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Körmendi Híradó
Körmendi delegáció az ukrán testvérvárosban
Sikert aratott a tüzes hazai pálinka 		

			

6. oldal

Tartalmunkból:

Migránsügy: elismerés
illeti a körmendieket
Az elmúlt hetekben, hónapokban lezajlott elképesztő
mértékű bevándorlásról szóló
hírek uralták a hazai és a nemzetközi sajtót, valamint a hazai közbeszédet. Szeptember
10-től pedig Körmend is közelebbről megismerkedhetett a
migrációs válsággal, hiszen a
magyar kormány ideiglenes regisztrációs pontot hozott létre
a Rendészeti Szakközépiskola
n 3. oldal
területén. 

Életlevegő és a Síva
Költészet a 20. században –
ezt a címet adták a szervezők
a Körmendi Kulturális Műhely
legutóbbi eseményének. Amelyen két költő is bemutatkozott, nagy sikerrel. n 5. oldal



Körmendi delegáció
Augusztus 23. és 24. között rendezték meg Körmend legújabb
testvérvárosában, az ukrajnai
Juzsnijban azt a kulturális fesztivált, amelyen településünk
is népes delegációval képviseltette magát. A rendezvény
műsorszámai között kapott helyet a Rábavirág Táncegyüttes,
valamint a Horváth „Percsák”
Sándor nevével fémjelzett, hagyományos magyar zenét játn 6. oldal
szó trió is. 

Csúcson az íjászaink
Lezárultak a nagy világversenyek az íjászatban. A hazai, Gödöllőn rendezett világbajnokságon és az olaszországi Terniben
rendezett világbajnokságon is
káprázatos sikereket értek el íjászaink.
n 13. oldal



Címlapunkon:
Jubilál a Batthyány Lajos Bandérium
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rövid hírek

Módosult az idei
költségvetés
Második alkalommal módosult Körmend 2015. évi költségvetése, amelynek indokai
között bérkompenzáció és
szociális ágazati pótlék kapcsán érkezett támogatások,
segélyek kifizetése kapcsán
történt központi igénylések
szerepeltek. A módosítás tartalmazta a projektekhez érkezett támogatásokat, valamint
a saját hatáskörben kezdeményezett módosításokat. A bevételek és kiadások főösszegét 2 milliárd 967 ezer 164 forint összegben hagyták jóvá a
képviselők, míg az általános
tartalék összegét 266 ezer, a
felhalmozási tartalékot 5 millió 144 ezer forintban határozták meg, mely pályázati önerőként feladattal terhelt.

Testvérvárosi tervek,
pályázatok
Az önkormányzat a Városok
hálózatai elnevezésű pályázati
kiírás keretében kíván újabb
együttműködést kialakítani a
testvérvárosokkal. Cél a hosszú
távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek
együttműködésének tartósabbá
tétele. Olyan hálózatok kiépítése, amelyek közös érdeklődésű
témákon alapulnak, és alkalmasak arra, hogy eszközei legyenek a jól bevált gyakorlatok
és tapasztalatok cseréjének. Az
előkészítés során Güssing,
Kranenburg, Groesbeek, valamint Muraszombat jelezte, hogy
szívesen részt venne partnerként a projektben. Az egyeztetések alapján a középpontba az
ifjúságot állítják a települések.
Egész pontosan azt, hogy ez a
társadalmi csoport miként tudja
kivenni a részét az európai társadalmakat érintő problémák
és kihívások megoldásából.
Négy témakörön keresztül vizsgálnák meg ennek lehetőségeit:
oktatás; a munka világa; diszkrimináció, tolerancia; kultúra,
történelem.

Körmendi Híradó

A Batthyány-kastély új kulturális és turisztikai látványossága

Kóstolhatók lesznek a liktárium főzetei
A kastélyegyüttes beruházásáról, az eddig történtekről,
illetve a várható fejleményekről is tájékoztattak a nagyszabású projekt vezetői. Megtudhattuk, hogy elkezdődött
a felújított épület, úgymond,
turisztikai feltöltése.
– A színház – volt Lovarda – épülete óriási változásokon megy keresztül. Itt létesül a Batthyány
Örökségközpont, amellett, hogy a
színházi funkciókat is megőrizzük
– mondták el a projekt gazdái. – A
beruházás keretében külsőleg is
megújult az épület, amelynek kivitelezési munkálatai látványosságot jelentenek. A belső, tartalommal való feltöltés folyamatban van,
az örökségközpont funkciói már
szinte teljesen készek, de a színházi rész technikai kialakítása folyamatban van. A fogadóépület elegáns tereiben azon túl, hogy információkat szerezhetnek a család és
a kastély történetéről, jó szívvel
ajánljuk Körmend nevezetességeit,
sétát a gyönyörű ősfákkal és növényritkaságokkal ékeskedő várkertben, de segítséget nyújtunk
más Batthyány-emlékhelyek felkeresésében is – hangzott el.
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Interjú Bebes Istvánnal, városunk polgármesterével

Migránsügy: elismerés illeti a körmendieket
ugyanis az utóbbi időben hevesen támadja az országba érkező menekülteket, akiknek legtöbbje ezen vallás követője. Úgy látszik, a sorozatos önellentmondásba keveredés mára a párt
védjegyévé vált. Ez azonban legyen az
ő problémájuk. Amellett ugyanakkor
nem mehetünk el szó nélkül, hogy vannak olyan pártok és magukat civilnek
nevező politikai formációk, amelyek
más emberek szerencsétlenségéből,
kiszolgáltatottságából és nyomorúságából is politikai tőkét kívánnak kovácsolni. Felelős, a városáért és az itt élő
emberek nyugalmáért tevékenykedő
politikus ilyet nem tesz. Most összefogásra lenne szükség, pártszínektől
független összefogásra, nem pedig a
széthúzásra és az indulatok felkorbácsolására. Szerencsére ezt a körmendi lakosok is így gondolják és bebizonyították, hogy nem ülnek fel a nyílt
provokációnak.

Az elmúlt hetekben, hónapokban lezajlott elképesztő mértékű bevándorlásról szóló hírek uralták a hazai és a nemzetközi
sajtót, valamint a hazai közbeszédet. Szeptember 10-től pedig Körmend is közelebbről megismerkedhetett a migrációs
válsággal, hiszen a magyar kormány ideiglenes regisztrációs
pontot hozott létre a Rendészeti Szakközépiskola területén.
Melyek voltak az első gondolatai, amikor kézhez kapta a hivatalos értesítést?

Megtudhattuk: a Körmendet felkeresők számára a Batthyány
Örökségközpontban alternatívákat fognak kínálni a turizmus különböző területeiről úgy, hogy nem
pusztán szellemi, hanem ízbeli
utazásra is invitálják őket.
– Ezt szolgálja majd a liktárium,
ahol a térség őstermelői, biogazdái
által termesztett növényekből előállított szárítmányokat, főzeteket
kóstolhatják és vihetik magukkal a
látogatók. A kóstolható élmények-

kel évszázados gasztro-gyógyító
hagyományok élednek újra, amelyek a 21. században ismét olyan
természetes módon élik reneszánszukat, mint ahog yan azt a
Batthyányak megalapozták, majd
örökül hagyták ránk. Bízunk abban, hogy a kialakított liktárium,
ajándékbolt, időszaki kiállítóterem,
vetítőterem és természetesen a
színház is valamennyiünk örömére
szolgálhat a közeljövőben – tájékoztattak.
Az örökségközpont kialakítása
hosszabb folyamat, további sikeres pályázatok sorát igényli. A város tervei szerint a folyamat végén
megújul az egész kastély, de ez
sokmilliárdos tétel, a mindenkori
költség vetési helyzet függ vénye
is. A város vezetése mindent megtesz részben az önerő, másrészt
pedig a sikeres pályázatok meg valósításáért. Az elmúlt években
összességében több száz millió forintért újult meg a Várkert egy jelentős része a g yemekköny vtári
épülettel, a múzeummal egyetemben. A volt Lovarda átépítésére és
felújítására csaknem 800 milliót
költöttek. Egyes számítások szerint a főépület tejes felújítása jelenlegi árakon megközelítené a 10
milliárd forintot.
 n kor
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– Csütörtökön, a kora délutáni órákban kaptam kézhez azt a hivatalos,
írásos anyagot, amelyben értesítettek,
hogy a Belügyminisztérium tulajdonát képező Rendészeti Szakközépiskola területén egy ideiglenes regisztrációs pontot fognak felállítani, a magyarországi menekültválságra hivatkozva. Természetesen egy polgármesternek mindig is a saját települése és
az itt élő emberek érdekei a legfontosabbak, így képzelheti, hogy az elején
nem repestem az örömtől. A kezdeti
bosszankodást azonban folyamatosan felváltotta a tenni akarás. Úgy
gondoltam, hogy kaptunk egy feladatot Magyarország kormányától, amelyet meg kell oldanunk. Nem csak akkor vagyunk ugyanis részesei a magyar nemzetnek, ha öröm vagy siker
ér minket, hanem bizony akkor is,
amikor a nehéz helyzetben szolidaritást kell vállalnunk az ország más településeivel és osztoznunk kell a magyar nemzetre nehezedő terheken.
Világosan látható, hogy az a fajta migrációs politika, amit az Európai Unió
követ, megbukott. A hatályos európai
jogszabályok és szerződések alkalmatlanok a helyzet kezelésére. Tovább
rontották a helyzetet egyes nyugat-európai, vezető politikusok felelőtlen kijelentései is. Magyarország pedig minden szempontból frontvonalba került.
Olyan mértékű nyomás nehezedik
most az országra, amelyet nagyon nehéz megoldani. Várható volt, hogy
előbb-utóbb újabb táborokat kell megnyitni, tehermentesítendő a korábban
létrehozott pontokat.

– Eltelt már pár nap a tábor megnyitása óta. Milyenek az első tapasztalatok?
Mennyiben változott meg a város élete
az első migránsok megérkezése óta?
– Egyértelműen látható, hogy az ide
érkező bevándorlók mindegyike maximum néhány órát tartózkodik a körmendi táborban, addig, amíg az adatrögzítés folyik és magukhoz vesznek
némi élelmiszert és vizet. Ezt követően

nagyobb csoportokban, rendőri kíséret mellett, az osztrák határ felé veszik
az irányt. Nem arról van tehát szó,
hogy az ide érkezők napokat töltenek a
városban, szabadon mozogva a közterületeken. Ők minél hamarabb Ausztriába akarnak eljutni. A város lakói
ebből mindössze annyit érzékelnek,
hogy naponta párszor, rövid időre, a
rendőrség lezárja a legforgalmasabb
csomópontokat, a migránsok zavartalan és minél gyorsabb haladását biztosítandó. Sajnos az elszórt szemét több
lett azóta a város bizonyos pontjain, a
Városgondnokság azonban kemény
munkát végezve, folyamatosan állítja
helyre a köztisztasági állapotokat.
Azonban a közbiztonság ugyanúgy
kiváló, a tábor megépülését követően
is, mint korábban. A város vezetése
pedig mindent megtesz azért, hogy a
jogszabályi keretek között mozogva
biztosítsa a város lakóinak zavartalan
életét.

– A hírekben láthattuk, hogy több
körmendi lakos ételt és italt osztogat a
házuk előtt elhaladó migránsoknak.
Láttunk már integető, vagy éppen a
menekültekkel szóba elegyedő helyieket is. Hogyan látja, miként állnak a
körmendi lakosok a menekültekhez?
– Amikor a hivatalos kiértesítést
kézhez kaptam, rögtön sajtónyilatkozatot fogalmaztam meg, amelyben többek között arra kértem a város lakosait, hogy türelemmel, megértéssel és
kellő empátiával viseljék a kialakult
helyzetet, amelybe önhibánkon kívül
kerültünk. Szerencsére úgy látszik, a
körmendiek ismét bebizonyították,
hogy képesek az összefogásra és, ha a
szükség úgy hozza, segítő kezet nyújtanak a rászorulóknak. Körmend mindig is egy jogkövető, segítőkész település volt, jelenleg is az és az lesz a jövőben is. Köszönettel tartozom ezért
mindenkinek, aki az egyes pártok, politikai formációk hangulatkeltése ellenére higgadtan és konstruktívan állt
az egész helyzethez. Szeretnék egyút-

tal köszönetet mondani a rendőrségnek, akik szakszerűen és kellő empátiával végzik a munkájukat, valamint
minden önkéntes segélyszervezetnek,
akik példát mutatnak emberségből.

– A Jobbik, miután értesült a tábor
felállításáról, tüntetést szervezett a Rendészeti Szakközépiskola mellé. Vannak
tehát olyan hangok, amelyek úgy gondolják, hogy megakadályozható lett
volna a regisztrációs pont felállítása.
– Mint már többször elmondtam, a
város vezetésének sem módja, sem pedig lehetősége nem volt arra, hogy
megakadályozza az ideiglenes tábor
kialakítását. Kaptunk egy jogszabályilag meghatározott feladatot, amelyet igyekszünk a legjobb tudásunk
szerint megoldani. Be fogjuk bizonyítani, hogy a város vezetése képes arra,
hogy a rendkívüli, előre nem látható
helyzeteket is a lehető legnagyobb körültekintéssel, szakszerűen oldja meg.
Ami pedig a Jobbik hozzáállását illeti,
az több mint elkeserítő. Elszomorító,
hogy vannak olyanok, akik saját pártpolitikai érdekeiket szem előtt tartva
próbálnak meg félelmet, békétlenséget és pánikhangulatot kelteni a körmendi lakosok között. Teszik mindezt
úgy, hogy közben folyamatosan valótlanságokat állítanak. Arról nem is beszélve, hogy mint oly sokszor, most is
gond nélkül cserélgetik politikai álarcaikat. A korábban iszlámbarát párt

– Mit gondol, meddig tarthat a jelenlegi állapot? Hogy egészen konkrét legyek, meddig fog működni a körmendi
regisztrációs pont?
– Ameddig a migrációs helyzet ezt
megkívánja és amíg a kormány úgy
nem dönt, hogy Körmenden már
nincs szükség ilyen tábor további
működtetésére. Hogy ez meddig fog
tartani azt nagyon nehéz megmondani. Nyilván nagymértékben függ
attól, hogy az Európai Uniónak sikerül-e egységes álláspontra jutnia a
menekültkérdésben és sikerül-e elfogadnia egy olyan átfogó, minden
tagállam számára elfogadható tervezetet, amely képes orvosolni a jelenlegi, katasztrofális helyzetet. A
másik fontos tényező, hogy a szep
tember 15-én életbe lépő, a Magyar
Országgyűlés által elfogadott törvényi szigorításnak milyen hatásai
lesznek. Nevezetesen, hogy milyen
mértékben fogja csökkenteni a hazánk területére belépő illegális migránsok számát. Nem szeretnék tehát
jóslásokba bocsátkozni. Ugyanakkor remélem, hogy minél hamarabb
rendeződik a jelenlegi helyzet, ez
ugyanis senkinek nem jó. Nem jó Magyarországnak, nem jó az Európai
Uniónak és nem utolsósorban nem jó
a bevándorlóknak sem. Azt azonban
leszögezném, hogy amíg a magyar
kormány fenntartja az itteni tábort,
addig Körmend mindent megtesz
azért, hogy a körmendi polgárok érdekeit szem előtt tartva elvégezze a
n Pome
rá bízott feladatot. 
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Három volt a körmendi igazság a Savaria karneválon

Dobosi Valéria és Eőri Szabó Ferenc költészete

Kitettek magukért a körmendiek az idei Savaria karneválon.
Többször és több helyszínen csattant fel a taps produkcióikat
látván, hallván. Mi tagadás, a Rába-partiaknak van már rutinjuk a szórakoztatásban.

Költészet a 20. században – ezt a címet adták a szervezők a
Körmendi Kulturális Műhely legutóbbi eseményének. Amelyen két költő is bemutatkozott, nagy sikerrel.

Béri Balogh Ádám, Bandérium, Soulwave
A Körmendi napok, vagy a város
ünnepe kiváló alkalom arra, hogy
a helyi művészeti és kulturális csoportok szórakoztassanak. Évek
során ez az örömteli munka elegendő rutint is hozott ahhoz, hogy
nag yobb helyeken mérettessék
meg a tudás és a tapasztalat. A Savaria karnevál az ország eg yik
legrangosabb szórakoztató eseménye. Pár napos időtartama alatt
csaknem 200 ezren fordulnak meg
a 78 ezer lakosú városban. Így volt
ez az idén is, amikor augusztus
utolsó hétvégéjén benépesült a Fő
tér és környéke. Mi körmendi szereplőkre vadásztunk és nem kellett sokat keresgélni. A Tourinform iroda vezetője, Korbacsics
Anna az intézmény régiós turisztikai kínálatával a tér sarkán lévő
standon volt megtalálható, míg
táncos közössége, a Béri Balogh
Ádám eg yüttes a Borutca végén
felállított színpadon ropta.
– Örülünk a lehetőség nek –
mondta el a helyszínen Korbacsics
Tibor, a népszerű együttes vezetője. – A karnevál rangos esemény,
itt szerepelni egyfajta szakmai elismerés. Úgy vélem, táncosaink is
értik, érzik ezt – fogalmazott. S
valóban: remek programot mutattak be városunk fiataljai, csak úgy
dübörgött a tánctérré átváltozott
színpad. A lelkes közönség bele-

beletapsolt a műsorba, így is kifejezvén elismerését. Végül nagy sikert aratva távozhattak a körmendiek.
Ehhez azonban hozzá kell tenni,
nem az ünneprontás szándékával,
hogy sokkal többen is élvezhették
volna a produkciót, ha nem az úgynevezett „alvósávba” rakják, ami
kora délutánt jelent. Ekkor még ki
sem nyitottak a Borutca üzletei,
nem indult el az élet. Szintén nem
kedvezett a műsor idején tetőző
kánikula. Megmértük: a színpad
előtt, árnyékban, plusz 37 fokos
meleg volt... A színpadon pedig 45.
Kétségtelen, hogy a tikkasztó hőség sokakat elriasztott. Aki viszont látta a BBÁ műsorát, az csak
annyit jegyzett meg: jövőre is velük, ugyanitt!
A kánikulából kijutott a Soulwave
rockegyüttesnek is. Igaz, késő este
lévén már inkább a fülledt oldalából. A Fodor Máté vezette csapat
erősen kezdett és a kiváló hangosításnak is köszönhetően hamar nagy
tábort állított maga mellé. Az
AlteRába üdvöskéi nem okoztak
csalódást. U2-s feldolgozásukat például nagy üdvrivalgás fogadta.
Tény, hogy a csapat lendületes,
masszív rockzenét játszik. Olyat,
amely tartalmas, az élőzene összes
varázsával bír. És ezt a szombathelyi zeneértő közönség nagyon díjaz-

ta. A koncert végére vagy kétezren
verődtek össze a Sörtéren, és ezúttal nem csak az amúgy kívánatos
nedű miatt... Gombás Endre, a hangosítást is végző Mispro Produkciós
Iroda vezetője elmondta, hogy a
Soulwave több, mint ígéretes csapat. – Szakmámból kifolyólag rengeteg bandát ismerek és hallgatok,
a körmendi csapat e sorból kiemelkedik, igen tehetséges. Friss és lendületes, fiatalságuk ellenére hozzák a régi rock nagy értékeit. Érdemesek arra, hogy országosan is ismertté váljanak – jelentette ki a
több rockzenekart is menedzselő és
befuttató szakember.
És hátra volt a hab a tortán, a
Batthyány Lovas Bandérium dele-

gációja. Ez utóbbi jelző azért illik
ide, mert nem a teljes gárdát láttuk, hanem annak néhány tagját.
Ők viszont szinte mindenütt ott
voltak díszes öltözetükben, fittyet
hányva az afrikai hőségnek. Meg
sem rezzentek, leg yen szó a történelmi témapark rendezvényeiről
vag y a felvonulásról, netán színpadi tisztelgésről. Nem véletlen,
hog y a leg végén, a témaparkban
hatalmas tapsot kaptak a lovasok.
Három csapat, három műfaj és
három kulturális üzenet: mind célba ért ezen a karneválon és elvitte
a város jó hírét. Köszönet jár tehát
érte minden körmendi nevében.
n kozma G.
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Életlevegő és a Síva – Van keletje a szép szónak
Szabó Ferenc alpolgármester köszöntötte a műhely nevében a szépszámú meg jelentet a Városi
Kiállítóteremben, majd arra utalt: a
költészet, a minőségi kultúra manapság nem ér el nagy tömegekhez.
Ugyanakkor továbbra is életszükséglet a szép szó, a kiérlelt gondolat.
Dobosi Valéria szombathelyi költőnőt Kozma Gábor, a Körmendi Híradó szerkesztője mutatta be. Hangsúlyozta: a poéta elsősorban kön�nyed, ugyanakkor nagyon is komoly
mondandót hordozó szonettjeiről
ismert. – Sajnálatos azonban, hogy
bár versei 13 antológiában és számos újságban is megjelentek, a mai
napig nem sikerült önálló kötetet
kiadnia. Ez egyben rávilágít a költészet, a költők mai társadalmi
megbecsülésre. Arra, hogy a mívesség erősen visszaszorult, a kultúr
szemét nyer egyre nagyobb teret –
mondta az újságíró. Ezt követően
Dobosi Valéria szólt önmagáról.
Mint mondta, most is a fiókban van
egy kötetre való verse, folyamatosan keres rá kiadót. A címét is elárulta: Síva. – Részben azért, mert
tisztelem mindazt az értéket, amit
Síva istennő megtestesít. Másrészt

egy szójátékkal van közöm hozzá:
DoboSÍ VAléria – mosolyogtatta
meg a közönséget. Majd arról szólt,
miként születik meg egy-egy vers.
– Semmi misztikum vagy lila köd,
révület: néha a konyhában, rántottát készítve ugranak be a lejegyzésre méltó sorok. Van, amikor kávéházi vag y munkahelyi asztalnál.
Ahogy a helyzet hozza. Magamat
olyan költőnek tartom, aki inkább a
jót, a szépet, a megbocsátót keresi
és ezt belesuttogja a fülekbe... Vis�szahúzódó alkat vagyok, és talán
naivul azt hiszem, hogy szép szóval
is lehet eredményt elérni – fogalmazott, majd több versét is megosztotta a közönséggel. Dörgő taps fogadta a költeményeket és a bemutatkozást. Amelynek remélhetőleg folytatása lesz a városban. Mindenesetre
a költőnő már publikált egy olyan
verset, amely a Batthyányakról
szól.
Szabó Ferenc alpolgármester az
ifjú költőt, Eőri Szabó Ferencet
ajánlotta jelenlévők figyelmébe. A
fiatalember bemelegítésként társával előadott néhány megzenésített
verset, majd az alkotás kényszeréről, értelméről vagy éppen értelmet-

lenségéről szólt. Mint mondta, ő inkább küzdős, előre rohanó alkat,
olyan, akinek személyisége beérett
az elmúlt években. – A vers és a zene
a szabadságot jelenti számomra.
Azt a lehetőséget, helyet, ahova elmenekülhetek, ha csak időlegesen
is, a világ értelmetlensége, áthatolhatatlan falrengetege elől. Létünk
tünékeny álom csupán, nehéz megfogalmazni nagy és érvényes igazságokat. De mégis meg kell kísérelni. Mert lehet, hogy mégiscsak van
értelme annak az egésznek, amit
világnak, civilizációnak hívunk –
fejtegette a szerző. Akinek első kötete Életlevegő címmel jelent meg. A
művet szintén bemutatták az esemé-

nyen. Henning-Kiss Katalin körmendi származású, sokáig Németországban élő képzőművész grafikái
mintegy ráerősítenek a költői látásmódra. Beszédesek a fejezetcímek
is: Füstbe zárt mennyország, Záruló
magány, Kötődő komor.
Két költő, két látásmód és két stílus: jól kiegészítették egymást az
esten. A közönségre láthatóan nagy
hatást tettek a hallottak. A hivatalos rész után többen maradtak és
még sokáig beszélgettek a szerzőkkel. Bizonyítva: az egykor költői
nagyhatalomnak számító Magyarországon még mindig van keletje a
szép szónak, a magaskultúrának.
n kor
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Juzsnij

Sikert aratott a tüzes hazai pálinka

Körmendi Híradó

Körmendi delegáció az ukrán testvérvárosban
Augusztus 23. és 24. között rendezték meg Körmend legújabb testvérvárosában, az ukrajnai Juzsnijban azt a kulturális fesztivált, amelyen településünk is népes delegációval
képviseltette magát. A rendezvény műsorszámai között
kapott helyet a Rábavirág Táncegyüttes, valamint a Horváth
„Percsák” Sándor nevével fémjelzett, hagyományos magyar
zenét játszó trió is. A fellépés mindkét együttesnek remekül
sikerült, hiszen a közönség hangos ovációval és hosszas
tapssal köszönte meg a magyar népi kultúra egy szeletét a
színpadra varázsoló csoportok előadását.
A kétnapos kulturális fesztiválon – amelyet idén első alkalommal
rendeztek meg – a körmendi együttesek mellett görög, valamint bolgár vendégek is színpadra léptek.
Minden ország külön pavilont kapott, ahol bemutathatták saját
nemzetük kulturális értékeit. A
körmendi pavilonban többek között
mézeskalácsot, kézműves termékeket, valamint borkülönlegességeket és valódi pálinkát kínáltak a
rendezvényre kilátogatóknak. A
termékek árusításából befolyt ös�szeget Bebes István polgármester
egy helyi karitatív szervezetnek
ajánlotta fel, a háború okozta gondok enyhítésére, amelyet személyesen nyújtott át a fesztivál helyszínén.
Mindezek mellett hatalmas sikert aratott a körmendi delegáció
által elkészített gulyásleves, valamint pörkölt is, amelyre összesen
csaknem 500 embert tudtak megvendégelni városunk képviselői. A

sikert jelzi, hogy mindkét napon
hosszú sorok kígyóztak a magyar
pavilon előtt és végül minden hazai
termék elfogyott.
Bebes István polgármester elmondta: örül annak, hogy a két település közötti együttműködés egy
újabb lépcsőfokhoz érkezett. Reményei szerint a jövőben a két város
közötti kapcsolat még tovább tud
bővülni és a kulturális szegmens
mellett újabb dimenziókban is testet tud majd ölteni. Ahogy köszöntő
beszédében fogalmazott: „Fontos,
hogy egymás kultúráját megismerve, a kölcsönös tisztelet és barátság mentén olyan kapcsolatokat
építsünk, amelyek előremutatóak a
közös munka és együttműködések
terén. Úgy gondolom, hogy lefektettük a közös jövő alapját, az elkövetkezendő időszakban pedig azért
kell dolgoznunk, hogy ezt a jövőképet meg is tudjuk valósítani, együtt,
közösen megélni.”
n pome
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Bővülhetnek a Rázsó beiskolázási-képzési lehetőségei is

A duális mérnökképzés biztos jövő a fiataloknak
Új korszak nyílt a Nyugat-magyarországi Egyetem életében:
elindult a szombathelyi gépészmérnökképzés. A tanévnyitó
után rendezett ceremónián a partnercégek képviselői aláírták
az együttműködési szerződést a hallgatókkal. A felvett 80
hallgatóból 25 a hagyományos BSc, 55 a duális képzésben
vesz részt.
A szeptemberben induló duális
gépészmérnökképzés az egyetem
és az iparvállalatok hatékony
együttműködését teremti meg. A
korszerű, piaci igényekhez igazodó
képzésnek nem volt előzménye
Szombathelyen. Elindítása igazodik ahhoz az országos törekvéshez, amely a műszaki képzéseknek
elsőséget ad. Idén ősszel 21 felsőoktatási intézmény indít duális
képzést, több mint 350 vállalattal
kötöttek szerződést az egyetemek,
főiskolák. Körmend számára sem
közömbös ez az új oktatási struktúra. Megjelenésével ugyanis bővülhetnek a Rázsó Imre Szakközépiskola lehetőségei. Ezt megerősítette az intézmény vezetője, Varga Zoltánné igazgatónő. – Kétségkívül hiánypótló ez a képzés, hiszen eddig hiányzott a megyei palettáról. Nem áll messze profilunktól, hiszen mindkettő a reáltudományokra épító, technikai jellegű.

Úg y vélem, a nálunk végzettek
számára nag y ösztönzés lehet
majd a felsőfokú továbbtanulás lehetősége, érvényes ez a beiskolázásra is. Összegezve: a mi esélyeinket is növeli, pozíciónkat erősíti a
szombathelyi mérnökképzés.
Amint azt Merklin Tímea kommunikációs munkatárs lapunknak
elmondta, a mérnökképzés kilenc
partnercéggel – BPW, iQor, Delphi,
TDK-Epcos, LUK, Opel, Uniriv Kft.,
Roto Elzett Certa K ft., IMS
Conncetor Systems Kft. – működik
együtt. – E vállalatok vezetői is fontosnak látták, hogy a hallgatókkal
ünnepélyes körülmények között írják alá a szerződést, hiszen érdekeik mostantól összekapcsolódnak
– fogalmazott. – A gépészmérnök
hallgatók képzési idejük felét az
egyetem gépészmérnök BSc programjában töltik, a másik felét azoknál a cégeknél, ahol elméleti ismereteiket alkalmazhatják, technoló-

giákat tanulhatnak, valós problémákat oldhatnak meg. A szemeszterek során az elméleti és a gyakorlati képzési időszakok tervezett
rend szerint váltják egymást. Így
olyan szakemberek kerülnek ki az
egyetemről, akik azonnal képesek
az aktív termelő munkára, hiszen a
partnercégek profiljának megfelelő technológiákat már elsajátították. A gyakorlatorientált képzésben részt vevők havonta a minimálbér 60 százalékának megfelelő
pénzösszegű támogatást kapnak,
az oklevél megszerzése után pedig
alkalmazza őket a vállalat, amely-

hez most szerződtek. A duális képzés így minden szereplő számára
nyertes helyzetet teremt: a hallgatók számára biztos megélhetést, az
egyetem számára – a várhatóan
növekvő érdeklődés és folyamatos
diákutánpótlás révén – biztos jövőt, a cégeknek továbbfejlesztési
lehetőségeket biztosít. A szülők pedig abban lehetnek biztosak, hogy
a gyerekeik jó kezekben vannak –
hallottuk. Mint megtudtuk, az
egyetemi oktatási projekt vezetői
számítanak a körmendi intézményre, mint lehetséges utánpótlást
n kor
nyújtó szakiskolára.

Győzött a szedres tulipán kehely - Íme,a recept!
A Körmendi napok egyik legsikeresebb rendezvénye a főzőverseny volt.
Amelyen nemcsak a finom étkek,
gasztronómiai csodák versengtek,
hanem a sütemények is. Ez utóbbiak
sorában találtuk a szedres tulipán
kelyhet, amely a Mini cukrászda terméke volt. Pappné Horváth Ildikó

cukrászmester aztán joggal lehetett
büszke, mert édes költeménye elnyerte az első helyet. Azóta sokan megízlelték, és sokan kérdezték Ildikótól:
miből és hogyan készül ez a kis cukrászati remek? A Mini cukrászda
cégvezetője az alábbiakban elárulja a
nagy titkot – jó étvágyat hozzá!

A fődíjas sütemény
receptje:
Hozzávalók:

6 db elkészítéséhez

Tészta:
•
•
•

10 dkg liszt, 10 dkg porcukor
2 db tojásfehérje
1 evőkanál tejszín

Krém:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 dkg vaníliapuding
4 dkg kristályc ukor
3 dl tej
0,5 dkg zselatin
0,5 dl víz
20 dkg tejszínhab
10 dkg mascarpone sajt
10 dkg szeder

Elkészítése:
ára keTésztához az összetevőket sim
db 15
6
zre
me
verjük. Zsírozott sütőle
sütőos
fok
0
25
cm átmérőjűt kenünk,
jük,
süt
zre
kés
ben 2– 3 perc alatt
ára
alj
ár
poh
majd rögtön a tésztákat
i.
űln
kih
k
formázzuk, ezen hagyju
pudinKrémhez a zselatint felfőzzük,
gyos, a
lan
n
ati
got is elkészítjük, ha a zsel
k a
rjü
eve
zák
pudinghoz öntjük, hoz
bal
hab
zín
tejs
mascarpone sajtot, majd
nyará
3
–2/
lazítjuk. A kész krémet 1/3
az áttört
ban elosztjuk, a 2/3 részhez
csillagket
me
szedret hozzáadjuk. A kré
áltfelv
jd
ma
,
csöves nyomózsákba töltjük
va a kehelybe töltjük.
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Jubilál a város népszerű civil egyesülete, a Batthyány Lovas Bandérium

Régi korokat idéznek már tíz esztendeje, sokak örömére
A Batthyány Lovas Bandérium a város egyik meghatározó
és országosan is ismert civil csoportja. Az egyesület tíz éve
alakult, az évforduló kapcsán augusztusban új zászlót is
szenteltek. A bandérium állandó résztvevője a városi ünnepi
alkalmaknak, nélkülük szinte elképzelhetetlen egy-egy megemlékezés vagy hagyományőrző program.
A Batthyány Ádám nevét viselő
lovas bandérium 2005 augusztusában alakult meg Körmenden. Céljuk
az volt, hogy bemutassák a 17. század kiemelkedő hadvezérének lovas
csapatát, fegyverzetét, felszerelését
és harcmodorát.
A bandérium tíz évvel ezelőtt néhány lelkes fővel indult, akik közül
azóta többen munkahelyi elfoglaltságaik, beosztásaik miatt inkább
már csak a háttérben működnek.
Minden tiszteletem azoké, akik az
alapítás óta velünk vannak, segítenek bennünket. Jelenleg a támogatókkal együtt harminc fővel működünk, szerencsére az utóbbi időben
többen csatlakoztak hozzánk. A lovak szeretete és a barátság közénk
sodort több hölgy tagot is, akikre
igazán nagy szükségünk volt. Háborús jeleneteknél ők ápolják a sebesülteket, segítenek a főzésben és
bevallom, nélkülük igazi káosz lenne körülöttünk. Az is nagy öröm,
hogy az utóbbi időben több fiatal
taggal is bővültünk. Már kezdtem
félni, hogy nem lesz utánpótlás, hiszen a lovaglás eléggé elnőiesedett
mostanra. Az ifjoncok között vannak lányok is, fiúk is, így talán nincs
ok az aggodalomra – mondta Hor-

váth János kapitány, a bandérium
oszlopos tagja, akit a legtöbben
csak Csinajént ismernek.
Az alapítás óta eltelt tíz esztendő
meglehetősen sok munkával, szervezkedéssel járt. Mára a Batthyány
Lovas Bandérium országos hírű hagyományőrző csapattá nőtte ki magát. Állandó résztvevői különféle
programoknak, hívják őket többek
között Gyulakeszire, Szigetvárra,
Kőszegre, Szombathelyre, Sárvárra, Tatára múltidéző programokra,
de kisebb programokból sincs hiány: a környék falunapjairól, szüreti felvonulásairól sem hiányozhat a
körmendi lovas csapat. Ha több
program van egy időben, akkor próbálunk megosztva, két csoportban
működni. A nyári hónapokban előfordul, hogy lekötött rendezvényünk
van valahol, de pluszban bejön még
egy esküvős hintózás. Ilyenkor azt
is meg kell oldanunk. Nem csak az
embereinket kell ilyen esetekben
beosztanunk a különféle feladatokra, hanem a lovainkat is. Tíz lovunk
van egyébként, ebből ötöt szoktunk
vinni rendezvényekre. Közösen foglalkozunk velük, próbáljuk mindegyiket úgy tanítani, hogy profik
legyenek, és bármikor bevethessük

őket. Az ellátásuk, etetésük javarészt az én feladatom, az egyesület
elnöke, Legáth Tibor pedig a pénzügyekért, az adminisztratív feladatokért és a pályázati lehetőségek
felkutatásáért felelős. Mindannyian
dolgozunk, én például magyar közutas vagyok, mindennap megyek
munkába, de ezzel a többiek is így
vannak. Nem könnyű összehozni az
egyesületi élettel a munkás hétköznapokat. Nagyon sok rendezvényre
kérnek fel bennünket, szinte az
egész évünk be van táblázva. Ezért
alakult úgy, hogy az alapító tagok
közül többen már csak segítőként
tudnak a bandérium mellett állni,
hiszen nem mindenki tudja úgy alakítani a munkáját, családi életét,
hogy az év nagy részében rendelkezésre álljon – mondta Csinaj kapitány.
A lovas egyesület idén augusztusban ünnepelte fennállásának
tizedik évfordulóját. A jubileumot
igyekeztek emlékezetessé tenni, díszes zászlót avattak, zászlóanyának Gombásné Nardai Ibolyát, a
Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatalának vezetőjét
kérték fel. A régi zászlónk – ha úgy
tetszik – sok mindent látott, az elmúlt tíz évben mindenhová ma-

gunkkal vittük. Ez egy meggypiros
zászló, fecskefarkas és Szűz Máriát
ábrázolja. Kézzel festett és gyönyörű zászló, nagy becsben tartottuk.
Elvesztése egyébként nagy szégyennek számított a korábbi századokban, a zászlóhordó a második
legnagyobb rang volt a csapatban.
Most ezt a világlátott zászlót cseréltük le a tízéves évforduló kapcsán
egy zöld színűre, ami szintén kézzel
festett és fecskefarkas.
Az új zászló rúdjába Óra Krisztián káplán vert három szöget, ami a
Szentháromságot jelképezi. A város
nevében a polgármester, Bebes István, a lovasok képviseletében Horváth János kapitány vert be egy-egy
szöget, majd Rácz Miklós, a zászló
készítője fejezte be a munkát. Elsőként a zászlóanya tűzött szalagot az
új zászlóra, majd a körmendi kapitány, ezzel is jelezve, hogy átvette
azt a bandérium nevében.
A zászlószentelés mellett a bandérium meghatározó egysége volt a
Körmendi Napok elnevezésű programsorozatnak. A hagyományőrző
élménytáborban népes társasággal
képviseltették magukat, az idén a
főzőversenyben is ők vitték el az
első helyet. A Bandérium Kölykei
tüzérrostélyost készítettek, és a

zsűri döntése, értékelése szerint fölényes győzelemmel utasították maguk mögé a megmérettetésben
részt vevő közel harminc főzőcsapatot.
A gasztronómiai program mellett
a tábori élet, a díszes felvonulás és a
Rába-parti csatajelenet is állandó
része az augusztusi programoknak. Utóbbi egyre népszerűbb a közönség körében. Köszönhető ez elsősorban Stranczli Attilának, aki
kiválóan kommentálja, mutatja be a
csata egyes részvevőit, történéseit.

Ha egy kicsit visszatekintünk a
történelemben, akkor láthatjuk,
hogy a bandérium katonai kifejezés, a korai középkorban olyan lovas csapatot jelentett, amely megkülönböztetett zászlóval rendelkezik. A 17. században a török hódítások miatt a Magyar Királyság területe a Dunántúlon a Rába vonaláig
tartott. A Rába és az osztrák tartományok közötti keskeny sávot, Moson, Sopron, Vas, illetve Zala megye
részeit a császári vezetés az örökös
tartományok és Bécs védőzónájának tekintette, a magyarság számára azonban az ország maradéka
volt. A területet északról délre négy
nagybirtokos család birtokolta: az
Eszterházyak, a Nádasdyak, a
Batthyányak és a Zrínyiek.
A múlt felé fordulás és a magyar
katonai hagyományőrzés kezdeményei az 1980-as évekig nyúlnak vis�sza, az 1990-es évektől kezdődően
pedig sorra alakulnak a hagyományőrző egyesületek. Elsősorban
azzal a céllal, hogy felidézzék egyegy történelmi kor katonai alakulatát, felszerelését, hadtörténetét és
honvédelmi eszméjét. A körmendi
Batthyány Bandérium felállításának gondolata környékbeli lovasok
fejéből pattant ki. A megvalósításhoz támogatást kaptak az önkormányzattól, így tudták megalapítani az azóta is népszerű lovas csapatot. A bandérium egyenruhájának
megtervezésével Somogyi Győző
huszáregyenruha-szakértőt bízták
meg, aki a Salföldi Kopjások parancsnokaként egyéb segítséget is
nyújtott az alakuló egyesületnek.
A Batthyány Ádám nevéhez fűződő Batthyány Bandérium – egyenruháját tekintve – az 1680-as évek

körül vált egységessé. A kék-sárga
szín mellett az abaposztó köpeny
fehér vagy bordó volt. A Batthyány
Bandérium teljes felszerelése igazán szép és impozáns látványt
nyújt. Középkék, vadnyúlprémmel
díszített süvegből, fekete selyem
nyakravalóból, középkék, sárgaréz
pitykegombos dolmányból, kénsárga düftin magyar nadrágból, szíjból, aranysárga selyem sálövből,
sárga csizmából, sötétvörös arany
hímzéssel díszített bársony lódingból, sötétvörös arany virághímzéses bársony tarsolyból, piros posztó
köpenyből, sárgaréz szerelékes, fekete hüvelyû szablyából, kék és sárga festésű, háromméteres, kék-sárga színű, fecskefarkas kopja zászlócskából, fa magyar nyeregből,
sárgaréz veretű piros bőr lószerszámból, kantárból, szárból, szügyelőből, farmatringből, kengyelszájból és felsõ hevederből, sárgaréz kengyelből, sötétvörös bársony
lótakaróból, arany virágos hímzéssel díszített sabrakból, fehér racka
nyeregbundából és meggypiros selyem brokát festett zászlóból áll,
amelyet arany paszománnyal, rojttal és bojttal díszítettek.
A csapat tagjai annak idején aktívan közreműködtek a gyártásban,
próbákban, szállításban és rend-

szeres lovas gyakorlatokkal készültek a Batthyány Bandérium megalakítására. Ennek már tíz esztendeje,
azóta nemcsak a környéken, hanem
országosan is ismerik a körmendi
lovas csapatot.
Horváth János kapitány elmondta, hogy reményei szerint a következő egy évtized is olyan tartalmas
lesz, mint az előző. Sok mindenben
volt része a bandériumnak, hagyományőrző programokban szerepeltek, gasztronómiai filmet forgattak,
kiállításokat rendeztek. A rengeteg
felkérés, meghívás is azt jelzi, hogy
szeretik őket. Legutóbbi ékes példája ennek a kemestaródfai falunap
volt. A programot augusztusban elmosta az eső, ezért szeptemberben
tudták megtartani a szervezők.
Minden fellépő, szereplő grátisz eljött a rendezvényre, így a bandérium is. Meglepetés várta őket, mégpedig egy nagy torta, amellyel a
szervezők köszöntötték a tízéves
egyesületet.
A Batthyány Lovas Bandériumot
ismerik, odafigyelnek rájuk. Nem
csoda. Amellett, hogy a régmúlt hagyományait, értékeit őrzik, rendkívül közvetlenek, jókedvűek, így
azok a rendezvények, amelyeken
megjelennek, szinte biztos sikerre
n Tóth Judit
számíthatnak. 
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Újra pattogott a labda a Rába-parti pályán
Három év kihagyás után újból megrendezték Körmenden
a hosszú múltra visszatekintő strandfocibajnokságot, amely
a Körmendi FC, Körmend Város Önkormányzata és a Körmendi Kulturális Központ összefogása révén valósult meg.
A pálya előkészítésében Körmend Város Gondnoksága
nyújtott hathatós segítséget a szervezőknek.
A torna hivatalos meg nyitása
során Bebes István polgármester
megemlékezett azokról az elhuny takról, akik a Rába-parti
Strandfocik történetében fontos
szerepet töltöttek be, amelynek
emlékére Vass Lászlóval, a program korábbi főszervezőjével csokrokat is bocsátottak vízre. A rendezvényt az égiek is keg yeikbe
fogadták, hiszen remek futballidőben zajlottak a mérkőzések,
sem számottevő eső, sem pedig
kánikula nem nehezítette a csapatok életét, íg y „csak” eg ymással és a pálya speciális nehézségeivel kellett megküzdeniük. A 24
részt vevő csapatot hat nég yes
csoportba osztották a szervezők,
és a csoportok első két helyezettje mellett a nég y legjobb harmadik is továbbjutott az eg yenes kieséses szakaszba.

Az ötfős csapatok három-három
elleni játékában itt is érvényesült
a labdajátékok eg yik alapszabálya, miszerint a stabil védekezés a
siker alapja. A 30 méter hosszú és
15 méter széles pályán a kosárpalánkok oszlopai közötti 1m x 1m
kapuba kellett lehetőség szerint
minél többször betalálni a játékosoknak a kétszer hétperces mec�cseken. Amennyiben nem sikerült
dűlőre vinni a dolgot, akkor az
egész pályás üres kapus büntetőrúgások döntöttek, amit értékesíteni nem is olyan könnyű feladat,
tekintve a kapu méretét és a pálya
nem éppen tükörsima talaját.
A torna meglepetésembere a 14.
évét július végén betöltött ifj. Buti
Tibor (kis képünkön) volt, aki
nemcsak hogy felvette a kesztyűt
a felnőttek elleni küzdelemben,
hanem a kieséses szakaszban há-

rom csapatot is búcsúztatott sikeres büntetőjével, ezzel gyakorlatilag belőtte a csapatát a döntőbe.
Mellesleg megnyerte a záró összecsapás előtt a 14 év alattiak büntetőrúgó versenyét. A fiatal játékos a
fináléban is kitett magáért, hisz ő
szerezte csapata gólját, ám ez a
sikerhez nem volt elég. A tornát a
Körmendi Parketta rutinos játékosokból álló csapata nyerte meg
(Horváth Zsolt, Horváth Roland,
Kalamár Norbert), akik csoportjukból csak harmadikként mentek
tovább. Ezt követően kétszer büntetőpárbajt nyertek, a két legfontosabb meccsen viszont a rendes
játékidőben 1:0-ra verték a Ziccer
Diófát, a döntőben pedig 4:1-re a
Katafa Öreg fiúk néven induló
eg yüttest (Ifj. Buti Tibor, Ipsits
Róbert, Horváth Attila, Szijjártó
Gábor, ifj. Vörös Zsolt). A harmadik helyet a Gyermekláncfűrész
fantázianevű gárda szerezte meg,
1:0-ra verve a Ziccer Diófát. A torna legjobb játékosa Horváth Zsolt
(Körmendi Parketta), gólkirálya
Horváth Roland volt (Körmendi
Parketta), a leggyorsabb gólt pedig Törő Tamás (Sport 36) szerezte hat másodperc alatt. A felnőttek

büntetőrúgó versenyében ifj. Sály
Károly (Sály Band), a 14 év alattiakéban ifj. Buti Tibor (Katafa
Öregfiúk) célzott a legjobban. A
legjobb csapatnevet a körmendi
csapat játékosaiból álló Hozé
Rosszú FC érdemelte ki. A támogatók által felajánlott díjakat
Bebes István polgármester adta át
a díjazottaknak.
A rendezvény első napján kezdődő, ugyancsak hagyományosnak
tekinthető snapszerbajnokság
(szervező Vass Laci) átnyúlt szombatra, hiszen hajnali 3 órára született meg a 37 versenyzővel zajló
kártyacsata végeredménye. Győztes Sütő Ferenc, második Nagy
Máté, harmadik Táncsics Péter
lett. A sportot zenei programok is
kiegészítették, a szombat esti Hip
Hop Fesztiválon több ismert hazai
együttes lépett fel a Rába partján.
Karitatív célokat szolgált Kovács
Istvánnak, a vasi gyökerekkel rendelkező válogatott labdarúgónak a
bajnoki meze, amely a licit során
30 000 forintért kelt el. Ezt az ös�szeget a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a
fogyatékos gyermekek részére fogn pome
ja felhasználni.
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Beszélgetés Beleznay Endre színművésszel

A drámai szerepek igazi kihívást jelentenek
Beleznay Endre szinte már úgy utazik Körmendre és a környékre, mintha hazajönne. Az utóbbi néhány évben többször
szerepelt a nyári színházi estéken a Batthyány-kastély udvarán, és persze az sem mellékes, hogy családi szálak is kötik
Vas megyéhez. Anyósáék a Celldömölkhöz közeli Nemeskeresztúron élnek, így gyakran jár errefelé, azt mondja, itt tud
igazán jókat aludni.
– Biztos a vidéki levegő teszi, de én
az anyósoméknál nagyon ki tudom
aludni magam. Szinte már terápiás
jellegű ez a pihenés, ami rám is fér,
hiszen elég sokat dolgoztunk a nyáron. A másik, ami kikapcsol, az a futball. Tagja vagyok a médiaválogatottnak már hosszú évek óta, szeretem
csinálni, és legalább így a sport vagy
legalábbis a sportolgatás jelen van az
életemben – mondta az ismert színész. Beleznay Endre egyébként azért
is ismerős a környéken, mert a szomszédos megyeszékhelyen, Zalaegerszegen, a Hevesi Sándor Színházban
kezdte pályafutását.
A színész elsősorban vidám darabokban szerepel, a Körmendi Napokon is egy komédiában lépett színpadra. A Botrány az operában igazi
közönségdarab, nem csoda, hogy közel félezer néző váltott jegyet az előadásra.
– Alapvetően a szórakoztató műfajok találnak meg, színházi fellépéseim és a televíziós műsoraim is ilyenek,
szinte mindig. Ami a színházat illeti,
jól érzem magam, hiszen olyanokkal
játszhatok, dolgozhatok együtt, mint

például Nyertes Zsuzsa, Straub Dezső vagy Mikó István. Egy jól összeszokott társaság vagyunk, ami azért
is nagyon előnyös, mert ha egy darabot mondjuk hosszabb idő után játszunk újra, könnyen egymásra tudunk hangolódni.
Beleznay Endre nem sak színházi
munkájáról ismert, hanem televíziós
műsorairól is. A Vakkomondor mellett
a napokban indul útjára egy újabb
szórakoztató műsora, ami ötvözi a
stand up, a zene és a kabaré elemeit.
A színész azt mondja, hogy előadások előtt már egyáltalán nincs benne
izgalom, ez javarészt annak köszönhető, hogy évtizedek óta van a pályán,
és sokszor játszik ugyanazokkal a
színészekkel, és tudja, mire számíthat. Persze nem csak könnyed darabokban szerepel, hanem olyan produkciókban is, amelyek komolyabb
témákat dolgoznak fel. Az egyik ilyen
a Zrínyi 1566 című rockmusical, ami a
szigetvári hős születésének 500. évfordulójára készült. Ebben Beleznay
Szokoli Mehmed török nagyvezért
alakítja. Az előadásban több mint
százötvenen szerepelnek, különleges-

sége az, hogy 2009 óta minden esztendőben színpadra kerül. A darabbal
Zrínyi Miklós maréknyi seregének
kirohanására és hősies tettére emlékeznek, ami a történelmi források
szerint 1566. szeptember 7-én volt este
nyolc óra tájban. A színpadi előadást
is erre az időpontra időzítik, általában szeptember első napjaiban mutatják be.
Beleznay Endre számára a drámai
művek igazi kihívást jelentenek. Szo-

A JÖVŐ OKOSAUTÓIT SZOMBATHELYRŐL INDÍTJUK.
Számodra is van egy állásunk.

A szombathelyi EPCOS Kft. által gyártott elektronikai alkatrészek megtalálhatóak szinte minden
elektromos és elektronikus készülékben, amelyek kifogástalan működéséhez termékeink nélkülözhetetlenek. A cégünk által gyártott alkatrészek biztosítják az energiaellátást, az elektromos jelek
feldolgozását, valamint védik az elektronikus áramköröket. 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 munkakörbe szombathelyi munkavégzéssel:
RAKTÁROS
(2 műszakos munkavégzés)
Feladatok:
• áruátvétel,
• anyagmozgatás,
• címkézés,
• betárolás,
• anyagkiadás.

Véradás volt a Babati és Társa Húsfeldolgozó Üzemben
A Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete és a Vas Megyei Vérellátó Állomás nevében megköszönjük, hogy
Körmenden a munkahelyek, tanintézetek (EGIS, ADA, Rendészeti
Szakközépiskola, Rázsó Imre Szakközépiskola, Kölcsey Gimnázium)
lehetővé tették és teszik a véradást.

Nagy örömünkre szolgált, hogy
szeptemberben lehetőséget kaptunk a Babati és Társa Kft. Húsfeldolgozó Üzem vezetőitől a véradás
megszervezésére. Nem g yőzzük
hangsúlyozni, hogy milyen nagy
szükség van a vérre. Szinte nincs
olyan nap, hogy ne jeleznék: a kevés

vérkészlet miatt műtétek maradhatnak el! Ezt a segélykiáltást hallották meg az üzem vezetői, dolgozói
és nyújtották karjukat, önzetlenül
segítve a rászorulókon. Köszönet
érte. Körmenden legközelebb a Kulturális Központban szeptember 24én (csütörtökön) 9.00–17.00-ig vár-

juk szeretettel a jelentkezőket. Tájékoztatásul közöljük, hogy október
13-án 15 órakor a Körmendi Kulturális Központban az Idősek Napja
városi ünnepsége lesz a Körmendi
Polgármesteri Hivatal, a Kulturális
Központ és a Vöröskereszt szervezésében.

koli Mehmed alakja különösen, mert
komoly praktikákat, cseleket próbál
bevetni a híres Zrínyi ellen. Különleges érzés fog el ebben a darabban,
hiszen a másik oldalon állok, a törökökkel vagyok, ráadásul egy győztes
hadvezért alakítok. Furcsa, de ennek fényében valahogy jobban belegondoltam abba, milyen hős is volt
Zrínyi, és mit is jelentett a magyar
történelem számára – mondta végül
a színész.

Elvárások:
• középfokú végzettség,
• targonca vezetői
jogosítvány,
• számítástechnikai ismeret.

GÉPBEÁLLÍTÓ
(4 műszakos munkavégzés)
Feladatok:
• gyártóberendezések
folyamatos működésének
biztosítása, beállítása,
• átállások, javítások
elvégzése,
• folyamatos termelés
támogatása.

GÉPKEZELŐ
(3-4 műszakos munkavégzés)
Feladatok:
• gyártóberendezések
kezelése, kiszolgálása,
• elektronikai alkatrészek
szerelése.
Elvárás:
• szakmunkás végzettség.

Elvárás:
• műszaki szakmunkás vagy
szakközépiskolai végzettség.

Ha fenti ajánlatunk felkeltette érdeklődését, úgy kérjük, hogy jelentkezzen vállalatunk portáján
(Szombathely, Szent László király utca 6. illetve Szombathely, Csaba út 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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Jerikó zarándoklat a tisztelgés jegyében

Lélekben megerősödve járták végig az utat
A tavalyihoz hasonlóan az idén is az ország nyugati és keleti
határa mentén, két ágon vonult végig a Jerikó zarándoklat,
amelynek Csákánydoroszló és Szentgotthárd közötti részén
körmendi zarándokok mentek végig.

Szeptember 4-én délelőtt a körmendi
vasútállomáson találkozott az a hat zarándok, aki Csákánydoroszlótól gyalogosan tette meg az utat a szentgotthárdi
cisztercita kolostor templomáig. A zarándoklat onnan kapta a Jerikó nevet,
hogy a Szentírásban, Józsué könyvében
olvashatunk a hatalmas falakkal övezett város, Jerikó izraeliták általi elfoglalásáról. Mint a Biblia írja, a zsidó fegyveresek, valamint a frigyládát vivő papok hat napon át naponta egyszer, a hetedik napon pedig hétszer járták körül a
települést, majd a papok kürtölni kezdtek kosszarvból készített kürtjeikkel, az
egész nép felkiáltott, a falak leomlottak.
A Jerikó zarándoklat mozgatója, a
falak lerombolása, engesztelés a nemzetért, a magyar népért, gyermekeink
jövőjéért. Istennek csodálatos terve van
a magyar nemzettel. A zarándoklat célja a lelki megújulás, amire mindenki
rászorul, mert elég gyarló az ember.

A zászlót, ami körbejárja az országot,
Csákánydoroszlón vették át és Szentgotthárdig vitték. Induláskor kézbe kapták a zarándokfüzetet, amelyből az út
során imádkoztak. A hat körmendi zarándok már több zarándoklaton vett
részt együtt. Nyitott szemmel mentek,
rácsodálkoztak a teremtett világ szépségeire, Isten csodáira a természetben.
Sajnos az emberi hanyagság is szembe
tűnt, amikor erdő mellett haladva a fán
felmosófejet, a földön rongyokat, autógumikat láttak.
Amikor nem imádkoztak, akkor vidáman beszélgettek. Iskolások integettek
nekik az iskola udvaráról. Szentgotthárdon a templomban a gotthárdi hívekkel együtt imádkoztak, hálát adtak útjukért, és imádkoztak nemzetünkért,
családjainkért, ifjúságunkért. A zászlót
átadva a szentgotthárdi híveknek, akik
másnap az Őrségnek indultak, az útjuk
véget ért. n cs.t.

Hétvégén rajtol a 10. Mogyorósy Szilárd Emléktorna
Jubileumi, 10. alkalommal rendezi meg az Egis Körmend a 2004ben, tragikus körülmények között
e l hu ny
e g y kor i
já t é ko s a ,
Mogyorósy Szilárd emlékére alapított tornát. Az idén minden eddiginél nívósabb lesz a kétnapos esemény, hiszen szeptember 18-án és
19-én a horvát KK Zagreb, az ukrán bajnok, a Khimik Juzsnij és az
osztrák Klosterneuburg lesz a házigazdák vendége.
Az eseményről sajtótájékoztatót
tartott a klub, amelyen Zsebe Ferenc üg y vezető köszöntötte a
résztvevőket. Jelen volt Bebes István, Körmend polgármestere,
Mogyorósy Jenő, Szilárd édesapja, Teo Csizmics, a csapat vezetőedzője és a klub sportigazgatója,
Déri Csaba.
Az üg y vezető elmondta, hog y
mely csapatok lesznek a torna részesei, majd Bebes István szól a
tornáról. Bevezetőül elmondta,
hogy számunkra ez szomorú jubileum, hiszen egy nagyszerű ember
távozott közülünk 2004 szeptemberében. A klub mindig szívesen áll
rendelkezésre, hogy megemlékezzünk Mogyorósy Szilárdról. Mint
mondta, Juzsnij Körmend legfrissebb testvérvárosa, az ukrán bajnok látogatása ennek a partnerségnek köszönhető. A gárda nagyon erős, hiszen többek között két

évvel ezelőtt az Európa Kupában a
legjobb 16 közé jutott. Színvonalas
utánpótlásképzéssel is büszkélkedhetnek. Az idén ők is indulnak a
FIBA új nemzetközi sorozatában,
ahol az Egis Körmend is szerepel
majd. Elmondta, hogy nemcsak a
felnőtt csapat felkészülésében fontos a torna, hanem az utánpótlás
szemszögéből is.
En nek jelentőségéről má r
Mogyorósy Jenő szólt, aki elsőként
megköszönte, és megtiszteltetésnek tartotta családja számára,
hogy a klub méltó módon őrzi Szilárd emlékét. Mint mondta, a torna
díjátadással is jár. A serleget a
k lub, a polgármester és a

Mog yorósy család alapította, és
minden esztendőben az elmúlt szezon legjobb, legtöbbet fejlődő utánpótlás korú körmendi játékosa érdemelheti ki. Reményét fejezte ki,
hogy ez az elismerés is hozzájárulhat a körmendi utánpótlás-nevelés
sikerességéhez.
A vezetőedző, Teo Csizmics újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a fürstenfeldi torna
után elégedett azzal a helyzettel,
ahol a csapat most tart a felkészülésben. Alig négy hete dolgozik a
játékosokkal, akik között számos
újonnan érkezett kosaras van. Az
elvégzett munka tekintetében minden rendben van, folyamatosan,

keményen dolgozik a gárda. A mögöttünk álló hétvégén láthatóak
voltak a fáradtság jelei, de ez ilyenkor teljesen normális, és mindentől
függetlenül a csapat nagyot harcolt, küzdeni tudásból is jelesre
vizsgázott az Oberwart ellen. Mint
mondta, nagyon örül annak, hogy a
hazai kupán ilyen erős ellenfelekkel mérhetik össze tudásukat. Úgy
fogalmazott, hogy bár természetesen minden mérkőzésen a győzelemért lép pályára a gárda, most nem
a helyezések a fontosak, hanem az,
hogy elvégezzék a kitűzött munkát.
Zsebe Ferenc elmondta: Annak
érdekében, hogy a csapat mindenképpen megmérkőzhessen a Juzsnij
együttesével, csütörtökön zártkapus mérkőzést rendeznek. Pénteken
és szombaton már a szurkolókat is
várják szeretettel. A torna mérkőzései mindkét napon 18 órakor, illetve
20.15-kor kezdődnek. Az első napon, pénteken 18 órától láthatják a
KK Zagreb–BK Khimik Juzsnij találkozót, majd az Egis Körmend a
Klosterneuburg ellen lép pályára.
Másnap a két vesztes játszik a harmadik helyért, majd a döntőt rendezik meg az előző napi győztes együttesekkel. A tornára napijegy ellenében lehet majd belépni, a felnőttek
1000 forintért tehetik ezt meg. A
kedvezményes jegyeket 500 forinn n.zs.
tért árusítják.
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Csúcson a világ- és Európa- bajnok íjászaink Kick-boxos
Lezárultak a nagy világversenyek az íjászatban. A hazai,
információk
Gödöllőn rendezett világbajnokságon és az olaszországi Terniben rendezett világbajnokságon is káprázatos
sikereket értek el íjászaink. Kovácsné Bulin Andrea, Molnár
Ferenc és Molnár József is szaporította éremgyűjteményét.
A mag yar bajnokság megnyerése után Gödöllőn 32 ország
1314 nevezővel az IFAA világbajnokságon Kovácsné Bulin Andrea barebow kategóriában (Hétdombi IE) világbajnoki aranyérmet nyert. Molnár József (Eleven
IE) szintén barebow kategóriában, eg yéniben lett világbajnok,
míg csapatban a 3. helyet szerezte meg, bronzérmet kapott. Molnár Ferenc (Hétdombi IE) vadászreflex kategóriában eg yéniben és csapatban is ezüstérmes
lett. Nem volt szusszanásnyi idejük sem a Molnár fivéreknek, indultak Itáliába a Word Archery
3D-s íjász világbajnokságra. 25
ország 249 versenyzője mérette
meg tudását. A kvalifikációs ver-

senyen nem viszik tovább a meglőtt pontjaikat az íjászok, mindig
és újra a legjobbat kell kihozni
magukból. Ez Molnár Ferencnek
olyannyira sikerült, hog y profikkal tűzdelt mezőnyben is világbajnokságot nyert! Júliusban,
Horvátországban HDH-IA A Európa-bajnokságot is megnyerte.
Molnár József az év elején váltott
át a barebow kategóriába. Furcsán is néztek rá az ellenfelek
eleinte. Az olasz vb-n neg yedik
lett, de nem csalódott, a legjobb
nyolc közé várta magát, íg y ezt
túlteljesítette váltott kategóriájában. Az első helyről jutott a
döntőbe, de olasz ellenfele 4 lövésből 39-et talált, ezt nehéz lett
volna überelni. Mag yarországról

barebow-ban még senki sem döntőzött világbajnokságon, s erre
nag yon büszke. Csakúg y, mint
az egész szezonjára: a horvát
Eb-n eg yéniben és csapatban is
aranyérmes lett, ug yanúg y, mint
a gödöllői vb-n. S akkor még ott
az olasz vb-s neg yedik hely.
Versenyzőink elmondták, hog y
pályafutásuk csúcsára jutottak
2015-ben. Sajnos az amatőr versenyzés megnehezíti a sportolók
életét, hiszen anyagi támogatást
alig kapnak a kisebb szponzoroktól, mivel nincsenek a kiemelt
látványsportágak között. Ferenc
például három műszakban dolgozik Körmenden, íg y tudta fantasztikus évét produkálni. József saját készítésű (!) faíjával
versenyez, míg profi ellenfelei
400–600 ezer forintos fém, szénszálas sporteszközökkel lőnek.
Szeptember 26–27-én, Sárváron
az eddigi bajnokok megmérettetése lesz, minteg y levezetésképpen a Sas-lövő íjászversenyen.
Gratulálunk és további remek
n kéki
sikereket kívánunk!

Szeptember második hétvégéjén
4Fight Kupa Light és Kicklightcontact nyílt felnőtt és veterán magyar bajnoki döntő volt Budapesten.
A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend egy versenyzővel indult a megmérettetésen.
Joó Virág –60Kg L-C szabályrendszerben versenyzett. Virágnak ez volt
az első erőfelmérője a felnőttek között. A cél az építkezés és tanulás volt
ezen a versenyen. Tudták, hogy a versenyzőnek még bele kell erősödnie a
felnőttek mezőnyébe. Az építkezést
elkezdték, ráléptek egy számukra helyes útra, és az elkövetkező időszakban szeretnének mindig előbbre jutni.
Virág a későbbi győztessel, Olajos
Enikővel szemben húzta fel kesztyűjét. Küzdelme a tisztes helytállásra
volt elég. Kikapott és így kiesett a további küzdelmekből.
Andorka Imre 3 danos kick-box
mester lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy a kezdők edzései októberben indulnak, ahová felnőttek jen cs.t.
lentkezését is várják.

Ford hírek a Strauss
Autószalonból

A legújabb Ford modelleket csodálhatjuk meg a szombathelyi márkakereskedésben, a Straussnál. Tavasszal érkezett meg a várva várt új
Ford Mondeo és Focus, a szalonban több színben pompázik a két közkedvelt B kategóriás személyautó: a Ford Fiesta és a Fiesta alvázra
épült egyterű: a Ford B-MAX.
E két Ford a Strauss legjobb ajánlata a
városi autózáshoz. Az elektromos szervokormány segítségével a legkisebb helyeken is könnyen fordulhatunk velük,
karosszériájuk a prémium modellekre hajaz, ár-érték arányuk kiváló.
A Ford B-MAX fő jellemzője a kényelmes, magas üléspozíció és
egyedülálló tolóajtaja. Nincs B oszlop, ezáltal a többi modellhez
képest sokkal könnyebb a B-MAX hátsó üléseire beszállni és bepakolni,
és kényelmesebb kisgyermekünk biztonsági övét becsatolni.
A szalonautók mindegyike SYNC
kommunikációs
rendszerrel
felszerelt. A SYNC segítségével
egyszerű
hangparancsokkal
vezérelhetjük a zenelejátszót és
mobiltelefont.
A Strauss ajánlja vadonatúj és kevés km-t futott B-MAX tesztautóit,
amelyek között megtaláljuk az immár negyedszer Év Motorja díjat
nyert 1,0 literes EcoBoost benzinmotort is.
A Ford díjnyertes erőforrása rendelhető Fiesta-ba és a további Ford
modellekbe is.
A Strauss értékesítési csapata
idén bővült Kőműves Miklóssal
(képen)
Várják ügyfeleiket és a Ford
iránt érdeklődőket!

Strauss Autószalon
Szombathely, Zanati út 58.
Tel.: +36 94/512-860
Fax: +36 94/512-870
E-mail: info@strauss.hu
www.strauss.hu

„Közösen tartjuk mozgásban a Világot“ – hangzik a Schaeffler csoport mottója. Vállalatcsoportunkat három közismert
márkanév, az LuK, az INA és az FAG fémjelzi. Cégünk, a szombathelyi LuK Savaria Kft. 1997-ben kezdte meg a termelést. Az
azóta eltelt 18 évben, 85 millió darab kuplungtárcsát, 75 millió darab kuplungot és 28 millió darab kéttömegű lendkereket
gyártottunk. A világon minden tizenegyedik új autó az LuK Savaria által gyártott kuplunggal kerül felszerelésre. A 2015-ös
évben újabb gyártó- és összeszerelő sorokat helyezünk üzembe ezekben a gyáregységekben, valamint bővítjük a termékfejlesztési osztályunkat, beindítjuk az újonnan kialakított szerszámüzemünket.
Ezek az új projektek további 300 kolléga felvételét teszik szükségessé, ezért a következő pozíciókra várjuk
többéves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését:

Elektromos karbantartó (Ref. kód: SZI)
akinek feladata lesz:
•
•
•
•
•

N C-PLC- vezérlésű automatikus gyártósori és termelő berendezések javítása, karbantartása
tervszerű megelőző karbantartások, dokumentálás
géptelepítések végzése, új és használt gépek üzembe helyezése
gépalkatrészek felújítása, készítése, alkatrészigény jelentése
3 műszakos munkarend vállalása

elvárásaink:
•
•
•
•

mechatronikai technikus, vagy automatizálási technikus, vagy erősáramú berendezések
szereléséhez szükséges képesítés
PLC- vezérléstechnikai ismeretek
számítógép felhasználói szintű ismerete
előny: Siemens-vezérlések (S5, S7, System3, Sinumeric 810,840 D), javításában, programozásában szerzett
tapasztalat előnyt jelent.
Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatáscsomagot (kedvezményes étkezés,
Cafeteria juttatás, útiköltség-térítés, költözési támogatás) biztosítunk multinacionális környezetben.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, pályázati anyagát a következő címre várjuk:
E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com
LuK Savaria Kft. Személyügyi osztály • 9700 Szombathely, Zanati út 31. • Tel.: +36 94 588 100
Motivációs levelében, ill. önéletrajzában kérjük, tüntesse fel
a megpályázott munkakört a referenciakóddal együtt.
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Újabb körmendi gólparádé

Veretlen az Egis Körmend

A kézilabdások is elkezdik az új szezont Tekehír

Kiütötte ellenfelét a
Körmend FC (Körmend–Vasvár 9:1). Végre hazai pályán, kifogástalan minőségű játéktéren játszottak ifj.
Molnár Károly edzet-

Az elmúlt hetekben két alkalommal is Ausztriában meccseltek
a piros-feketék. Előbb: Güssing
Knights–Egis Körmend 68-74. Keményen „odatették mag ukat”
mindkét csapat játékosai. Agres�szív letámadással nyitott a házigazda, de a körmendiek egységes
csapatjátékkal, jó védekezéssel
legyűrték ellenfelüket. Szembetűnő volt csapatunk kiváló erőnléte,
és sorsdöntő lepattanózása. Sopronban a B csoportos SMAFC
NyME csapatát 118:38-ra verte az
Egis Körmend.
Sz eptemb er
11–12 - én
a
fürstenfeldi kosárlabdázás 60.

Szeptember 27-én, vasárnap
elindul a bajnokság a Körmendi
DMTE női kézilabdacsapatánál
is. Az alapozást augusztus 3-án
kezdték meg napi két edzéssel.
Felkészülési tornán és edzőmérkőzésen hangolódtak a bajnokság ra. A játékosállomány
némileg erősödött, tehát vég re
jobb helyezésben bízhatunk –
tudtuk meg Oláh Sándor vezetőedzőtől.
A csapat a XVI. Bükfürdő Kupán mérte fel erejét, biztató játékkal rukkolt elő. Bár a bronzmec�cset időntúli szabaddobásokon
elbukta, a negyedik helyezés nem
rossz. Főleg, ha azt vesszük fig yelembe, hog y az N BI / B-s
VKLSE Győr és hét NB II-es egyesület vett részt a kupán. A Győr
nyert, második a házigazda Dr.
Lupo Büki TK, harmadik a VADY
Mosonszolnok lett. A tornán a
Szigetszentmik lós, a K inizsi
TTK, a Hévíz SK és a Celldömölki
VSE Vulkánfürdő a Körmend mögött végzett.
Farkas Ágnes, a megyei szövetség elnöke Bükön adta át Faragó
Lucának azt a díjat, amely a tava-

te focistáink. Gyors,
célratörő akciókat vezetve már az első félidőben eldőlt a meccs
(5:1). Legutóbb Egyházasrádócon didalmas
kodtak a körmendiek

5-1 arányban. Ha Celldömölkön sikerült volna nyerni, most vezethetné a tabellát a Körmend, jelenleg a második a Répcelak mön kéki
gött. 

NEKED IS EZ KELL!!!!

CASTRUM
FIGYELEM!!!! KICK-BOX!!!!
SEC-DINAMICA SE
CASTRUM SEC-DINAMICA SE KÖRMEND
KÖRMEND

ÖNVÉDELEM? KICK-BOX? K-1? EGÉSZSÉGES MOZGÁS?
ALAKFORMÁLÁS? TE MELYIKET SZERETNÉD?
Ha bármelyiket kipróbálnád, és szeretnél egy jó csapat tagja lenni,
gyere közénk! Légy egy SIKERES csapat tagja!

évfordulóját ünneplő tornán vett
részt csapatunk. Érdekesség,
hogy a helyi és a körmendi kosa
raslegendák is megmérkőztek.
Pénteken a BC Zepter Viennával
meccselt Teo Csizmics csapata,
és elsősorban kiemelkedő második félidei játékával magabiztos
győzelmet aratott. Másnap a döntőbe az Oberwart Gunners várt a
körmendiekre. Izgalmas végjátékban ezúttal is diadalmaskodtak a piros-feketék, 83-81 arányban. A napokban elkezdődik a
2015/16-os szezonra érvényes
bérletek árusítása.
 n kéki

Edzések kedd és péntek 17.00-18.00-ig
a Körmendi Kulturális Központ tükrös termében.
Az első edzés 2015. október 6-án
kedden 17.00-kor.

Később is csatlakozhatsz!
Edző: Andorka Imre 3. dan.
Érdeklődni: Andorka Imre
Körmend Szabadság tér 12.,,A” HÚSBOLTBAN.
HÖLGYEK, URAK, GYEREKEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
FELSŐ KORHATÁR NINCS! ALSÓ KORHATÁR 7 ÉV!

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

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

nokságot is rendez az egyesület.
Beállós, védekező poszton erősödött a csapat – Huszár Csenge
Pécsről hazatér játszani, míg
Kisbalázs Vera Salgótarjánból a
Körmendi Rendészeti Szakközépiskolába jár – a magas játékossal
biztos könnyebben veszik fel a
harcot a riválisokkal. A tavalyi
szezon végén és most a felkészüléskor már látszott, hogy előrelépésre számíthatunk a kéziseknél
n kéki
az idei bajnokságban. 

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!

FELADAT:
lakások takarítása maximális
igényességgel.
Munkavégzés hétköznap.

mrsclean2016@gmail.com
címen

2015. szeptember 30-ig.

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI
KEDVEZMÉNYE

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.

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

Nívós takarítási munkára
megbízható, precíz, nem dohányzó
hölgyet keresünk Ausztriába.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
fényképes önéletrajzzal,
telefonszám megjelölésével a

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

Bemutatótermünkben

Előző számunkban a nagy nyári gurítások című tekekupákról írott cikkünkben sajnálatos elírás történt. A nyári
kupát ugyanis nem a Pass és csapata,
hanem a Kauz Snack tekézői nyerték.
Tehát a helyes végleges eredmény: 1.
Kauz Snack; 2. Budai SE; 3. Tikláb (Egyházasrádóc). Olvasóinktól és az érintettektől szíves elnézést kérünk.

AMIT KÍNÁLUNK:
hosszú távú munkahely
– betanítás –
utazás biztosítása Körmendről.

kell!

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

Szeptemberi Árzuhanás
az ADA-nál!

lyi évben a legjobb utánpótlás
gyermekkorosztályos játékosnak
járt. Az egyesület most is kiemelt
figyelmet szentel az utánpótlásnevelésre. A klub edzései mellett a
Kölcsey Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben „A kézilabda az iskolában”
program keretein belül foglalkoznak a gyerekekkel. Az első edzésen az első és másodikos korosztályból 22-en jelentkeztek. Az iskolaévben városi kézilabda-baj-
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iskola

Becsengettek a körmendi gimnáziumban is

Körmendi Híradó

