éjszakán, arról máig csak találgatások vannak. Sacha Batthyány elé
egy kollégája rakott róla egy cikket
jó pár évvel ezelőtt – így indult a
könyv története. A cikkben ugyanis
arról a Thyssen-Batthyány Margit
grófnőről volt szó, aki azt a bizonyos
kastélybeli mulatságot rendezte.
Margit néni, ahogy a családban hívták. Sacha nagy-nagynénje.
Sacha Batthyány újságíró, 1973ban született. Jelenleg a Süddeutsche Zeitung amerikai tudósítója.
Az egész történet annyira távol állt
tőle, hogy először csak újságíróként
érdeklődött. Szép lassan kiderítette,
ki volt valójában Margit néni, másrészt pedig, hogy miért nem beszélt
a család ezekről a dolgokról. Az
adatok keresésétől jutott el oda,
hogy a gyökereit kezdte el keresni. A
kutatómunka sok szálon futott: az
elején csak olyan volt, mint bármelyik más történet, aminek újságíróként utánanézett. Idővel egyre szélesebb dimenziók tárultak fel. A teljes kutatás 7 évig tartott. A végeredmény az a könyv, amihez a rohonci
események csak a kiindulási pontot

adták. Milyen befolyással vannak
ránk a hét évtizeddel ezelőtti események? Sacha Batthyány utazása a
régi Magyarországra, a háború utáni Ausztriába (nagy kár, hogy a fordításnál Rechnitzből nem lett
Rohonc…), a mai Svájcba, a szibériai gulágra, egy pipázó pszichoanalitikus kanapéjára és egy Auschwitztúlélő Buenos Aires-i nappalijáig
vezetett. Mindeközben felfedezett
egy titkot, amely megváltoztatta nézőpontját családját illetően – és saját magát is. Az És nekem mi közöm
ehhez? egy szokatlan családtörténet, generációs pszichogram és panorámakép arról a Közép-Európáról, amely valójában nem tűnt el…
A könyv három fő szálon fut: a fiatal zsidó nő, Mandl Ágnes naplója,
óhatatlanul összekapcsolódva
Marittának, Sacha nagymamájának naplójával, és mindez megspékelve a belső utazással egy pszichoanalitikus díványán. Ugyanis amikor már minden adat rendelkezésre
állt, és Sacha Batthyány meg is fordult minden helyszínen, akkor hátravolt még a belső kutatás: „másokat már megkérdeztem, magamat
még nem”. A rohonci mészárlás mellett még egy súlyos teher ugyanabból a korból: Maritta (a nagymama)
tanúja volt annak, hogy egy német
katona kivégezte a Mandl házaspárt az udvarukon. Utána egész életében úgy gondolta, ő ezt megakadályozhatta volna. Nem tudni, hogy
alakult volna, ha akkor megszólal,
de mindig foglalkoztatta a kérdés, a
„mi lett volna, ha”. És írt, írt, írt
hosszan – az asztalfióknak, mert
„nem szabad semminek elvesznie”.
Többször jelezte, hogy nem akarja
nyilvánosságra hozni a naplót. Sőt,
halálos ágyán meghagyta Sacha
apjának, hogy az egészet égesse el,
ő azonban ezt nem tette meg. Hogy
most mégis napvilágra kerültek
részletei, az Sacha Batthány felelőssége, és ezt ő vállalja is. Nem is napló volt ez igazán, nem kötött formában íródott, hónapok teltek el csak a
rendezgetéssel. „Úgy éreztem, hogy
át akart adni valamit, aminek ő nem
tudott a végére járni.” Kereste a
párhuzamot a nagymama és a saját

élete között. Maritta mindig valamilyen állattal hasonlította össze magát. Gyakran előjött a vakond, ami
föld alatt él, nem akar látni semmit.
Ahogy azt Sacha Batthyány elmesélte, amíg Maritta élt, mindig volt
kettejük közt egy bizonyos távolság.
Feljegyzéseit olvasva, összevetve a
saját pszichoanalízisének termésével mégis talált egy hidat a múltba,
rálelt a párhuzamra nagymamája
életének eseményeivel. „A svájci
életemben nyilván nincsenek olyan
egzisztenciális problémák, amilyenek neki még voltak, de vannak
olyan más szituációk, amik akkor
is, most is előjönnek.”
A könyv azt latolgatja, hogy a tetteink mennyire határozzák meg a
következő generációk életét. „Az én
gyerekeim is fognak 15 év múlva
kérdéseket feltenni, igyekszem a
családomban olyan légkört teremteni – illetve ez már az apám korosztályának feladata is –, hogy ezekről
nyíltan lehessen beszélni” – így
Sacha Batthyány. Miért is? „Gyakran találkozom azzal a kérdéssel,
hogy miért kell ezzel még ma is foglalkozni. Nekem ez nagyon sokat
adott, honnan jövök, hol vannak a
gyökereim. Megpróbálom megérteni a múltat, és ezáltal azt is, hogy
mit miért úgy csinálok, ahogy.” Teljes őszinteséggel írja le az apjával
való kapcsolatát is, azt, hogy a család múltjának kutatása közben hogyan kerültek közelebb egymáshoz.

A családból persze megkapta azt a
reakciót is, hogy miért kell ezt bolygatni, miért nem csinálsz inkább
valami fontosat. A pozitív visszajelzés szerencsére több volt, és annyira senkitől sem volt drámai a reakció, hogy elvegye a kedvét a folytatástól. Az uruguayi rokonoknak kifejezetten tetszett. Ahogy Sacha
Batthyány nevetve megjegyezte:
„minél messzebb élnek, annál pozitívabban fogalmaztak”. A menekülthelyzet kapcsán előtérbe került az
empátia és humanizmus kérdése.
„Nagyon szomorú, hogy előfordul a
közöny. Sokat foglalkoztam az empátiával, hogy a mi generációnkban
több-e, mint az előzőekben volt, köszönhetően a világhálónak, közösségi oldalaknak, de úgy látom, hogy
ez csak virtuális empátia. Mit teszünk valójában? Ezt a kérdést mindenkinek magának kell feltennie.”
Egy gondolatra visszatérve még a
hírhedt tantihoz: néha felbukkan a
sajtóban, hogy Margit néni igenis
aktív szerepet játszhatott a rohonci
eseményekben, ott állt a sír szélén
és maga is gyilkolt. Erről Sacha
Batthyány így nyilatkozott: „szerintem csak estélyt adott, tudott az
esetről, és futni hagyta a tetteseket.
Ezt történészekre támaszkodva állítom. A tömegsírt azóta sem találták meg, de kerültek elő új dokumentumok a kutatásaim során,
amelyek talán segíthetnek a feltán RÓZSA MELINDA
rásban.”
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Komjáthy Kálmánra emlékeztek a hagyományőrzők
A Hagyományőrzők Baráti Köre decemberi összejövetelén
emlékezett meg az egyesült egykori elnökéről, Komjáthy
Kálmánról. A sokak által ismert és megbecsült autodidakta
helytörténész, Pro Urbe-díjas lokálpatrióta egész életében
szeretett szülővárosáért, Körmendért és annak környékéért
tevékenykedett.
A Komjáthy Kálmán életútját ismertető rendezvényen a tavaly elhunyt festőmesterről lánya, Komjáthy Valéria emlékezett meg. Elmondta, hogy Komjáthy Kálmán 1929. de
cember 29-én született Körmenden.
Édesapja kőműves volt, édesanyja
nevelte otthon az öt gyermeket. Huszonöt éves korában feleségül vette
Hodossy Esztert, aki két leánygyermekkel, lányai pedig két unokával,
Miklóssal és Anitával ajándékozták
meg. Harmincnyolc évig élt boldog házasságban. Felesége, majd családja
biztosította a nyugodt körülményeket
mozgalmas életéhez haláláig, 2016.
április 12-éig. Komjáthy Kálmán a
szobafestő és mázoló szakmát választotta, 64 éves koráig ezzel kereste
kenyerét, szobafestő és mázoló mesterként ment nyugdíjba. Nagyon szerette a munkáját, ami valószínűleg
annak is köszönhető volt, hogy ipari
tanuló korában a városunkban dolgozó Haranghy Jenő festőművész tanár
mellett dolgozott a helyi református
templom és a kórházkápolna festésénél. Nagyon sokat tanult a művésztől,
aki emberségével, nyugalmával és
szeretetével segítette őt. A tanultaknak köszönhetően restaurálta társadalmi munkában a kórházkápolnát a
nyolcvanas évek elején, akárcsak a
kőszegi szakmunkásképzőben található Haranghy-festményeket.

A körmendi KIOSZ vezetőségi tagja volt, l980-ban az általa szervezett
iparoskiállítás országos első helyezett lett, és ő miniszteri kitüntetést
vehetett át. Hivatásának köszönhetően sok helyen megfordult, felismerte
és gyűjtötte a paraszti élet eszközeit,
tárgyait. Ezeket aztán rendbe hozta,
majd a háza padlásán egy néprajzi
magángyűjteményt alakított ki. Gyűjteménye szerepelt Rockenbauer Pál
Egymillió lépés Magyarországon
című ismeretterjesztő filmjében.
A gyűjtemény anyagát 1995-ben Körmendnek ajándékozta. Járta a falvakat, és felújította az I–II. világháború
hősei tiszteletére állított szobrokat,
emlékműveket. Több hobbija is volt,
ezek közül kiemelkedik a bélyeggyűjtés, a numizmatika, a könyv- és minikönyv-gyűjtés. A bélyeggyűjtést
olyan szinten művelte, hogy több hazai és nemzetközi kitüntetést is nyert
a festmény és űrhajós kiállítási anyagával. Városunkban volt az első Országos Űrhajós Bélyegkiállítás, amiben aktív szervező volt, beválasztották a 12 tagú Országos Oktatási Bizottságba is. Az ő kezdeményezésére
adtak ki bélyeget Körmendről, amely
a kastélyt ábrázolta.
Könyveket is írt, többek között életéről, emlékeiről, szülővárosa és környéke iparosságáról, a festészetről,
Haranghy tanárról, kinek családjá-

val tartotta a kapcsolatot, valamint
amerikai útjáról, amelyet 70. születésnapjára ajándékba kapott kint élő
barátjától. Meghívására érkezett
Körmendre Farkas Bertalan, az
első magyar űrhajós, Besenyei Péter
műrepülő, Sinkovits Imre színész,
Légrády Sándor grafikus, Ráday
Mihály városvédő és még sokan mások. Megalapította a Hagyományőrzők Baráti Körét, amelynek 10 évig
elnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt
haláláig. Számtalan előadást tartott
festészetről, űrkutatásról, népi hagyományokról, Körmend történetéről. Mindez azért is érdekes, mert ő
autodidakta módon képezte magát
egész életében. Imádott olvasni, amit
igazol közel 3000 kötetes könyvtára.
Egész életében szeretett városáért
tevékenykedett, emlékműveket tervezett és a megvalósításukban is aktívan részt vett, tevékenységéért Pro

Urbe kitüntetést vehetett át. Nagy
megtiszteltetés volt számára, hogy
2007. január 22-én megkapta a Magyar Kultúra Lovagja kitüntető címet. Egy küzdelmes harcokkal teli,
de mégis derűs és optimista élet ajándéka volt ez a számára. Róla, mint
lovagról tavaly szeptember 24-én emlékeztek meg. A családja mellett életét a közösségért, lakóhelyéért végzett munka töltötte ki. 2015 decemberében betegedett meg, és nem sokkal
tavaly húsvét után halt meg. Hamvai
felesége hamvaival közös sírban
nyugszanak a körmendi temetőben.
Az összejövetel végén felkerült fotója a különterem falára Madáchy Károly képe mellé, valamint a Hagyományőrzők Baráti Köre felvette Komjáthy Kálmán nevét. Ez a két gesztus
is méltó megbecsülése egész élete ten CSIHAR TAMÁS
vékenységének.
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Sikeres karácsonyi koncertet adtak a helyi zeneiskolások

December 21-én tartotta a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola Zeneművészeti Tagiskolája a zeneiskolások karácsonyi koncertjét a
Batthyány Örökségközpont közelmúltban átadott színháztermében.
A koncert elején Rács Andrea tagintézmény-vezető köszöntötte a megjelent népes közönséget. Ezután az
előképzősök műsora következett,
amelyben a gyerekek karácsonyi versekkel és énekekkel köszöntötték a
közelgő ünnepet. Felkészítő tanáraik:
Porpácziné Tóth Cecília és Horváthné Keszte Katalin. A koncert középső részében a zeneiskolások egyéni, illetve kamarazene produkciói kerültek sorra. Volt furulyaegyüttes,
szóló zongora, furulya, hegedű, cselló-

produkció, illetve zongora négykezes,
fuvolatrió, fafúvós együttes és rézfúvós kamarazenei produkció. A felkészítő tanárok: Sabáli László, Dobos
Sándor, Bekéné Fazekas Éva, Szűcs
Antal, Morvay András, Tóthné Dér
Enikő, Tóth Zsolt, Vajda Szilárd és
Illés Klaudia. A koncert végén a zeneiskola szolfézscsoportjai a Kölcsey
Utcai Általános Iskola énekkarával
kiegészülve és az Ifjúsági Fúvószenekar kíséretével két karácsonyi dal
feldolgozását adták elő. Felkészítő tanárok: Porpácziné Tóth Cecília, Németh Zsuzsanna és Morvay András.
A legvégén közösen elénekelték a
Csendes Éj című örökzöld karácsonyi
n KOR
dalt a közönséggel együtt.
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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Eseménydús időszakon van túl az Egis Körmend

Új edző dirigálja a kosárlabdacsapatot
Fantasztikus kezdés után némi törés állt be az Egis Körmend
férfi kosárlabdacsapatánál december elejére. A hat győztes bajnoki mérkőzést három vereség követte. December 9-én este
robbant a bomba: a Körmenden szeretett és tisztelt horvát
edző, Teo Csizmics bejelentette lemondását. Hihetetlennek tűnt
a hír. A Paks ellen utoljára meccselő mester irányította Körmend 102:64-re verte az idén gyengélkedő Atomot. A szlovén
Gasper Potocsnik lett az új edző. A fiatal, 36 éves szakemberrel a
listavezető Alba Fehérvárt otthonában sikerült legyűrni (84:91).
A sikerszéria folytatódott a nemzetközi kupaszerepléseken.
Itthon a Minszket 90:74-re, majd idegenben az izraeli Herzlyát
sikerült magabiztosan legyőzni (70:87).
A vezetőedzői poszt nem nyugdíjas állás, ez most is bebizonyosodott. Bekövetkezett, ami a szurkolók fejében szinte meg sem fordulhatott, hogy leköszönt Csizmics mester. Többéves csetlés-botlás után a
csapatot felrázó edző azzal indokolta lemondását, hogy érzése szerint
új inspirációra van szükségük a fiúknak. Szavaival élve ébresztőt
akart fújni. Eddig ez, úgy tűnik, sikerült. Közben az új tréner hozta
segítőjét, Zsiga Mravljakot a klubhoz, de Hencsey Tamás is maradt a
posztján. A játékoskeretben is történt változás, Devon Saddler helyére Sterling Gibbs érkezett. Visszatérve Csizmics utolsó mérkőzésére,
a közönség megható módon búcsúztatta a trénert. A csapat is méltón
köszönt el az edzőtől, hiszen 38
ponttal verte a Paksot. Sok idő nem
volt a merengésre, mivel háromnaponta újabb mérkőzések következtek. A néhai, híres jugoszláv kosáriskola szempontjai folytatódnak

Körmenden, hiszen a horvát edzőt
szlovén váltotta. Ez azt jelenti, hogy
jó védekezésre alapozott, gyors játékot láthatunk reményeink szerint
a következőkben is. Potocsnik 1980as születésű, tavaly az Union Olimpia Ljubljana edzője volt, 2013-ban a
KRKA-val bajnokságot nyert. Dolgozott az utánpótlásban, sőt a válogatottal is. Az Alba Fehérvárral először meccselő új edző nem csalódhatott játékosaiban. A listavezetőt
otthoni veretlenségétől sikerült
megfosztani. Ezen a találkozón kimagaslott a mezőnyből Allen
(30/15). A bravúrt bravúr követte.
Az év utolsó mérkőzésén, karácsony
előtt a Cmoki Minszk vendégszerepelt a Rába-partiaknál. A meccs
előtt Berta József, az Egis Gyógyszergyártó Zrt. körmendi gyáregységének igazgatója bejelentette,
hogy cége a 2017-es naptári évben is
névadóként támogatja a csapatot. A
fiúk rászolgáltak a bizalomra, a félidőben már 50:26-ra vezettek. Mint

Kick-boxos évzárás és évkezdés

A Castrum Sec-Dinamica SE
Körmend kick-boxosai ünnepi
évzáró vacsorán vettek részt a
karácsony előtti szombaton a
Halász Csárdában. A rendezvény
elején az egyesület elnöke és
egyben edzője, Andorka Imre 3
danos kick-box mester köszöntötte Czvitkovics Lászlót, a
szponzoráló cég ügyvezető igazgatóját és Szabó Ferenc alpolgármestert, a megjelent sportolókat és hozzátartozóikat. Köszönetet mondott a versenyeken
elért helyezésekért és újabb sikeres esztendőt kívánt.

Január 4-én az idei év nyitányaként nosztalgiaedzésen vehettek részt a most is aktív sportolók és mindazok, akik korábban dinamicások voltak. A Kölcsey Ferenc Gimnázium tornatermében megtartott edzésen
volt jó néhány ügyességet, gyorsaságot, koncentrációt, állóképességet és ruganyosságot játékosan fejlesztő gyakorlat, valamint a sorversenyek sem maradhattak el. Az edzés jó hangulatban zajlott, és a végére mindenki
kellemesen elfáradt.
n cst


kiderült az első játékrészben el is
dőlt a meccs, amely 16 pontos győzelemmel ért véget. Joggal ünnepelhetett a publikum, látványos lézer- és
tűzijáték-bemutató következett,
Bebes István polgármester köszöntötte a játékosokat, akiknek ajándékokat is átadott. Az év végi ünneplés nem tarthatott sokáig, mert január 4-én Izraelben kellett helytállni a nemzetközi kupában. Az ellenfél az a Bnei Herzlya volt, amely az
ősszel a híres Tel-Aviv Maccabit két
ponttal megverte. Az első negyedben még vezetett a vendéglátó, noha
sok hibát vétettek mindkét oldalon a
mérkőzők. A második negyedben
állva hagyta ellenfelét a Körmend, s
innentől végig a kezében tartotta a
derbit. Ferencz Csabi élete egyik
legjobb játékát produkálta. 26/18-as
mutatójával kiemelkedett a mezőnyből. A másik nyerő ász Parrish
Petty (10) volt, aki kezdetben nem
nagyon találta a helyét a pályán, aztán kiváló irányító munkájával 11
gólpasszt adott és a lepattanózásban
is jeleskedett. Az Egis a FIBA Európa Kupa csoportjában a második
helyen áll, így él még van esély a továbbjutásra. Január 11-én, szerdán
az első helyen álló francia Nanterrel
játszunk. Előtte azonban a hazai
pontvadászat egyik sereghajtójá-

nak, a Vasasnak kellett megmutatni, ki az úr a pályán. Ez sikerült,
mert 112:64-re vertük a piros-kékeket. Az első negyed 32:15 volt. Körmendi színekben először lépett pályára Gibbs, aki azonnal egy hárompontossal nyitott. Németh Á. triplája, majd duplája fokozta a hazai rajongók örömét, ráadásul Allen és
Smith zsákolásainak örülhettünk.
Félidő 64:29 lett. A harmadik negyed végére sem érte el az 50 pontot
az ellenfél (95:47). A 100. pontot
Gibbs vágta, 18 ponttal zárta bemutatkozását az új, fiatal légiós. Sok
minden tanulságot nem lehet levonni, mivel a Vasas nem volt egy súlycsoportban a Körmenddel. Az utolsó
percekben ritka pillanatoknak lehettünk szemtanúi, négy körmendi
utánpótlás játékos és Csorvási volt
a pályán. Szólt is rendesen a „ria,
ria, Hungária” rigmus. A 112:64-es
végeredményt Doktor Péter állította be. Más csapatoknál is jelentős
változásokról hallhattunk a hétvégén. A legnagyobb szenzációt az
jelentette, hogy Teo Csizmics aláírt
a Paksi Atomerőmű csapatához.
A másik hír pedig, hogy a vesztes
Falco elleni hazai mérkőzést követően a körmendi Sabáli Balázs
edző lemondott Sopronban.
n KÉKI

EGY MÉRNÖKI DIPLOMÁÉRT SZOMBATHELYNÉL
NEM KELL MESSZEBBRE MENNI
Diákok, szülők FIGYELEM! Közeleg
a jelentkezési határidő a szombathelyi gépészmérnök szakra.
Az EPCOS közreműködésével zajló
szombathelyi duális gépész szakon
a hallgatóknak már az egyetem
ideje alatt 76 ezer forint vállalati juttatás, és a tanulmányi eredménytől
függő ösztöndíj is jár. A diploma
után pedig rögtön állásajánlatot is
kaphatnak az EPCOS-nál. Előny a
hagyományos mérnöki képzésekhez képest, hogy a diákok valós
gyártási környezetben szereznek
gyakorlatot.

76 EZER FORINT VÁLLALATI
JUTTATÁS HAVONTA
ÖSZTÖNDÍJ A TANULMÁNYI
EREDMÉNY FÜGGVÉNYÉBEN
DIPLOMA UTÁN AZONNALI
ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
A jelentkezési határidő:
2017. Január 16.
Jelentkezés:
www.szombathelyigepesz.hu /
leendő munkahelyként jelöld meg
az EPCOS-t!
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Körmend, Szabadság tér 9.
Tel.: 94/594-052 Tel./Fax: 94/594-053

www
www.gazdabolt-kormend.hu

Készüljön a tavaszra!

• Kiskerti vetőmagok teljes választéka megérkezett.
Vetőburgonyára
• Virágföld, növényvédő és ápolószerek, termésnövelők, műtrágyák.
előjegyzést
• Virágcserepek, kaspók, balkonládák, mezőgazdasági fóliák.
felveszünk!
• Kerti szerszámok, metszőollók, ágvágók.
• Műanyag áruk, zománcedények, konyhafelszerelési cikkek.
• Barkács és kéziszerszámok, barkácsgépek, huzalok, szegek, csavarok.
• Enyvesvászon, gumicsizmák – gyerek méretben is -, kerti cipő, papucs.
És minden,
• Ágynemük, lepedők, konyharuhák 100% pamut anyagból.
ami a ház körül kell!
• Munkavédelmi lábbelik, rendelésre ruhák.

FelADATOk:

FelADATOk:

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!

Az Ames Hungaria spanyol érdekeltségű autóipari alkatrészeket gyártó cég, amely 2014
nyarán nyitotta meg kapuit Szentgotthárdon. Folyamatosan bővülő csapatunk számára
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

Bemutatótermünkben

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

Gépkezelő
• CNC gépek alapanyaggal történő kiszolgálása
• Alkatrészek gyártása megmunkálógépeken az ellenőrzési és
termelési terveknek megfelelően
• Szerszámok ellenőrzése, kopott szerszámok cseréje
• Átállások lebonyolítása, szükséges változtatások végrehajtása
• Alkatrészek ellenőrzése mérőeszközökkel, eredmények rögzítése
az ellenőrzési tervnek megfelelően
• Nem megfelelő alkatrészek azonosítása, elkülönítése

MinőséGellenőr
• Alkatrészek vizuális ellenőrzése az írásos munkautasítás alapján
• Nem megfelelő alkatrészek elkülönítése és osztályozása
• Az eredmények dokumentálása
• Alkatrészek csomagolása, csomagok felcímkézése, palettázása

elVÁrÁsOk MinDkéT pOzÍCiÓBAn:
• 3 műszakos műszakrend vállalása
• Rendszerszemlélet, folyamatszemlélet
• Nagyfokú önállóság
• Logikus gondolkodásmód
• Csapatszellem
AMiT kÍnÁlUnk:
• Stabil hátterű, fejlődő és munkatársait fejlesztő vállalat
• Biztos, hosszú távú munkalehetőség
• Új kihívások
• Támogató, munkavállaló központú munkahelyi légkör
• Barátságos munkatársak, jó csapat, kulturált munkakörnyezet
MUnkAVéGzés Helye: Szentgotthárd
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését az alábbi e-mail címre várjuk jelentkezését:

MTI fotó: Beliczay László, Kovács Tamás
Készült a Civil Összefogás Fórum megbízásából

hr.hungaria@ames-sintering.com

OPEL SZENTGOTTHÁRD

LEGyéL TE iS EGy FiATALOS, LENDÜLETES cSAPAT TAGjA!

NyÍLT NAP AZ OPEL TUDÁSKÖZPONTBAN

Az Opel Szentgotthárd Kft. Nyílt napot rendez Tudásközpontjában.
Téged várunk, ha:
8. osztályos vagy, pályaválasztás előtt állsz és érdekel a műszaki pálya
már középiskolában tanulsz és a következő tanévtől gyakorlati képzőhelyet keresel a gépi forgácsoló, villanyszerelő,
automatikai technikus szakmákban
a választott szakmád gyakorlati ismereteit a legmodernebb környezetben, tapasztalt oktatóinktól akarod megtanulni
már a középiskolás éveid alatt szeretnél juttatásokban részesülni

Ha felkeltettük érdeklődésedet, gyere el egyedül vagy szüleiddel, és hallgassátok meg a tájékoztatónkat,
nézzétek meg a Tudásközpontot, és vegyetek részt egy gyárlátogatáson.
Időpont: 2017. január 19. csütörtök.
Találkozzunk 16:40 órakor a vállalat recepcióján!

Vona Gábor

Gyurcsány Ferenc

Címünk: 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 15.
Regisztrációdat az alábbi elérhetőségek valamelyikén teheted meg
Tel.: 0694 551215, 0694 551360 • E-mail: opelgyakorlat@gm.com – Kérjük a név, létszám, iskola és telefonos elérhetőség megadását!
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Újabb sikersportág bontogatja a szárnyait Körmenden

Már a beevezést várják a kajak-kenuzó gyerekek
A körmendi Bereki Bárkás Egylet tavaly májusban, Németh
Szabolcs kenuvilágbajnok közreműködésével toborzót tartott a színház aulájában. A sikeres rendezvény után augusztusban élménytábort szerveztek a kajak-kenu sport iránt
érdeklődő fiataloknak.
A napközis jellegű táborra nagy
volt az érdeklődés, az első napokban Wichmann Tamás olimpikon,
többszörös világbajnok vezette a
programot a körmendi Bárkaházban. A két zárónapot Németh Szabolccsal töltötték a táborozók, aki
saját dunavarsányi szakosztályának kiváló, azóta már világversenyeken is jól szerepelt tanítványaival érkezett Körmendre. A tábort a
csónakfelvonulás zárta, ahol a gyerekek az általuk tervezett és épített
hajóval felvonulhattak a nagyközönség előtt.
A sikeres tábor sok fiatalt megfogott, hiszen a vízi szezon végéig,
heti két alkalommal edzésekre jártak a bárkásokhoz. A folyamatos
evezést október végén egy tizenhat
kilométeres kenutúra zárta, ahová

természetesen a gyerekek is elmehettek. Mi is lehetne a folytatás?
November elsejével hivatalosan is
megalakult a Rába folyó első kajakkenu szakosztálya. A Bereki Bárkás Egylet mint a Magyar KajakKenu Szövetség tagszervezete nagy
lendülettel és reményekkel vágott
bele a munkába, amelyet a sportszövetség mellett Körmend Város
Önkormányzata is nagymértékben
támogat.
Jelenleg hét leigazolt fiatal, TóthErdei Virág, Varga Flóra, Laposa
Gergő, Molnár Ákos, Vininger Levente, Walter Alexander, Walter
Oliver alkotja e nagyreményű csapatot. Hamarosan újabb tagokkal
bővül a szakosztály, amelyhez bármikor csatlakozhat az, aki kedvet
érez, hogy kipróbálja az egyik legsi-

keresebb magyar sportágat. Jelenleg a téli erőnléti, egyensúlyfejlesztő edzések zajlanak edzőtermi keretek között, kajak-kenu ergomé
terek (szimulátorok) segítségével.
A fiatalok azonban már nagyon
várják a kora tavaszi vízre szállást.
Az ügyesebbekkel már a versenyzésbe is belekóstolnának az edzők,
Király Ferenc és Varga Gábor István, akik a Testnevelési Egyetemen tanulnak kajak-kenu sport-

edzői képzésben. A bárkások szeretnék más programjaikba is bevonni a fiatalokat, így környezetvédelmi akcióikra és kulturális, valamint sportrendezvényeikre is várják őket. A kajak-kenu élménytábort idén augusztusban ismét megtartja az egyesület, hiszen terveik
között szerepel, hogy minél többen
legyenek tagjai a nagy körmendi
n KÉKI
vízi családnak.
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

A Schaeffler egy dinamikus, világszerte jelen lévő technológiai vállalat, melynek sikere
a vállalkozói szellemen és a családi tulajdonon alapul. Érdekesnek tűnik mindez? A legjelentősebb autógyárak, valamint a repülőipar és az ipari ágazat partnereként számos
lehetőséget biztosítunk szakmai és egyéni fejlődéséhez. Munkatársaink együttműködése
vállalati kultúránk szerves része, mottónk: közösen tartjuk mozgásban a világot.

Az LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. 2017. február 06-tól

forgácsoló képzést indít,
melyre várjuk a jelentkezéseket

Jelentkezzen online:
karrier@schaeffler.com
Ha bármilyen kérdése
van, forduljon a HR
osztályhoz:
+36 94/588 100
LuK Savaria Kft.
Zanati út 31.
Szombathely
9700

 Helyszín: LuK Savaria Kuplunggyártó Kft., Szombathely
 A tanfolyam teljes időtartamára bérfizetés
 A 4 hetes képzés vizsgával zárul
 Sikeres teljesítését követően foglalkoztatás a forgácsolás területén
A képzés teljesítését követően elvárások:
• 3 műszak vállalása
• Pontos és önálló munkavégzés
Feladatok:
• Gépkezelés, átszerelés
• Szerszámkorrekció
Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Kedvezményes étkezési, ingyenes sportolási lehetőség
• Fejlődési, előrelépési lehetőség
• Térítésmentes buszjárataink: Celldömölk, Vasvár, Jánosháza, Körmend
Kérjük, pályázatában jelölje meg, hogy a fenti képzésre jelentkezik!
Izgalmas feladatok és kiemelkedő fejlődési lehetőségek várják, hiszen innovatív megoldásainkkal a holnap világát alakítjuk.
Szeretné velünk közösen mozgásban tartani a világot?
Várjuk Önt is csapatunkba!

ÚJ citroën c3

egyéniség, akárcsak te!
citroën advanced comfort®-tal
Az új Citroën C3 mindent megtesz, hogy otthonosan, végtelen
kényelemben érezhesd magad. A tágas és remek tartású
első üléseknek, valamint a magasabb kategóriájú autókat idéző,
kifinomult felfüggesztésnek köszönhetően az utazás soha nem
tapasztalt élménnyé válik, melynek minden perce öröm.
Új Citroën C3: a rád szabott kényelem.

ALAPFeLszeReLTsÉggeL
MáR bRuTTó
2 990 000 ft-TóL!*
citroen.hu

*Az új Citroën C3 döntős a 2017-es Év Autója választáson (Car of the Year 2017). Jelen ajánlat 2017. január 1-jétől január 31-ig vagy
visszavonásig, új Citroën C3 PureTech 68 Live modellek esetén leadott és visszaigazolt megrendelésekre érvényes. A bruttó 2 990 000 Ft-os indulóár az új
Citroën C3 PureTech 68 Live változatára vonatkozik, melyhez a Citroën ConnectedCAMTM beépített kamera és a 36 színkombináció nem elérhető opciók.
Az indulóár a regisztrációs adóval növelt, maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett listaárat jelöli és gyártásból történő megrendelésekre érvényes. A feltüntetett indulóáras akció más kedvezménnyel nem összevonható. A C3 PureTech 68 Live változat vegyes fogyasztása: 4,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109 g/km.
A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának,
valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő márkakereskedésekhez, illetve keresse fel a www.citroen.hu honlapot.

iniciál autóház kft., 9700 szombathely, vásártér u. 3. tel. 94/508-908

