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Tartalmunkból:

Teljes a csatornahálózat a városban
Körmenden teljesen kiépült az
év végére a szennyvízhálózat
Alsóberkiben, Felsőberkiben,
valamint a horvátnádaljai településrészeken. A fejlesztés a
Rábán aluli területek, valamint
a Vasaljai utca szennyvízelvezetési munkáinak kivitelezésével
n 2. oldal
zárult. 

Tíz magyarországnyi
szemét úszik
az óceánon
A Csendes-óceánon ezekben a
pillanatokban is tíz Magyarország területével felérő szeméthegy úszik. Irdatlan mennyiség
ez és óriási a környezetszennyezése. Ha nem változtatunk rajta,
utódainknak szomorú élete lesz.
n 5. oldal


Zenei ínyencségek
az új év kezdetén
Ismét nagy sikerrel és telt házzal
indult a kulturális évad. A hagyományos újévi koncerten teljesen
új repertoárral lépett színpadra
a Városi Fúvószenekar, énekes és
hangszeres szólisták közreműn 6. oldal
ködésével.

Az egész sportcsarnok
piros-feketébe öltözött
A Körmend–Szolnok találkozó
előtt jelentették be, hogy újabb
évre az Egis Gyógyszergyár Zrt.
névadóként szponzorálja a kosárlabdacsapatot. Az egész csarnok piros-feketébe öltözött. Az
ünnepélyes hangulatot jó játék
és nagyszerű győzelem fokozta
(89:78). Ekkor lépett pályára utoljára a közönségkedvenc Kendrick
Perry, akire műtét vár. n 14. oldal

Címlapunkon:
Bebes István köszöntötte a nagysikerű újévi koncert közönségét
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Emelkedő lakbérek
A közterületek használatának
díjai 5 százalékkal emelkednek
2016. január 1-jétől, erről döntött
nemrég a képviselő-testület.
Ugyancsak hasonló emelkedés
lesz a vásárokon és piacokon alkalmazott helypénz és helyjegy
összegénél a következő év első
napjától. A piac esetében több tízmilliós beruházás valósult meg
az elmúlt időszakban, ezáltal
nagyban javultak a vásározás
feltételei. A lakbérek átlagosan 5
százalékos emeléséről is döntöttek a képviselők. Ennek alapján
január 1-jétől az összkomfortos
lakás esetén 360, komfortos lakás esetén 260, félkomfortos lakásnál 115, komfort nélküli lakás
esetén 60, míg szükséglakásnál
négyzetméterenként 25 forint díjat kell majd fizetnie a bérlőknek.

Módosult a költségvetés
Ismét módosult a város költségvetése. Indokai között a központi támogatások, illetve az intézményi pénzmaradványok miatti módosítások szerepeltek. A
bevételek és kiadások főösszegét 3 milliárd 556 millió 865 ezer,
az önkormányzat általános tartalékát 3 millió 368 ezer, a felhalmozási tartalékot 105 millió 417
ezer forintban hagyták jóvá 12
igen, nem és tartózkodó szavazat nélkül a képviselők.

Személyi ügy, alapító
okirat
A Körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnázium Intézményi Tanácsába dr. Hadnagy Ádám városi képviselőt választották meg
a képviselők. A képviselő a legutóbbi önkormányzati választásokon jutott egyéni mandátumhoz a Fidesz–KDNP színeiben.
Módosították a városatyák a Dr.
Batthyány Strattmann László
Kórházért Közalapítvány alapító okiratát is. Erre a közalapítvány közhasznú jogállásának
bejegyeztetése érdekében volt
szükség.
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Megerősített kapcsolat Roznovval

Bebes István újévi köszöntője

A következő évekre szóló
együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Bebes István,
Körmend város polgármestere a cseh testvérváros, Roznov
pod Radhostem polgármesterével.

Tisztelt Körmendiek!

A két település kapcsolata több évtizedes múltra tekint vissza, az elmúlt
években azonban érezhetően csökkent az együttműködések intenzitása.
A települések vezetői most úgy döntöttek, hogy ideje új lendületet adni a kapcsolatoknak, ezért személyesen tárgyaltak Roznovban a lehetséges közös
projektekről.
Eddig főleg a kultúra területe volt a
közös kapcsolódási pont, így természetesen a jövőben is ez a szegmens
lenne az alapja a kooperációnak, amire építkezve aztán újabb és újabb területeket lehetne bevonni az együttműködésbe. Bebes István polgármester a
tárgyalások során szólt az ifjúsági és
sportkapcsolatok kibővítéséről, valamint a lehetséges közös nemzetközi
projektek megcélzásáról. „A hosszú
évekre visszanyúló kapcsolatok köte-

leznek minket arra, hogy ápoljuk, illetve fejlesszük az együttműködéseket,
amelyből aztán mindkét fél profitálhat. A jól működő kulturális kapcsolatok mellé be kell emelnünk olyan fontos témákat, mint az ifjúság helyzete,
lehetőségei és kihívásai. Egymás jó
gyakorlatainak megismerésével, tapasztalataink átadásával biztos vagyok benne, hogy előreléphetünk a
partnerség terén és olyan új impulzu-

sokat generálhatunk, amelyek kiváló
alapot biztosítanak a közös projektek
kidolgozásához és megvalósításához”
– emelte ki Körmend város polgármestere. A tárgyalások sikerét bizonyítja,
hogy a két település vezetője megegyezett abban, hogy a 2016-os év elején
újra találkoznak, amikor is már lehetőség lesz szakmai szinteken is egyeztetni és egészen konkrét célokat meghatározni.

Teljes a csatornahálózat a városban
Körmenden teljesen kiépült az év
végére a szennyvízhálózat Alsóberkiben, Felsőberkiben, valamint a
horvátnádaljai településrészeken. A
fejlesztés a Rábán aluli területek, valamint a Vasaljai utca szennyvízelvezetési munkáinak kivitelezésével
zárult.
A korábban megítélt többlettámogatással a beruházás 683 millió forintból valósult meg, amelynek nagy
része uniós, valamint hazai társfinanszírozású forrásból származott.
A beruházás megkezdése előtt Körmenden a szennyvíz-csatornázottság 76 százalékos szinten állt, a
munkálatok elvégzését követően
gyakorlatilag 100 százalékos.
Az ünnepélyes projektzárón Bebes
István polgármester elmondta, hogy
a város csatornázottsága, ennek mi-

nősége 13 év alatt óriási változásokon ment át. Megújult a szennyvíztisztító, amelynek köszönhetően jóval nagyobb mennyiségű ipari, valamint lakossági szennyvíz kezelhető.
– Kemény és megfeszített munkával
tudtunk eljutni a mai állapotig. A célunk az volt, hogy a város minden
területén, a város minden lakójának
biztosított legyen a magasabb életszínvonal. Köszönet illeti ezért mind
az előkészítőket, mind pedig azokat
a kollégákat, akiknek a munkája lehetővé tette, hogy folyamatosan tudjunk előre haladni és a munkát időre
el tudjuk végezni. Köszönet jár ezenkívül a lakosságnak, hiszen a kisebb
nehézségek ellenére mindvégig tisztában voltak azzal, hogy ez a fejlesztés az itt élők érdekeit szolgálja. Látható tehát, hogy milyen széles körű

együttműködést kellett kialakítanunk annak érdekében, hogy a munkát el tudjuk végezni – emelte ki a
város vezetője. Az eseményen szintén részt vevő V. Németh Zsolt államtitkár a beruházás környezetvédelmi, valamint gazdaságfejlesztési jelentőségeit emelte ki. Reményét fejezte ki az iránt, hogy a kiváló
együttműködés folytatásaként a jövőben további beruházások valósulhatnak meg a városban. Kohuth Viktor, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatójának ismertetőjéből pedig kiderült,
hogy a két fejlesztési ütem eredményeként a korábbi hálózat több mint
10 ezer méter gerincvezetékkel, 5
ezer 600 méter bekötővezetékkel, 7
ezer 700 méter nyomóvezetékkel, valamint 10 közüzemi szennyvízátn kg
emelővel bővült.
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Ismét eltelt egy esztendő, újra fordult egyet az idő kereke. Amikor
valami véget ér, az ember erős késztetést érez arra, hogy visszatekintsen a mögötte hagyott időszakra,
hogy számot vessen és összegezze
mindazon történéseket, eseményeket, amelyeknek aktív vagy éppen
passzív résztvevője volt. Miért fontos mindez? Miért nem legyintünk
csak simán a múltra? Mondhatnánk, hogy ami megtörtént, azon
változtatni már úgysem tudunk, az
már maga a történelem. Mondhatnánk, de mégsem tesszük, hiszen az
értékelés egy olyan alapvető folyamat, amelyre az élet minden területén szükség van. Ennek a segítségével leszünk képesek ugyanis arra,
hogy összevessük az előre megfogalmazott céljainkat az elért eredményeinkkel, hogy feltárjuk az időközben felmerülő problémákat és
hibákat, hogy aztán a későbbiekben
már ne kövessük el ugyanazokat.
Amikor tehát értékel az ember, akkor nem pusztán a múltat vizsgálja,
hanem egyszersmind a jövőbe is tekint. Polgármesterként az én feladatom az, hogy a város által egy év
alatt bejárt utat értékeljem.
A 2015-ös esztendő számos kihívást, rengeteg munkát és néhány
előre nem tervezett, megoldandó
feladatot is tartogatott a számunkra. Fejlesztettünk, befejeztünk, elkezdtünk, tovább dolgoztunk rajta.
Talán ezzel a négy kifejezéssel tudnám a legjobban összefoglalni az
elmúlt egy év történéseit. Számtalan olyan fejlesztést sikerült megvalósítanunk, amelyek mind-mind
hozzájárultak ahhoz, hogy Körmend megőrizze a térségbeli vezető
szerepét. Növeltük a város vonzerejét, javítottuk az itt élők életminőségét, ápoltuk a város történelmi és
kulturális hagyományait. Tettük
mindezt úgy, hogy a város gazdálkodása mindvégig stabil maradt. A
rendelkezésre álló saját költségvetés mellett ugyanis összesen csaknem négymilliárd forintnyi pályázati forrást sikerült elnyernünk a
2015-ös esztendőben. És hogy mi
mindent sikerült megvalósítanunk
egy év alatt?
Többek között felújítottuk és új
funkcióval bővítettük a Batthyánykastélyhoz tartozó volt lovarda épületét, ahol létrehoztuk a Batthyány
Örökségközpontot. Ezzel végre méltó módon ápolhatjuk annak a családnak a szellemi és tárgyi örökségét, amely ezer szállal kötődik Kör-

mendhez, az itt élő emberekhez. Ez
azonban csak egy, ám annál jelentősebb lépés egy hosszú, rengeteg
munkával kikövezett úton. A célunk
ugyanis nem más, mint hogy a jövőben lépésről lépésre haladva a
teljes kastélyegyüttest meg tudjuk
újítani.
Ugyancsak jelentős előrelépés,
hogy az év második felében megkezdődtek a munkálatok a kórház épületében is, amely az elmúlt csaknem
fél évszázad legjelentősebb egészségügyi fejlesztése városunkban. A
felújítást követően egy épületben
érhetik majd el a körmendiek és a
térségben élők az összes egészségügyi szolgáltatást a városban. A fejlesztés során nemcsak az épület
újul meg, hanem az orvosi eszközök
is lecserélésre kerülnek.
Tovább haladva a sorban elmondhatjuk, hogy egy év alatt jelentősen
javultak a város infrastrukturális
lehetőségei is. Az utak és járdák felújítása mellett ugyanis 3 kilométernyi új kerékpárúttal kötöttük össze
a város központi részét, a nyugati
településrészekkel. A szennyvízhálózat Rábán aluli részekre történő
kiterjesztésével pedig eg y régi
adósságát törlesztette a város, az
ott élők irányában. Ezzel a fejlesztéssel a város csatornázottságát
gyakorlatilag 100 százalékos szintre sikerült feltornásznunk. A Szabadság téren kiépítettük az ingyenes WIFI hot spot rendszert, aminek köszönhetően egy újabb funk
cióval bővült a város legjelentősebb
közösségi tere. Az a tér, amely évről
évre helyszínéül szolgál a város legjelentősebb rendezvényeinek és
ahol több ezren szórakoznak a különböző, minden igényt kielégítő
kulturális programokon.
A múlt tisztelete és ápolása, valamint a jelen lehetőségeinek javítása
mellett azonban gondolnunk kell a
jövőre is. Nemcsak a saját, de a városunk jövőjére is. Körmend jövőjét
pedig azok a fiatalok jelentik, akik
itt tanulnak, itt élnek, a későbbiekben pedig majd itt fognak dolgozni
és családot alapítani. Rajtuk áll,
hogy a nem is olyan távoli jövőben a
város képes lesz-e továbbhaladni a
fejlődés útján, hogy képes lesz-e
megőrizni azt a térségbeli vezető
szerepet, amivel napjainkban is bír.
A jövőbe történő befektetés jegyében újítottuk meg a Dienes Lajos Úti
Óvoda, valamint a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium épületét,
vezettük be a körmendi középiskolások önkormányzati tankönyvtá-
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mogatását, valamint hívtuk életre a
Körmendi Ifjúsági Kerekasztalt. A
véghezvitt fejlesztések tovább erősítették a körmendi nevelési-oktatási
intézményeket, amelyek így most
már nemcsak szakmai, de infrastrukturális szempontból is felveszik a versenyt a megyeszékhely
hasonló intézményeivel. A kerekasztal létrehozásával pedig lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ifjúsági korosztály képviselői beleszólhassanak a saját életüket is érintő
önkormányzati döntésekbe.
Az élhető környezet, a javuló életminőség, a magas színvonalú oktatás és a tartalmas kulturális programok azonban mit sem érnek, ha a
város nem rendelkezik egy erős
gazdasági háttérrel, ha az emberek
nem tudnak dolgozni, mert nem találnak munkát. Abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy Körmenden a foglalkoztatást jelző mutatószámok országos viszonylatban is
kedvezőnek mondhatóak. Ennek ellenére 2015-ben kidolgoztuk és elfogadtuk azt a rendeletet, amely a
helyi mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelymegőrzését és
munkahelyteremtését támogatja. A
város vezetése a munkavállalási lehetőségek bővítését a jövőben is kiemelt prioritásként fogja kezelni.
Az eddig felsorolt fejlesztések
mind-mind egy hosszú távú, települési stratégia előre eltervezett részét képezték. Vannak azonban
olyan helyzetek, amikor az élet közbeszól és egy olyan feladatot gördít
elénk akadályként, amely rajtunk
kívülálló okok miatt jön létre, mégis
nekünk kell azt megoldanunk. A tavalyi év közbeszédét, valamint a hazai és nemzetközi sajtó híreit az
Európai Unióban egyre inkább kibontakozó mig rációs válság
tematizálta. Szeptembertől pedig
mi magunk, körmendiek is közelebbről megismerkedhettünk a be-
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vándorlás problematikájával, hiszen Magyarország Kormánya egy
ideiglenes regisztrációs pontot hozott létre a városunkban, egy rövid
időre. Az előre nem látott, nem tervezett feladatot azonban a város
vezetése a lakossággal és a hatóságokkal együttműködve sikeresen
megoldotta. Az egész helyzet kezelése, valamint a lakosság hozzáállása pedig ismételten bebizonyította,
hogy Körmend egy jogkövető, empatikus és konstruktív közösség.
Mindent összevetve úgy gondolom, hogy egy tartalmas és sikeres
esztendőt hag yhatunk magunk
mögött. Körmend városa egy év
alatt is rengeteget fejlődött, gyarapodott. Mégsem dőlhetünk hátra,
nem lazíthatunk. A sikerek és az
elért eredmények ugyanis arra köteleznek minket, hogy a 2016-os
esztendőben is tovább folytassuk a
megkezdett munkát. Tovább kell
haladnunk azon az úton, amelyre
évekkel ezelőtt ráléptünk és amely
nem kevés, ám annál nemesebb feladatott rótt ránk. A siker, az öröm,
a fejlődés és a gyarapodás mindmind azt bizonyítják, hogy megéri
a munkába fektetett nem kevés
energia és idő. Ehhez azonban továbbra is szükség van a körmendi
polgárok támogató és építő jellegű
hozzáállására. Hiszem, hogy ezek
a sikerek nem valósulhattak volna
meg a körmendi lakosok, Önök nélkül. Hiszem, hogy ez a nagyszerű
közösség a 2016-os esztendőben is
ugyanolyan türelemmel, empátiával, konstruktív hozzáállással, és
ha szükséges, kellő kritikával fogja
tovább építeni a városunkat, az otthonunkat, Körmendet.
A közös jövőnkbe vetetett hit reményében kívánok Önöknek jó
egészséget, kitartást, boldogságot
és sikerekben gazdag új esztendőt!
 n Bebes István
Körmend Város Polgármestere
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400 milliós beruházás a közlekedés biztonságáért
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Készítsünk ruhát, cipőt pet-palackból – Körforog a hulladék
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Birtokba vehették a bringások az új kerékpárutat

Tíz magyarországnyi szemét úszik az óceánon

Elkészült a Felsőberkit és a horvátnádaljai településrészt
összekötő három kilométernyi új kerékpárút. Ezzel biztonságossá vált a kerékpározás a 8-as főútvonal mellett.

A Csendes-óceánon ezekben a pillanatokban is tíz Magyarország területével felérő szeméthegy úszik. Irdatlan
mennyiség ez és óriási a környezetszennyezése. Ha nem
változtatunk rajta, utódainknak szomorú élete lesz.

A beruházás két szakaszban valósult meg, Körmend Város Önkormányzata, valamint a Körmend és
Kistérsége Önkormányzati Társulás
invesztálásában. A két projekt összköltségvetése 400 millió forint volt. A
fejlesztéssel az önkormányzat újabb
fontos lépést tett a város közlekedésbiztonságának javításáért, a nyugati
településrészek elszigeteltségének
megszüntetéséért, valamint a turisztikai mutatók javításáért. – Napjainkban újra egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kerékpározás, legyen szó akár túrázásról,
akár a városi közlekedésről.
Mindannyiunk érdeke, hogy Körmenden is egyre többen válasszák
ezt a közlekedési formát – mondta el
az átadó ünnepségen Bebes István
polgármester. Szavait igazolandó,
még a protokoll idején is el-elsuhant
néhány kerékpáros az ünnepség

helyszínén. A bringázás környe
zetbarát, mind a mentális, mind pedig a fizikai egészségre is jótékony
hatással van a rendszeresen tekerés. Ez most napi gyakorlattá válhat, hiszen a város feladata, hogy
biztosítsa a biztonságos kerékpározás feltételeit és folyamatosan fejlessze az infrastrukturális hálózatát. Az ünnepélyes átadáson Bebes
István kiemelte, hogy mind a tervezőknek, mind pedig a kivitelezőknek nagyon nehéz feladat jutott.
Mivel egy adott keresztmetszetben,
adott közlekedésbiztonsági szempontok és domborzati viszonyok
mellett kellett megoldani, többek
között, a csapadékvíz-elvezetést, az
elektromos vezetékek kiváltását
vagy éppen a szennyvízhálózat kezelését. Mindezek mellett figyelembe kellett venni az ott élők, az érintett ingatlanok tulajdonosainak

igényeit és érdekeit is. – A kritikát
megfogalmazni könnyű, a munkát
elvégezni mindig nehéz.
Éppen emiatt köszönettel tartozunk mind a tervezőknek, mind a
kivitelezőknek, amiért a rendelkezésre álló rövid idő alatt teljesítet-

ték ezt a korántsem egyszerű feladatot. Ami pedig a legfontosabb,
hogy köszönet illeti az itt élőket, a
türelmükért, a megértésükért és a
pozitív hozzáállásukért – hangsúlyozta a város vezetője.
 n kor

Tanár és tanítványa a Kölcsey gimnázium diákja volt
Egy egyetemi kar akkor sikeres, ha
a hallgatói sikeresek, és szerencsére
mindig vannak a tanítványok között
olyanok, akik előkelő helyezéseket
érnek el az Országos Tudományos
Diákköri Konferenciákon (OTDK).
Dr. Balogh Andrással, a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi
campusán működő Természettudományi és Műszaki Karának oktatási
dékánhelyettesével és két hallgatójával beszélgetünk.
A szombathelyi Természettudományi és Műszaki Kar rendszeresen
képviselteti magát az országos versenyeken, ahol a számtalan szekció
és tagozat sokféleségét a választott
témák sokasága szaporítja. Dr. Balogh András két olyan tanítványát
mutatja be, akiknek témavezetője is
volt: Simon Zsoltot, aki második és
Horváth Csabát, aki harmadik lett
az Országos Tudományos Diákköri
Konferencián.
Simon Zsolt geográfus, másodéves mesterszakos hallgató körmendi – a Kölcsey Ferenc Gimnázium
diákja volt –, ahogy tanára, dr. Balogh András is, aki a társadalomföldrajzon belül elsősorban telepü-

lésföldrajzzal foglalkozik. Simon
Zsolt Körmend szociálgeográfiai képét rajzolta meg dolgozatában, társadalmi csoportokat hasonlított ös�sze térbeli elhelyezkedésük alapján.
Választókerületek alapján tagolta a
kutatást, 800 kérdőívet töltetett ki, a
kérdések a munka, lakás, ellátásszolgáltatás, képzés-közművelődés,
közlekedés és kommunikáció, szabadidőtöltés, közösségi élet minőségére vonatkoztak.
– Legalább kétezer lakásba csöngettem be, mire meglett a kerületenként száz kitöltött kérdőív – meséli Simon Zsolt, aki a hatalmas
munkát három hónapon át végezte,
nyári szünetben, mert az egyetemi
szemeszter alatt az ennyi pluszenergia-befektetést igénylő kutatásra nincs idő. – A társadalmi különbségek meglehetősen nagyok: a
város centrumában lévő kerületek
kisebb átlagos lakásméretükkel,
idősebb korszerkezetükkel és a felsőfokú végzettségűek magas arányával tűnnek ki. A hozzájuk kapcsolódó körzetekre a jó átlagkereset, a szellemi foglalkozásúak túlsúlya, s a fiatalos korösszetétel

jellemző. A peremfekvésű városrészek pedig az ott élők alacsonyabb
iskolai végzettségével, főképp családi házas otthonaikkal, nagyobb
rendelkezésre álló zöldterületeikkel s a munkanélküliek magasabb
arányával írhatók le.
A másik kutatásban sikeres növendék Horváth Csaba földrajz
alapszakos hallgató, ő a Pápai Gazdasági Szakképző Iskolából jött.
Harmadik lett az OTDK-n azzal a
dolgozatával, amely Veszprém megyében a növekvő népességű majorsági területeket vizsgálta. Dr.
Balogh András a „Sajátos települések Magyarországon” című, szabadon választható kurzusán beszélt a
hallgatóknak sok minden eg yéb
mellett a majorokról – ide járt Csaba is, aki aztán azt kezdte kutatni,
hogy az egykori uradalmi központok területét napjainkban miként
hasznosítják.
– Ötven majort kerestem fel
Veszp
r ém meg yében, fele-fele
arányban olyanokat, ahol a népesség csökkent, illetve nőtt a 2001-es
és a 2011-es népszámlálási adatokat összehasonlítva. Összesen 1800

kilométert autóztam, 12 alkalommal keltem útra, hogy felkeressem
ezeket a helyeket – tudjuk meg a fiatalembertől. A legtöbb esetben több
tényező együttes előfordulására
van szükség ahhoz, hogy az egykori
majorok területén növekedjék a lakosság száma. Ezek közül a legfontosabb a kedvező földrajzi fekvés, a
turisztikai hasznosítás – találkoztam lovardával, állatsimogatóval is
– és az, hogy sok szegény ember költözik ki az egykori cselédlakásokba. Egyre több helyen létesítenek
biogazdaságot is.
A két tudományos diákkörben
előkelő helyezést nyert hallgató
mentora, dr. Balogh András úgy foglalja össze a siker titkát, hogy olyan
témákkal lehet jó eredményt elérni,
amelyek kuriózumnak számítanak
vagy rengeteg empirikus kutatás,
terepi munka áll mögöttük. De minden ilyen jellegű szakmai munkához nagy elszántság, kitartás, fáradságot nem ismerő, lankadatlan
szorgalom kell, hogy meg lehessen
találni a feltett kérdésekre a nem
könyvekből, hanem a valóságból tapasztalati úton vett válaszokat.

A Körforgás Környezetvédelmi
Egyesület ezért is döntött úgy nemrég, hogy a környezettudatosság jegyében nagyszabású rendezvényt
szervez Körmenden, mégpedig általános és középiskolás diákok számára. A cél az volt, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a szelektív gyűjtésre, illetve a hulladékhasznosítás
előnyeinek bemutatására. A kastély
udvarán felállított nagysátorban először V. Németh Zsolt államtitkár köszöntötte az iskolásokat. Mint mondta, szüleink pontosan tudták, hogy
szinte minden hasznosítható. A házban és körülötte nem volt semmi eldobva. Mindennek helye és ideje volt,
ha egy tárgy már elavult, akkor más
funkcióban működtették. A lényeg,
hogy a falusi portákon csak nagyon
kevés szemét keletkezett, amit lehetett, újrahasznosítottak. Az államtitkár szerint a fiataloknak is meg kell
tanulniuk ezt. Jelesül, hogy a szen�nyezést minimalizálják, a tárgyakat
újrahasznosítsák. Példaként említette, hogy a pet-palackokból egyaránt
készíthető divatos ruha vagy cipő.
De igaz ez más hulladékokra is. Ha
pedig ez nem megy, akkor lebomló
anyagokkal kell dolgozni. V. Németh
Zsolt arra hívta fel fiatal hallgatósága figyelmét, hogy nekik kell, nekik
muszáj jó példával elöl járniuk a hulladék hasznosítása terén.

Hiszen a jövőjükről van szó. Bebes
István polgármester helyi példákat sorakoztatott, szemléletesen
mutatta be a témakört és annak
fontosságát. Példaként utalt a Várkertre, a város zöld tüdejére. Ahol
milliókért megújították a fákat, az
utakat, a vizeket és a növénytársulásokat. Mindez az egészséget is
szolgálja. Ám vannak olyanok,
akik mindezt semmibe veszik, törnek, zúznak, szemetelnek.
Ezért is kellett nemrég kamerákat felszerelni a Várkert területén.
– Szeretnénk elérni, hogy Körmend
tiszta város legyen. Arra kérlek
benneteket, hogy segítsetek ebben,
segítetek a helyes szemlélet kialakításában – akár a családotokban
is. A felnőtteknek példát mutatva
döbbentsétek rá őket a felelősségükre.
A nemrég alakult ifjúsági kerekasztal e témakörrel, vag yis a
hulladék hasznosításával, a tisztaság megőrzésével, a családok
szemléletnek formálásával is foglalkozik – fogalmazott a polgármester.
A program során bemutatók,
koncertek követték egymást, majd
közös játékokra, ajándékosztásra
is sor került. Egy biztos: ez a rendezvény jól szolgálta a környezettudatosságot. n kor

Fotók: Jámbori Tamás
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Többezres közönség, jól összerakott koncertmenü, vastaps

Zenei ínyencségek az új év kezdetén
szentgotthárdi fúvószenekarok tagjai, ez is azt jelzi, hogy a körmendiek
jó kapcsolatot ápolnak a „szakmabeliekkel”.
Az újévi hangverseny nyitódarabjaként egy igazán elsöprő darab csendült fel. Van McCoy amerikai zeneszerző Afrikai szimfóniája már a
koncert elején megteremtette a fergeteges hangulatot, amely aztán az elkövetkező két órát is jellemezte. Jacob de Haan Ross Roy nyitánya után
ismertebb műveket játszott a zenekar, köztük a nagysikerű amerikai
westernfilm, A hét mesterlövész filmzenéjét, amely Elmer Bernstein nevéhez fűződik. A széki muzsika igazi
magyar hangulatot idézett, csárdás,
gyors, valamint lassú magyar zenei
részeket is tartalmazott. A darabban
egy fiatal tehetséget is megismerhetett a közönség: Karvalics Loretta, a
szombathelyi Művészeti Szakközépiskola második évfolyamos növendéke klarinétos közreműködését tapsviharral jutalmazta a nagyérdemű. A
nagyszerű zenei csemegéket felvonultató első rész után Bebes István
polgármester a hagyományokat követve pezsgős koccintásra invitálta a
jelenlévőket.
A negyedórás szünet után sem kellett csalódni. A legendás Broadway
musical, a West Side Story egyik dala
csendült fel, amelyet sokan ismerhettek, hiszen a musical filmváltozata
összesen tíz Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb filmek és a legjobb rendezésnek járót is. A Keresztapa című
film ugyancsak nagy klasszikus, ta-
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Péter Enikő új kozmetikai eljárásokat alkalmaz

Körmendi szakember volt tavaly az év spa terapeutája
Péter Enikő egy ötcsillagos osztrák szállodában dolgozik spa terapeutaként. Munkájában sikeres, olyannyira,
hogy az elmúlt esztendőben a világhírű Anne Semonin
kozmetikai cég őt választotta az év spa terapeutájának.

Ismét nagy sikerrel és telt házzal indult a kulturális évad.
A hagyományos újévi koncerten teljesen új repertoárral
lépett színpadra a Városi Fúvószenekar, énekes és hangszeres szólisták közreműködésével.
Kulturális szempontból most sem
lehet panasz az évkezdésre, hiszen a
Városi Fúvószenekar megint kitett
magáért. A zenei élményt csak fokozta a minőségi színpadtechnika és az
is, hogy ebben az évben kényelmesebb és szebb körülmények között
hallgathatta a közönség a nagyszerű
muzsikát, hiszen megújultak a székek, a díszletek. Nagy öröm volt látni,
hogy a zenekar nagy „öregjei” mellett
nagyon sok a fiatal, ez biztató, hiszen
azt jelzi, bármi történjék is, itt a tehetséges utánpótlás. Ez nem elhanyagolható egy nagy múlttal rendelkező, ismert és szeretett városi civil csoport
esetében. Megnyugtató: a Városi Fúvószenekar volt, van és lesz.
A hangverseny elején Bebes István
mondott köszöntőt, kiemelve azt,
hogy igyekezzünk jobb emberré válni
az új esztendőben, hiszen erre szükség lesz a közeljövőben. A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy táplálkozzunk a régi élményekből, emlékekből, mert azok hitet, önbizalmat
adnak. Végül arra is emlékeztetett:
az új év új reményeket, feladatokat
tartogat, s ahelyett, hogy fogadalmakat teszünk, jobb, ha az előttünk álló
munkára koncentrálunk. A cél az,
hogy az álmaink, vágyaink váljanak
valóra – mondta a városvezető, aki
arra is kitért, hogy a Morvay András
karnagy vezette Városi Fúvószenekar munkába fektetett energiája példaértékű, s ez mintául szolgálhat mások számára is. Az újévi koncertre
egyébként eljöttek a muraszombati, a
csepregi, a táplánszentkereszti és
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lán ezért is került be a zenéje az újévi
koncert repertoárjába. A Corleone
család tagjainak történetét bemutató
film zenéjét Nino Rota szerezte a 70es évek elején, és ma is nagy kedvencnek számít. Az örökzöldnek számító
zeneszámok után egy igazi muzikális
csemege következett, Michael Bublé
Feeling Good című számát Tóth Dániel, a szombathelyi Művészeti Szakközépiskola jazz-ének szakos hallgatója adta elő, felidézve egy kicsit az
eredeti előadó, Frank Sinatra alakját.
A koncert végéhez közeledve még egy
Michael Bublé-szám is elhangzott,
mégpedig a Sway című zenés blokk,
amelyet a fiatalabbak is jól ismerhettek, hiszen az említett Michael Bublé
háromszoros Grammy-díjas amerikai-olasz jazzénekes és színész interpretálásában vált népszerűvé világszerte. Végül olyan világhírű dalokkal zárta a koncertet a Városi Fúvószenekar, mint a Brazil, a Besame
Mucho vagy a Mambo Jambo. Természetesen a ráadás sem maradt el, egy
kicsit nyújtva ezzel a kiváló zenei élményt. A kulturális program végén
dr. Kovács Gyula Attila, a körmendi
Városi Fúvószenekar Egyesület elnö-

ke vette át a szót néhány perc erejéig.
Megköszönte a város támogatását,
kiemelte a Körmendi Kulturális Központ és a Városgondnokság munkáját, amelyek nélkül a koncert nem jöhetett volna létre.
Ismét jól indult tehát az év – már
ami a kultúrát illeti. Többezres közönség, jól összerakott zenei műsor
jellemezte az idei újévi koncertet is,
amely egy jó alap lehet az esztendő
további részére. Igaz, a tavalyi programkínálatot elnézve nehéz már fejlődni. A 2015-ös kulturális és szórakoztató sokszínűség nem vitatható. A
városi nagyrendezvények mellett
rengeteg kisebb program közül is válogathattak a városlakók. Az év zárása is kiemelkedően sikerült, az adventi hétvégéken nemcsak helyiek
voltak, hanem jöttek a környékbeli
városokból és kisebb településekről
is. Soha rosszabbat – mondhatjuk joggal, és reményekkel telve tekintünk
az új esztendőre. Persze nemcsak
kultúrabarátként, hanem magánemberként is. A Városi Fúvószenekar
megadta az alaphangot, így legyen
boldog mindenkinek az új esztendő.
 n tóth j.

Fotók: Jámbori Tamás

Péter Enikő körmendi születésű
fiatal nő, itt járt általános iskolába és
gimnáziumba. Igen korán, már szinte kisgyermekként elhatározta,
hogy kozmetikus lesz. – Emlékszem,
hogy valamikor nagyon régen anyu
egy Helia-D márkájú kozmetikai csomagot kapott karácsonyra. A kis
üvegcsék, tégelyek nekem nagyon
megtetszettek, s szerintem akkor,
ott kezdődött az érdeklődésem a
mostani szakmám iránt. Kozmetikusnak tanultam, de közben folyamatosan képeztem magamat, így a
munkám most nem kizárólag hagyományos kozmetikai kezelésekből áll,
hanem egészen komplex szolgáltatást foglal magában. Időközben elvégeztem egy ajurveda akadémiát,
ahol elsajátítottam az indiai masszázsok technikáját. Később megismerkedtem az úgynevezett lomi-lomi
masszázzsal is, ami a Hawaii- szigetekről származó különleges módszer. Igazából egy olajos masszázsról van szó, ami a szervezet bioenergia-egyensúlyát stabilizálja. Ez a
masszázs különösen jó például a fájdalmas letapadások kezelésére.
Enikő a különféle masszázstanfolyamok után sem hagyta abba a tanulást, most az Amerikai Upledger
Institute ha l lgatója, és a
craniosacralis terápia elsajátításán
fáradozik. Az alternatív gyógyászati
módszert széles körben alkalmazzák. Amellett, hogy általánosan javítja az életminőséget, serkenti a
szervezet öngyógyító folyamatait,
csökkenti a stresszt, visszaadja a fizikális életerőt, nagyon sok konkrét
betegségre is gyógyítóan hat. Ilyen
például a migrén, a krónikus fáradtság, a motoros koordináció zavara,
baleseti agyi és gerincvelői sérülések, szülési trauma, ortopédiai problémák és még nagyon hosszan lehetne sorolni azokat a problémákat,
amelyekre hatékonyan alkalmazzák
a craniosacralis terápiát. A cél a kötőszövetes határok, lemezek ellazítása, az ízületi feszültségek korrekciója, az izomrelaxáció, az agyi-gerincvelői folyadék áramlásának normalizálása, az idegi funkciók harmonizálása, a koponyán belüli keringés javítása.

Enikő immár nyolc éve egy közeli
osztrák településen, Stegersbachban
dolgozik, egy ötcsillagos golf és
lifestyle szállodában. Munkája nagyon komplex, hiszen nem csak egyszerű kezelésekről szól. Nála egyegy vendég nagyjából két órát tölt, a
cél a teljes ellazulás és felfrissülés.
Mindennek szigorú menete van, a
spa terapeuta kizárólag csak a kuncsaftra figyel. A kozmetikai kezelés
mellett ilyenkor van masszázs is,
ami felüdíti a testet és a lelket egyaránt. A vendégkör elég változó, a
legtöbb természetesen osztrák, jobbára Bécs környékéről. De vannak
svájciak, németek, és néha magyarok is. – Az igazság az, hogy a munkám abban is eltér egy kozmetikusétól, aki mondjuk szalonban dolgozik,
hogy nekem nincsenek vagy tényleg
csak nagyon ritkák a visszatérő vendégeim. Folyamatosan új emberekkel találkozom, akikhez nagyon
gyorsan alkalmazkodnom kell, és ki
kell találnom, hogy éppen mire van
szükségük. Külföldön egyébként nagyon elterjedt, hogy az emberek
wellness-napokra mennek szállodákba, és ott teljesen felfrissítik a
szervezetüket, megújítják a külsejüket. Fodrászhoz mennek, szemöldököt, szempillát festetnek, gyantáztatnak, mindezt egy hosszabb-rövidebb üdülés alatt. Magyarországon
ez pont fordítva van: nyaralás előtt
az emberek elmennek kozmetikába,
pedikűröshöz, manikűröshöz. Ez
egy nagy különbség, bár talán idővel
a hazai wellness és spa hotelekben is
népszerűek lesznek a külföldön divatos komplex szolgáltatások.
A körmendi születésű kozmetikust
tavaly az Anne Semonin cég az év
szakemberének választotta. A fennállásának 25. évfordulóját ünneplő
kozmetikai nagyvállalat őt találta
2015 legjobb spa terapeutájának, közel 180 szálloda dolgozója közül. – A
cím megtisztelő, nagyon örültem
neki. Tizennyolc éves korom óta dolgozom, a neves Danubius Hotelben
kezdtem Bükfürdőn, de dolgoztam
Londonban és Bécsben is. Az angol
nagyváros egyértelműen sok volt nekem, de igazából az osztrák főváros
nyüzsgése is. Most jól érzem magam

a jelenlegi munkahelyemen, bár
néha jól jönne egy kis megállás, hiszen hosszú évek óta nincsenek például ünnepeim, hiszen például karácsonykor és húsvétkor is mindig dolgozom. Amikor mások pihennek, nekem az az igazi nagyüzem.
Enikő párjával Felsőcsatáron él,
kevés a szabadideje, akkor rendszerint fotózik, kertészkedik. Szereti a természetet, ahogy az évek
telnek, egyre jobban. Régen nem is
értette, hogy mit szeretnek az idősebbek a körmendi mézga kertekben, most maga is virágokat ültet
és gondoz saját házuk udvarán. Az

utazásokat is nagyon szereti, azt
mondja, ha fiatalabb lenne, belevágna a Work and Travel projektbe,
bejárná a világot és közben a különböző országokban dolgozna, s
így jobban megismerhetné azokat.
Korábban egyszer elutazott Indiába két hétre, tejesen egyedül, talán
ez is hozzátett valamit a munkájához. Az elmélyüléshez, az ellazuláshoz és a letisztult gondolkodáshoz is hozzásegítheti az embert egy
jó spa terapeuta. Enikő ilyen, nem
véletlenül kapta a neves elismerést
a világszerte ismert vállalattól.
n tóth judit


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

Nézzen be hozzánk, megéri!

Bemutatótermünkben

állandó akció!
Kínálatunkból:
Ülő és funkciós
garnitúrák
(bőr, szövet huzattal),
minőségi matracok
és ágybetétek széles
választéka
kiváló minőségű
szövetek akciós áron
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Dr. Hollósi Gábor igazgató: pszichikai tűrőképesség, jó fizikum, elhivatottság kell a sikeres felvételihez

Mesterlövész puska és csibészelés – Toborzás a rendészetiben
A rendőrség a tiszthelyettesi állomány utánpótlása érdekében pár hete elindította az országos toborzást. A folyamat egyik állomásaként a Körmendi Rendőrkapitányság a Körmendi Rendészeti Szakközépiskolával közösen
tartott nemrég nyílt napot, várva az érdeklődőket. Jöttek
is, vagy 400-an töltötték meg a rendészeti nagytermét. A
látogatók amellett, hogy átfogó képet kaptak a felvételi
követelményekről és a képzés rendszeréről, bepillantást
nyerhettek az intézmény mindennapjaiba. Találkozhattak
és beszélgethettek az iskola munkatársaival és megismerkedhettek az egyes szakterületek feladataival is.
Dr. Hollósi Gábor rendőr ezredes,
a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola vezetője a nyílt nappal kapcsolatban elmondta, hogy sok érdeklődőt
vár. – Vonzó az itteni képzés, hiszen
nemcsak a rendőri létre, hanem más
rendészeti feladatokra is felkészítjük
a hallgatókat. Az sem elhanyagolható, hogy aki megfelel és komolyan veszi a hivatását, annak biztos kenyere
lesz. Ráadásul bárki a tarsolyában
hordhatja a marsallbotot – tette hozzá mosolyogva. Majd dr. Orbán Péter
volt vasi, később országos főkapitány
pályafutását hozta fel példának. A
rendészeti működését is megalapozó
tábornok közrendőrként kezdte. Végigjárta a szolgálati utat, a ranglétrát
és első számú rendőrként ment nyugdíjba. – Ehhez a szakmához sok minden kell. A nyílt napon igyekezünk
bemutatni a képzés sokoldalúságát –
tette hozzá a parancsnok.
Tény, hogy már kora reggel alig lehetett parkolóhelyet találni az intézmény előtt. Sok fiatal a szüleivel érkezett, másokat autóbusz hozott. Végül

csaknem félezren érkeztek, s meg is
töltötték az iskola nagytermét. A
szakközépiskola a 26. tanévébe lépett
2015-ben, az itt folyó nevelői munkának híre ment, így egyre több az érdeklődő.
Jelenleg négy rendészeti szakközépiskola működik az országban, jelesül Budapesten, Szegeden, Miskolcon és Körmenden. Az utóbbiban
négy féléves a képzés nappali szakon,
a gyakorlati tudnivalókat a hallgatók
az adott rendőrkapitányságokon sajátíthatják el. Az érdeklődőket szívesen fogadták az intézmény oktatói,
majd a bevezető előadások után megismerkedhettek az egyes szakterületekkel. A fiatalok megnézhették az
alkalmazott lőfegyvereket, a mai modern, közúti ellenőrzésekhez használt
digitális technikákat. Részt vehettek
kutyás bemutatón is – talán ez aratta
a legnagyobb sikert. A csibészelésre
fogott ebek helyt álltak, nem volt gond
számukra a kábítószeres csomagok
kiszimatolása sem. – Szeretnék bekerülni. Készültem már arra, hogy a

körmendi rendészeti hallgatója legyek – mondta el egy fiatal, csinos
szőke lány, Veronika, aki Pápáról érkezett. Hasonlóan vélekedett egy
győri fiatalember, Kornél is, aki szerint ugyan akad munkalehetőség a
városban, de ő rendőr szeretne lenni
és ehhez a legjobb út a körmendi.
– Nyomozónak készülök, ha felvesznek – mondta el a Keszthelyről jött
Ákos, akit elkísértek a szülei. Mint kiderült, nem kevesen voltak azon érdeklődők, akiknek a szülei valamilyen
formában kötődtek a rendőrséghez.
Vagy úgy, hogy hivatásszerűen ott
szolgáltak, vagy pedig polgári alkalmazottként dolgoztak valamelyik
rendőrkapitányságon. A fiatalok sokat
kérdeztek, az oktatók türelmesen válaszoltak. De azt sem rejtették véka
alá, hogy magasak a követelmények.
Az utóbbival kapcsolatban Hollósi
Gábor átfogó tájékoztatást adott a leendő hallgatóknak. – A rendészetis
intézményekben a legkorszerűbb eszközöket használjuk, az informatikai
és a nyelvtudást elősegítő képzés
alapvetésnek számít. Nagyon fontos a
jó erőnlét. Ezért megfelelően felszerelt konditermeket üzemeltetünk.
Specialitása is van a körmendi intézménynek, mégpedig a rendészeti történeti múzeum. Ezt nagyon sokan látogatják, erre is büszkék vagyunk.

De ami most igazán fontos információ
a jelentkezőknek, az az, hogy mit kell
a sikeres felvételihez teljesíteniük.
Nos, nem keveset – fogalmazott az ez-

redes, majd sorolta: – Alapvető az
érettségi, aztán a megfelelő egészségi és pszichikai állapot. Mindemellett
a műveltség, a tájékozottság is köve-

telmény. Egy tesztlapot kell a felvételizőknek kitölteniük, az általános
műveltségükre vagyunk kíváncsiak.
Az elérhető maximum 100 pont, a sikeres felvételihez legalább 50 pont
szükséges. Vizsgáljuk a fizikai állóképességet, a gyorsaságot is. Kétezer
méteres futást kell mindenkinek kötelezően teljesíteni. Ez egyébként sokaknak gondot okoz... Az új, fiatal
generációk sajnos nem mozognak
eleget, s ez ilyenkor ki is derül –
mondta el Hollósi Gábor.
A parancsnok szólt a lelki tényezőkről is. – A pszichikai állóképesség
nagyon fontos szempont a felvételinél. A rendőr nem mutathat érzelmet
a szolgálat során. Mondjuk egy súlyos
baleset helyszínén, ahol neki hideg
fejjel intézkednie, nyomokat rögzítenie, döntenie kell. Akkor sem veszítheti el a fejét, ha egy gyilkosság helyszínére vezénylik, s ott történetesen
egy kisgyermek az áldozat. Ez persze
nagyon súlyos lelki terhelést jelent,
de éppen ezért kell már most, a felvételinél kiszűrnünk a labilis idegállapotú jelentkezőket. Az az igazság,
hogy a pszichikai felvételin sokan elvéreznek – tette hozzá a parancsnok.
Kiegészítve azzal, hogy 400 jelentkezőt alapul véve átlagosan 200–250-en
tesznek sikeres felvételit, nagyon jó

esetben valamivel többen. – A rendőri
munka nem épülhet bizonytalanságra, vagylagosságra: aki ezt a hivatást
választja, annak minden idegszálával erre is kell koncentrálnia – szögezte le Hollósi Gábor. De azt is hozzátette: mindent egybevetve nagyon
szép és nemes hivatásról van szó. –
Izgalmas, szép szakma a rendőri. Az
is biztos, hogy aki ezt választja, annak nem lesz unalmas élete. Nincs
két egyforma ügy, eset, nyomozás,
szolgálat. Nagyon sok szép pillanatot is átélnek majd pályafutásuk során. És ne feledjék soha azt a marsallbotot – tanácsolta útravalóul a
hallgatóknak.
A nyílt nap során, nem utolsósorban kedvcsinálóként, a fiatalok részletes tájékoztatást kaptak a körmendi rendőrkapitányság munkájáról is.
A szervezet 2 járás 62 településén

vigyázza a rendet, 123 kilométeres
határszakaszt biztosít. Ez utóbbi jelentősége a migráció idején ugyancsak megnőtt. Ezt a helyzetet is jól
kezelte a kapitányság a társszervezetekkel és a helyi önkormányzattal.
Külön is kiemelték Bebes István körmendi polgármester pozitív szerepét, aki a migrációs hullám legelején
nagy higgadtságról tett tanúbizonyságot és hatékonyan segítette a rendészeti erők munkáját. A körmendi
kapitánysághoz tartozik az őriszentpéteri és a szentgotthárdi őrs is. E
helyeken szintén magas színvonalú
a szakmai munka. A körmendi rendőri vezetők hangsúlyozták: szívesen
látják és az iskola elvégzése után
várják azon fiatalokat, akik a rendőri pályán kívánnak elhelyezkedni.
 n kozma Gábor


Fotók: a szerző
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Sovány vigasz: mára már szanaszét vagyunk, nincs időnk zenélni

Egy korszak lezárult: 20 év után leállt a Secret Valley
20 év közös zenélés, többszöri újrakezdés után most végleg
vége – jelentette ki Hegedűs László, az együttes frontembere. A kezdetekről, a miértekről, a legjobb pillanatokról
faggattuk a Hegeként ismert zenészt.
– Hova nyúlnak vissza az együttes
gyökerei?
– A Secret Valley a 90-es évek elején a Sovány vigasz nevű punkfor
mációból alakult. Annak a zenekarnak jobbára szentgotthárdi tagjai
voltak, én voltam az egyedüli Körmendről. Énekelni hívtak, de nem a
hangom miatt, hanem, mert egyedi
volt a tarajom (nevet). Ez a banda
egy, másfél évig működött, igazi polgárpukkasztást csináltunk. Aztán
jött a váltás: átalakultunk Secret
Valley-vé, az ifjú, lázadó punk vonulat pedig lecsendesedett, nyugodtabb alternatív-dark zenélés vette át.
Az akkori felállásban már többen
voltunk körmendiek.

– Az évek alatt rengetegen megfordultak a zenekarban. Mégis kik voltak a legmeghatározóbb egyének?
– Valóban, folyamatosan változott a
banda. Nem merném felsorolni a neveket, nehogy kihagyjak valakit, de
volt pár olyan zenészbarátunk, aki

meghatározó személyiség volt nálunk. A teljesség igénye nélkül többek
között: Szokoli Sándor, Hujber Tibor, Ferencz Zoltán és testvére, Gábor, valamint Zancsics Gábor. Alapvetően gitárcentrikus az együttes,
annak idején azonban, amikor hattagú volt a csapat, Győrky Szilárd
szintetizátorral hozott egy más hangzást a Secret Valley-be. A jelenlegi
felállás: Mihály Tamás gitár, Scheiber Mihály szólógitár, Simon Péter
dob, Hegedűs Péter basszusgitár és
jómagam az énekkel.

– Pár év kihagyás után, a 20 éves
jubileumra álltatok össze újra. Elértetek mindent, amit szerettetek volna?
– Azzal az elején tisztában voltunk, hogy se U2, se Cure, se R.E.M.
nem leszünk, de amit szerettünk
volna azt megvalósítottuk. Számos
kisebb fesztiválon léptünk fel az
évek alatt, de a zenekar igazi porondja a klubkoncerteken volt. Mindig is jellemző volt ránk, hogy felszabadultan, lazán zenéltünk, élet-
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Felélesztik a kis falvak közösségi tereit

Megújuló, értékmentő faluházak a járásban
Rádóckölked, Nagykölked és Vasalja: mindhárom községben legalább két azonosság található. Az egyik, hogy a
körmendi járáshoz tartoznak, a másik, hogy megújult a
faluházuk. Ezt egy olyan pályázati program tette lehetővé,
amely nemcsak állami támogatásra, de saját önkormányzati erőre, akaratra is épít.

Fotók: Jámbori Tamás

vidám csapat vagyunk. Körmend
zenei életében nagy valószínűséggel meghatározó nyomot hagyunk,
hiszen a városban olyan banda,
amely hosszú évtizedeken át zenélt, nem volt előttünk. És, még ha
csak félig aktívan is tevékenykedtünk, de vittük a város hírnevét.
Amikor a 20 éves jubileumra összeálltunk, csak néhány koncertet terveztünk. Főleg olyan bandákkal
együtt, akikkel jó barátságot ápolunk. Ilyen volt a Pál Utcai Fiúkkal,
a Vad Fruttikkal és 30Y-nal való
fellépés.

– Decemberben egy nem mindennapi koncerttel búcsúzott el közönségétől az együttes a Körmendi Kulturális Központ nagytermében. Mindez
valaminek a végét, egyben a kezdetét is jelenti. A döntés, hogy befejezitek, mikor született meg?
– Régóta nehézséget jelentett a
próbák szervezése, hiszen mindenki
dolgozik, családos és szanaszét vagyunk. Húztuk, halasztottuk, de be
kellett látnunk, hogy nincs rá időnk.
A másik pedig, hogy elment a hangom és csúszkál. Ezzel nem szeretném a zenekart lejáratni. Szerettük
volna a Pál Utcai Fiúkkal elbúcsúztatni magunkat, az nem jött össze, az
Európa Kiadóval technikai akadályai voltak a fellépésünknek végül
egy számunkra nagyon kedves zenekarral, a Müller Péter Sziámi And
Friendsszel közösen hoztunk létre
egy olyan estet, amely remélem, mindenki számára felejthetetlen marad.

– Fennállásotok alatt két lemez
született. Az utókor hol tudja majd
elérni a Secret Valley dalait?
– A zenélés nem olyan, amit csak
úgy abbahagy az ember. Természetesen egyikünk sem távolodik el tőle.
Jómagam az AlteRába szervezése
kapcsán maradok a közegben. A többiek pedig zenélnek tovább és remélem, hogy egyszer majd az AlteRábán
tudok számukra fellépési lehetőséget biztosítani. A Secret Valley nem
tűnik el nyom nélkül: mivel a korábbi
hanghordozóink minősége nem a
legmegfelelőbb, ezért az utókornak
szeretnénk még tavasszal rögzíteni
pár számot.
 n Markó Petra

Rádóckölkeden, a faluház avatásán ott volt V. Németh Zsolt államtitkár is, aki örömét fejezte ki László
Zoltán József polgármesternek a
szép külcsín és a gazdag belbecs
okán. A tetszetős faluházban szinte
minden olyan szolgáltatás, hivatal
megtalálható – önkormányzat, orvosi
rendelő, közösségi terem –, ami kell a
falvak lakóinak, növelve komfortérzetüket. A több mint 20 milliós beruházás révén teljesen megújult az épület, kazánt cserélve korszerűsítették
a fűtést és felújították, átalakították
az egyes helyiségeket.
Nagykölkeden a régi iskola épületét, pontosabban annak külső részét
újították meg. Itt még szeretne előbbre lépni az önkormányzat, húzta alá
Francsics Zoltán polgármester. Nem

is csoda, hiszen a szép külső egyelőre
szerény belsőt takar. A közösségi szobákra, közte a konditeremre, ráfér a
korszerűsítés. De ez már egy másik
pályázat része lehet, jegyezte meg a
faluvezető.
Vasalja elöljárói, mint projektgazdák, már a teljesen megújult faluházban köszönthették a vendégeket, köztük a már említett intézmények tervezőit és kivitelezőit. Az itteni faluház
elegáns, minden részében új. Különlegessége is akad: olyan képek, dokumentumok sorakoznak a falon, amelyek a település múltjáról szólnak, azt
örökítették meg. – Ha egy falu hagyja
elveszni a múltját, annak jövője sem
lesz – szögezte le Gombás Alajos polgármester. Aki szerint nagyon jó ötlet
volt a kis favak közösségi tereinek

megújítása. – Ha a régi házaknak lelket adunk, akkor talán a fiatalság is
ráébred a kötelességére. Ami nem
más, mint a hagyományok tisztelete
és továbbvitele – hallottuk. V. Németh
Zsolt hasonló szellemben méltatta a
projekt jelentőségét, kiemelve: a kormány arra törekszik, hogy a magyar
falvak még élhetőbbek legyenek. –

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy
a magyar kultúra gyökerei a kis falvak közösségeiből erednek. Az itteni
szokások és hagyományok, legyen
szó tollfosztásról, disznóölésről vagy
tökmagköpesztésről, farsangolásról
– beépültek a nemzeti kultúrába. Ez a
mi igazi értéktárunk – húzta alá az
n kor
államtitkár. 

800 ezres adomány az ADA-tól a szakképzőnek
A körmendi ADA Hungaria Bútorgyár Kft. közel 800 ezer forint értékben új informatikai eszközöket adományozott a Szombathelyi Műszaki
Szakképzési Centrum Rázsó Imre
Szakközépiskolája és Szakiskolája
részére. Az iskola többek között monitorokat, laptopot, projektort és
hálózati eszközöket kapott. A cég
mindezeken kívül használt monitorokkal gazdagította az intézmény
felszereltségét. Az átadáson a cég
képviseletében a két ügyvezető, Kovács Katrin és Kerschenbauer
Herbert, valamint Bognár Balázs
igazgatási vezető, a Szombathelyi
Műszaki Szakképzési Centrum részéről Szentgyörgyvári Róbert főigazgató és Volf Mária Magdolna
szakmai főigazgató-helyettes és
Varga Zoltánné, az intézmény igazgatója vett részt. Az igazgató elmondta: a bútorgyár és az iskola
között több éve fennálló szoros kapcsolat van. A cég a kárpitostanulók
részére külső képzőhelyet biztosít,
amely minden érintett fél számára
fontos. A diákok modern eszközök-

kel, munkahelyi környezetben sajátítják el a kárpitosképzés gyakorlati tananyagát. – A jövőben még szorosabb együttműködést tervez a két
intézmény, például felnőttképzés
indításával. A cég elképzelései között szerepel az is, hogy ösztöndíjjal

motiválja a náluk gyakorlaton jól
teljesítő tanulókat. A következő tanévben a kárpitosszakma hiányszakma lesz, ami azt jelenti, hogy
az állam is tanulmányi eredménytől
függő ösztöndíjjal támogatja a diákokat – hallottuk. A Rázsó duális

képzést valósít meg, szakmakínálatát a helyi munkaerő-piaci igényekhez igazítja. Az ADA pedig azon
vállalkozások közé tartozik, amelyek az iskola elvégzése után biztos
állást kínálnak a tanulóknak.
 n kor
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Széll Kálmán szabadelvű miniszterelnök volt
A Várostörténeti Akadémia december 7-ei évzáró
rendezvénye az egykori miniszterelnök, Széll Kálmán
(1843–1915) pályafutásával foglalkozott. Az előadást egy
ma élő rokona, dr. Széll Kálmán orvos professzor tartotta
a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Dr. Széll Kálmán szombathelyi
Ph.D orvos, emeritus főiskolai tanár
előadása elején köszönetet mondott
a meghívásért, amelynek az volt az
apropója, hogy 100 éve halt meg
Széll Kálmán egykori miniszterelnök, aki a Szabadelvű Párt, azaz a
korabeli liberálisok színeiben politizált. Az előadó elmondta, hogy
gyermekkorában sokszor járt Körmenden, rokoni szálak kötötték ide.
Mindig sokra becsülte a honismerettel foglalkozó embereket, mert
aki a múltját nem ismeri, nem érdemli meg a jelent és nem tudja megtervezni a jövőt. Széll Kálmánnak
egyébként oldalági rokona az orvos.
Széll Kálmánnak sokáig adósa volt
a magyar történelem, mert már a
második világháború alatt és az azt
követő diktatúrában is agyonhallgatták tevékenységét. Gasztonyban
született 1843-ban, tanulmányait
Sopronban és Szombathelyen vé-

gezte, a pesti egyetemen doktorált
jogtudományból, majd 1867-től szolgabíró lett Vas vármegyében, de ez
csak egy évig tartott, mert szentgotthárdi, majd pozsonyi kormánypárti országgyűlési képviselővé választották. Hét éven át volt jegyzője
az Országháznak. Vörösmarty Mihály lányát vette feleségül, akinek
Deák Ferenc volt a gyámja. Amikor
ez 1989-ben a Vasi Szemlében megjelent, akkor érkezett egy felháborodott olvasói levél, hogy ez hamis
adat, mert Széll Kálmán Arany János lányát vette el. Ez is igaz, csakhogy az a Széll Kálmán egy református esperes volt, nem pedig a későbbi miniszterelnök. 1875-ben vállalta el a Szabadelvű Párt színeiben
a pénzüg yminiszterséget, majd
1878-ban a boszniai okkupáció miatt megvált tisztségétől, és rátóti
birtokát mintagazdasággá fejlesztette. 1897 végén tért vissza a politi-

Karácsony előtt Csík János, a
Csík zenekar vezetője koncertezett
néhány zenésztársával és Őze
Áronnal az evangélikus templomban. Az egyes zeneszámok között
Őze Áron színművész mondott verset és prózát a magyar irodalom
legkiválóbb szerzőitől.
„A fény felé” című karácsonyi
koncert sok érdeklődőt vonzott
december 20-án este az evangélikus templomba. A rendezvény elején Benedek János evangélikus
lelkész köszöntötte „a messziről
hozzánk jött művész urakat” és a
közönséget, majd arról beszélt,
hogy Isten valamennyi ígérete
Krisztusban lett igenné. A koncerten
a Kossuth-díjas Csík zenekar zenészei, Csík János (hegedű, ének),
Barcza Zsolt (tangóharmónika,
cimbalom), Bartók József (nagybőgő), valamint Szokolai „Dongó” Balázs (fúvós hangszerek) és Őze Áron
színművész működött közre. Fellépésükön gyönyörű zenék és gyönyörű irodalmi idézetek váltották
egymást. Dzsida Jenő, József Attila, Márai Sándor, Pilinszky János,

Minden kórus a legszebbnek tartott karácsonyi dalokat adta elő

Jótékonykodtak is az adventi hangversenyen
Ismét nagy sikert aratott a már évek óta hagyományos ünnepi program, az Adventi Kórusmuzsika,
amelyet most is a Szent Erzsébet Plébániatemplomban tartottak. A kiváló zenei élmény mellett
a segítségnyújtás is előtérbe került, hiszen a rendezvénnyel László Szilviát támogatták, aki jelenleg
szívátültetésre vár.

kai életbe, 1899-től lett a Magyar
Királyság 12. miniszterelnöke, de
ezzel párhuzamosan a belügyminiszteri tisztséget is betöltötte.
Pártja 1901-ben kétharmados többséget szerezve nyerte az általános
választásokat. 1902-ben kitüntették
a Szent István-rend nagykeresztjével, majd ebben az évben a Magyar
Tudományos Akadémia igazgatójává választották. A Szabadelvű Párt

egy belső konfliktusa miatt 1903ban lemondott a miniszterelnökségről. 1906-ban ismét országgyűlési
képviselővé választották, és belépett az Alkotmánypártba, amelynek megszűnéséig, 1910-ig elnöke
volt. 1911-től már csak a gazdasági
életben vállalt szerepet. 1915-ben,
72 évesen Rátóton halt meg, Táplánszentkereszten temették el. n cs.t.
Fotó: Jámbori Tamás

ADA-ajándék Csík János koncertezett Körmenden
Még mielőtt elkezdődött volna a téli
szünet az iskola ajándékot kapott.
Pontosabban az intézmény könyvtára újult meg a segítő szándékok és
a szorgos, hozzáértő kezek által. A
könyvek birodalmában, köszönhetően a helyiség gyakori használatának, a bútorok is megkopnak. Számunkra nagyon fontos, hogy gyermekeink szép, otthonos környezetben töltsék az itt megtartott foglalkozásaikat, illetve végezhessenek
gyűjtőmunkát. Arra is törekszünk,
hogy az egyes intézményi rendezvényekhez itt is esztétikus helyszínt
tudjunk biztosítani.
Az iskola vezetője kérésére az
ADA Hungária Bútorgyár Kft. gyönyörű bútorszövetet adott. Az eredetivel majd megegyező színű huzattal aztán a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola kárpitos
képzésben részt vevő tanulói és oktatójuk precíz munkával öltöztettek
fel mintegy 25 darab széket.Az iskola diákjai és dolgozói köszönetet
mondanak ezért a hasznos karácsonyi ajándékért.
 n Kölcsey Általános iskola
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Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós, Reményik Sándor versei, prózai szövegei hangzottak fel, ötvöződve a népzene, a klasszikus és a
kortárs zene dallamaival. A koncert egyik legerősebb pillanata az
volt, amikor Őze Áron elszavalta
Reményik Sándor Kegyelem című
versét, amit a Csík János dúdolásá-

val kezdődő közismert daluk, az
„Én vagyok az, aki nem jó” követett. Természetesen műsorukkal
többször is katartikus pillanatokkal ajándékozták meg hallgatóikat, amit aztán úgy háláltak meg,
hogy háromszor is visszatapsolták
a művészeket.
n csihar tamás


Minden esztendőben meg találhatjuk az adventi programok
között az Adventi Kórusmuzsikát, amelyet mindig nag yszámú
közönség kísér fig yelemmel. Ez
az elmúlt esztendőben sem volt
másként. A szer vező Városi
Veg yeskar mellett több meghívott kórus is szerepelt a rendezvényen, íg y az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola, a Somog yi
Béla Általános Iskola, a Kölcsey
Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Kölcsey Ferenc Gimnázium és a nádasdi Széchenyi
István Általános Iskola énekkarai. A kórusokat Sabáli Lászlóné, Tamus Beáta, Tutkovicsné
Kardos Nóra és Németh Zsuzsanna vezényelték.
A karácsony előtti zenés várakozás jótékony célt is szolgált:
László Szilvia szívátültetésre
váró körmendi diáklányt segítették a befolyt összeggel, aki
eg yébként néhány évvel ezelőtt
még énekelt az adventi progra-

mon. A közel kétórás hang versenyen minden kórus az általa legszebbnek tartott karácsonyi dalokat adta elő. Íg y a mag yar karácsonyi népénektől, mag yar
szerzők művein át, több idegen
nyelven előadott kórusmű is elha ng zott az est folya má n.
Rajner Tibor szavalata és a
g imnazista fiúk g itárkísérete
még bensőségesebbé tette az adventi rendezvényt. Sabáli László hangszeres kíséretével, mint
mi nden edd ig i a l ka lom ma l,
most is a legnag yobb mértékben
járult hozzá a hang verseny sikeréhez. A meghitt este a legszebb
és leg ismertebb karácsony i
ének, a Csendes éj g yertyafényes közös éneklésével fejeződött be.
A hang versenyt követő napon
a felajánlott adományt Sabáli
Lászlóné, a Városi Veg yeskar
karnag ya és Báger Szabolcs, a
veg yes kar tagja adta át László
Szilvia édesanyjának, Lászlóné
Holtay Andreának.

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

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.

Elfogyóban a tekézők
Tavaly 11 csapat 56 játékossal,
három fordulóban vett részt a tekebajnokságon. Idén a Szőce és az
Eg yházasrádóc (Tikláb TK) már
nem tudott indulni a szezonban.
Budai Miklóst, a megyei szövetség tag ját, a körmendi tekézés
„mozgatórugóját” kérdeztük:
Az elmúlt évi bajnokságot a Halászcsárda Panzió csapata nyerte,
második a Boldizsár Trans, harmadik a Budai SE lett. Egyéniben
az igazoltak közül Pungor Géza
szerezte a legtöbb találatot, míg a
A FELSŐ TAGOZATOT EGY
HATÁRMENTI ISKOLÁBAN? JÓ ÖTLET...
Németül? Az angol is fő tantárgy?
Jó ötlet. A Josefinum Eberau szeretettel várja
az érdeklődő tanulókat, szüleikkel együtt
2016. január 22-én pénteken, reggel 9.00-től
12.00-ig az iskola épületében tartandó
Nyílt Napjára, ahol a beiratkozási feltételekről
is kaphatnak magyar nyelvű információt.

Cím: Eberau, Marktstr. 29.
www.josefinum-eberau.at
06-70/316-8356

-

nem igazoltak között ifj. Sály Károly bizonyult a legjobbnak. Egy
mérkőzésen a legtöbb fát Vella Tibor és Szomi Ferenc 296-tal érték
el. Idén kilenc csapat négy fordulóban küzd meg egymással. Ebben
az évben is tervezünk nyári bajnokságot: 60 dobás, hármas tarolással. Az NB III-ban január 16-án
kezdődik a szezon, az 5. helyről
folytatják, s a Budai SE-nek dobogós céljai vannak. El kell mondanom, hogy itt a környéken bajban
van a sportág. Nincs utánpótlás,
nincs ifjúsági korú játékos. Pedig
ebben a sportban nagyon nagy kiemelkedési lehetősége van (lenne)
a tehetséges fiataloknak. Évek óta
nincs olyan, hog y eg y apuka elhozná a fiát, megmutatni neki a
tekepályát, a tekézést. Általános
iskolás kortól, a hetedik, nyolcadikosok már jöhetnének. Elkelne a
vérfrissítés a sportágnak. Ha a
mostani korosztály kiöregszik,
n kéki
vége itt a tekének… 

Vagyonvédelmi-, biztonsági tevékenység
Járőrszolgálat (kutyával, autóval)
Rendezvénybiztosítás
Kutyabemutatók rendezése
Kutyakiképzés
Kutyapanzió

Biczó Péter - 30/621-0496
kantorcsupati@gmail.com

+36-30-9696-726 Képviselő: Mezei Ferenc ME-VILL 2000 Bt.

25 év tapasztalat, referencia munkákkal
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Mesés évzáró – Sikerült legyőzni a címvédőt

Az egész sportcsarnok piros-feketébe öltözött
A Körmend–Szolnok találkozó előtt jelentették be, hogy
újabb évre az Egis Gyógyszergyár Zrt. névadóként
szponzorálja a kosárlabdacsapatot. Az egész csarnok
piros-feketébe öltözött. Az ünnepélyes hangulatot jó játék és nagyszerű győzelem fokozta (89:78). Ekkor lépett
pályára utoljára a közönségkedvenc Kendrick Perry, akire
műtét vár. A helyére érkező Petty Parrish jól mutatkozott
be a Falco elleni első idei bajnokin, ahol nem sikerült a
bravúr Szombathelyen (73:69).
A Szolnoki Olaj kezdett jobban,
de a Körmend partiban volt, aztán neg yedóra elteltével sikerült
az eg yenlítés. Ezt követően már
mi irányítottuk a játékot. A félidőben 8 pontta l vezettün k
(37:29). A harmadik neg yedben
aztán robbantott a hazai csapat.
A búcsúra kényszerült Perry mellett Duinker, Channels, Ferencz
és Dickerson is remekelt. Már
húsz pont volt a különbség, de a
Szolnok nem adta olcsón a bőrét,

s az utolsó neg yedben kezdett felzárkózni. Tóth Norbert is jókor
dobott pontokat és fontos lepattanókat szerzett, íg y nem maradt
komoly izgalom a végére. A jó védekezéshez kimagasló támadójáték társult, ezért a héten nemzetközi meccset játszó Szolnok fáradtan megtört. Perry búcsúztatását követően az alkalmi rendezvénysátorban éjszakába nyúló buli vette kezdetét. A 2016-os
év eleje változásokat hozott a ke-

retben. Nermin Hujdurovics
még a szezon előtt megsérült, íg y
mostanra világossá vált, hog y elválnak a center és a klub útjai.
Kendrick Perry helyére Parrish
„Perry” Petty érkezett. Két mag yar fiatal, Sonyák Béla és
Sömenek Martin távozott Oroszlányba, illetve Salgótarjánba.
Várhatóan ott bőséges játéklehetőséghez jutnak. A Falco ellen
még nem tudott bemutatkozni az
újabb
szerzemény
Trey
McKinney-Jones, akivel további
erősítést tervez a klub. Az 1990ben született amerikai kosárlabdázó jó mutatókkal rendelkezik,
az ősszel még Izraelben játszott.
A televíziós közvetítés miatt
eg y nappal korábban, szombat
helyett pénteken játszotta idei
első találkozóját a Körmend,
Szombathelyen. A Falco ellen
nem léphetett pályára bokasérülése miatt Cole Dickerson, míg az
említett McKinney-Jones játékengedély híján szorult a kispadra.

Nag y elánnal estek eg ymásnak a
csapatok, a vendégek ötpontos
vezetéshez jutottak, de a Falco
eg yenlített. Utóbb is nálunk volt
az előny. A nag y rohanás nem hozott szép, színvonalas játékot, de
a félidőben is mi vezettünk
(30:38). A harmadik neg yedben
beállt a játékunkban némi törés,
amit a feljavult vendéglátók ki is
használtak és fordítottak (48:46).
A záró neg yednek 56:51-g yel vágtak neki a csapatok. Feljöttünk
eg y pontra (59:58), de sorra hag ytuk ki a helyzeteket s a büntetőket. Ekkorra a fáradság jelei mutatkoztak a piros-fekete eg yüttesen, senki sem tudott újítani.
Dickerson hiányzott, Petty és
Katura dicsérhető, míg Ferencz
és Farkas pontjaira hiába vártunk. Nég y ponttal kikaptunk a
meg yei vasi rangadón (73:69).
Nyerhető meccset szalasztottunk
el, igaz, változóban a keret és volt
sérültünk is.
 n kéki

Egis a névadó szponzor
A 2013-as év végén dőlt el, hogy
2014-ben a férfi kosárlabdacsapatot az Egis Gyógyszergyár Zrt.
névadó támogatóként segít, a csapat azóta az Egis Körmend nevet
viseli. Nos, a Szolnok elleni 2015-ös
utolsó mérkőzés előtt dr. Hodász
István, a cég vezérigazgatója és
Zsebe Ferenc, a klub ügyvezető elnöke újabb évre, 2016-ra is aláírta
a szponzori szerződést.
A csarnok mellett rendezvénysátrat emeltek, ahol a gyógyszergyár bemutatkozott a körmendi
közönségnek, látványos technikai
elemekkel tarkítva. Dr. Hodász István kiemelte, hogy több mint 40 éve
van jelen a gyógyszergyár a város-

ban, Körmend fejlődésének fontos
része az üzem. A helyi gyáregységből 24 országba szállítanak termékeket, csaknem 700 embert foglalkoztatnak. A gyógyszergyár
jelmondata „Az Egis – egészség,
élet, minőség” értelmében támogatja a körmendi, az élvonalban
vitézkedő kosárlabdacsapatot.
Bebes István polgármester az
ünnepélyes sajtótájékoztatón
nagyra értékelte a cég segítségét.
Örömmel jelezte, hogy a város legnagyobb foglalkoztatója, adófizetője és támogatója az Egis Gyógyszergyár Zrt. Reményének adott
hangot, hogy csapat méltó teljesítménnyel hálálja meg a pártfogást.

„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 2016-os 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
pályakezdők, illetve többéves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését (referenciakód: SZI):

• Elektromos karbantartó
• Forgácsoló
• Gépkezelő
• Szerelő
• Teamvezető
Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatás-csomagot (kedvezményes étkezés,
Cafeteria juttatás, útiköltség-térítés), fejlődési-, és előrelépési lehetőséget biztosítunk multinacionális
környezetben. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, pályázati anyagát (fényképes önéletrajz, motivációs
levél, bizonyítványok másolata) a következő címre várjuk:

E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com
LuK Savaria Kft. Személyügyi osztály 9700 Szombathely, Zanati út 31. • Tel.: +36 94 588 100
Motivációs levelében, ill. önéletrajzában kérjük tüntesse fel
a megpályázott munkakört a referenciakóddal együtt.

www.schaeffler.com
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Crossfitesek szilvesztere Takarítás és évzáró kick-box
Városunk crossfitesei úgy ünnepelték december 31-én a beköszöntő
2016-ot, hogy négyfős csapatok ös�szesen 2016 ismétlést végeztek el
nyolc feladatból a Szilveszter Cross
Challenge nevű rendezvényen.
December 31-e előtt már hetekkel
elkezdődött a négyfős csapatok alakítása, és a felkészülés 2016 crossfites
köszöntésére. Szollár János edző nehézségi szint szerint három kategóriában állította össze az egyenként
nyolc feladatból álló gyakorlatsorokat, ezeket e-mailban elküldte mindazoknak, akik más városokból érdeklődtek a rendezvény iránt. A legkön�nyebb a Crosstraining kategória volt,
ezt egy négy főből álló család teljesítette a kitűzött egy órán belül. A 12
éves fiú volt egyébként a legfiatalabb
résztvevő e napon. Az Open kategóriát 12 csapat teljesítette a rendelkezésükre álló másfél óránál korábban. A
legnehezebb kategóriára, az RX-re
négy csapat adta le a nevezési díjat, a
csapatonkénti egy üveg pezsgőt, nekik 2 órán belül kellett az összesen
2016 ismétlést végrehajtaniuk, de

mindannyian 1,5 óra alatt végeztek a
feladattal. A nehézséget az jelentette,
hogy a már említett nyolc feladatból
az elsőt nyolcszor, a másodikat hétszer, a harmadikat hatszor stb. kellett
megismételni az utolsóig, amit „csak”
egyszer kellett végrehajtani. Egy
ilyen kör 36 ismétlést jelentett, s ezt
teljesítették aztán 14-szer. Ez összesen 504 ismétlés egyénenként, ami
aztán 2016 lett a végén a csapat négy
tagjának köszönhetően. A csapatokban mindig ketten dolgoztak, ketten
pedig pihentek.
A program reggel 8-kor kezdődött,
és 16 órakor ért véget az Impulzus
Crossfitness Rákóczi úti edzőtermében. Ezután pihentető pezsgőzés és
pizzázás kezdődött. Körmendieken
kívül Szombathelyről és Szentgotthárdról érkeztek crossfitesek és
drukkerek a jó hangulatú eseményre. Tavalyelőtt 2015-öt köszöntötték
így, és biztos, hogy majd december
31-én ismét lesz lehetőség a következő esztendő ekképpen történő köszöntésére. Ja igen, ez a cikk 2016
karakter! n kéki

A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend kick-boxosai még az ősz végén
egy szombat délelőtt tettek eleget annak a korábbi vállalásuknak, hogy tavasztól a tél beköszöntéig rendben
tartják a Várkastély északnyugati
kertjét. A szorgos munkások között
többen is voltak olyanok, akik minden
hétvégén ott tevékenykedtek.
A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend kick-boxosai maradéktalanul
eleget tettek annak a vállalásuknak,
hogy tavasztól őszig szombat délelőttönként rendben tartják a Batthyánykastély északnyugati kertjét. Általában 8–10–12 fő jelent meg ezeken az
alkalmakon, és végezte az épp aktuális tennivalókat. Az edzőjük, Andorka
Imre 3 danos kick-box mester áprilistól minden héten lenyírta a füvet, az
utolsó idei fűnyírást az október 28-ai
városi ünnep előtt végezte el. A többiek
edzőjükkel az élen mindig az aktuális
dolgokat tették, gazt irtottak, gereblyéztek vagy épp a fák törzséről távolították el az élősködő kúszónövényeket. Még tavasszal azzal kezdték a
munkálatokat, hogy a Városi

Kiállítóterem melletti bejáratnál szétverték az akadálymentes közlekedést
lehetetlenné tevő betontömböt, majd
az ottani kertrészt földdel töltötték fel.
Az idei utolsó, ősz végi közös munkájukon avart gyűjtöttek és elegyengették
a vakondtúrásokat. Valamennyi szombaton ott dolgozott Andorka Imre mellett Bernát Ádám, Takó Bertalan. Nagyon sokat dolgozott még dr. Baranyai
Roland, Joó Virág, Juhász Jácint,
Nagy Dávid és Kutrovácz Ádám is.
December 28-án este a Dreher sörözőben tartották a dinamicások hagyományos évzáró vacsorájukat,
amelyet megtisztelt jelenlétével
Bebes István polgármester is, aki
köszönetet mondott többek között a
szép sporteredményekért, a várkastély kertjeinek gondozásáért és a fiatalok önfegyelemre neveléséért. Vízkereszt napján este nosztalgiaedzést tartott Andorka Imre a korábbi és a jelenlegi kick-boxosok számára a gimnázium tornatermében. Az
edzést megtisztelte jelenlétével mint
egykori kick-boxos, Szabó Ferenc
n cs.t.
alpolgármester is. 

Kupagyőztes lett a TATU
Az elmúlt évben is megrendezték
Körmenden 2015. december 30-án a
Kosárlabda Szilveszter Kupát. Kilenc csapat három csoportban mérkőzött, majd a csoportgyőztesek
játszottak a végső győzelemért. A
tornagyőztes a TATU gárdája lett,
akik nem találtak legyőzőre. Második helyen a Vasalja, harmadikként

a Partizán OverBerki végzett. A torna legértékesebb játékosának
Hencsey Tamás (TATU) bizonyult,
aki köztudottan az Egis Körmend és
az U18-as fiúválogatott másodedzője. Az említetteken kívül részt vett a
tornán az Ultras, a Szupperbike, az
UCCA, a Vasi KKK, az SKamion és a
n kéki
Vargovics csapata. 
Védőoltások,
Mikrochip-beültetés
veszettség elleni - altatógépes vagy
oltások
infúziópumpás altatás
- 4D ultrahang
- röntgenvizsgálatok,
- vérvizsgálat helyben, diszplázia szűrés
saját laborban
- lágyszervi-, onkológiai- video endoszkóp
és csontműtétek
- számítógépes EKG - Törzskönyv- ügyintézés,
állatútlevél
Szombethely, Bartók Béla krt. 9/B • Tel.: 94/310-034
www.allatkorhaz.com
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Körmendi Híradó

Partnercégeink részére keresünk:

OPERÁTOR
munkakörbe munkavállalókat.
Szombathely:
• 3 vagy 4 műszakos munkavégzés
• Modern munkakörnyezet
• Versenyképes alapbér
• Teljesítmény- és jelenléti
bónusz
• Cafeteria rendszer

Körmend:
• 1 műszakos munkavégzés
• Modern munkakörnyezet
• Hosszútávú munkalehetőség
• Prémium
• Cafeteria rendszer
• Faipari tapasztalat előny

Érdeklődni, jelentkezni lehet:
H-P.: 8.00-16.00

94/509-515; 30/587-5268; whc.szombathely@whc.hu

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

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:
GÉPBEÁLLÍTÓ
(4 műszakos munkavégzés)

GÉPKEZELŐ
(3-4 műszakos munkavégzés)

Feladatok:
• gyártóberendezések folyamatos működésének biztosítása,
beállítása,
• átállások, javítások elvégzése,
• folyamatos termelés támogatása.

Feladatok:
• gyártóberendezések kezelése, kiszolgálása,
• elektronikai alkatrészek szerelése.

Elvárás:
• műszaki szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség.

Elvárás:
• szakmunkás végzettség.

Ha fenti ajánlatunk felkeltette érdeklődését, úgy kérjük, hogy jelentkezzen vállalatunk portáján (Szombathely, Csaba utca 30.)
elhelyezett pályázati lap kitöltésével, vagy juttassa el önéletrajzát a HRSzombathely@epcos.com e-mail címre.
EPCOS Kft · A TDK Group Company · www.epcos.com

