Körmendi Híradó

2016. március 11. • XIV. évfolyam 5. szám

Városi lap

1

Körmendi Híradó
Sikeres volt az idei Utazás kiállítás
4–5. oldal

Polgármesteri vizit a fürdővárosok standján

Tartalmunkból:

A testület elfogadta
az idei költségvetést
Körmend Város Önkormányzata
képviselő-testülete 2016. február
11-ei ülésén elfogadta a város
2016. évi költségvetését. Bebes István polgármester elmondta, hogy
az önkormányzat előző évi gazdálkodása reális alapokon került tervezésre, és a végrehajtása is fegyelmezetten folyt.
n 3. oldal

A Batthyány család
forradalmisága
Az 1848-as tavaszi átalakulás közel
két évtizedes előkészítő munka
eredménye volt. A reformkori országgyűlések lehetőséget teremtettek arra, hogy a reformszellemű liberális nemesség kidolgozza
n 6. oldal
a saját programját. 

Megnyerte a kupát
az Egis Körmend
2016. február 21-e örökre beírta
magát a város és a magyar kosárlabdasport történetébe. A csapatunk éppen gödörben volt, amikor a bajnokságot vezető Paksi
Atomerőművel kellett megküzden 8. oldal
ni. 

Hívjátok meg a Jóistent
az esküvőtökre!
Nyolcadik alkalommal rendezték
meg városunkban a Házasság hetét. A két különböző időpontban
megtartott rendezvényen két házaspár beszélt a boldog házasságáról a Thököly utcai Evangélikus
Közösségi Házban. n 10. oldal

Címlapunkon:
Színvonalas táncokkal, koreográfiával tették emlékezetessé a
rázsós szalagavatót.


Fotó: Jámbori tamás
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Újranyitották a tábort
Ismét felállították azt a sátortábort a Rendészeti Szakközépiskola
területén, amely hónapokkal ezelőtt már fogadott menekülteket.
Akkor a tranzitszállásként működő
tábort pár hét után bezárták, hasonlóan a szentgotthárdihoz. Kormányzati döntés értemében most ismét
áll a tábor, amelyet fűtéssel is elláttak. A környező kerítést megerősítik,
illetve erősítették. Bebes István polgármester rendkívüli testületi ülést
hívott össze a migránstábor felállítása kapcsán. A többi között kijelentette, hogy a város vezetése, megértve a kormányzati döntés szükségességét, mindent megtesz a közbiztonság jelenlegi szintjének fenntartása érdekében. A táborban
egyelőre nincsenek menekültek.

Nemzetközi pályázat
A cseh testvérvárossal, Roznov
pad Radhostemmel közösen nemzetközi folklórfesztivál megrendezésére nyújtott be pályázatot a Rába-parti város. A pályázatot a Nemzetközi Visegrádi Alap írta ki 16 ezer
euróra, 4 ezer eurós önrésszel. Mivel
a konstrukcióban négy ország venne részt, az önerő ezer euróra csökkenthető. A projekt fő eleme az
adott országok népzenéjének bemutatása, modern zenekarok által.
A cseh, lengyel és szlovák helyszínek
mellett Körmend az őszi város ünnepnapon adna helyt a programoknak.

Döntés a zártkerti
ingatlanokról
A képviselő-testület ülésén döntés született a zártkerti ingatlanokról. A város számos zártkerttel rendelkezik a Rába partján, ezek többsége hobbitevékenységet szolgál.
Egy új törvény alapján, amely az év
végéig szól, a zártkert díjmentesen
kivonható a művelés alól. Ez az érintett ingatlanok jövőbeni forgalmazását, adását-vételét nagymértékben megkönnyíti. A testület a beterjesztést megszavazta, a zártkerti ingatlanok átminősítése előtt megnyílt az út.

Körmendi Híradó

büdzsé | 2016. március 11. |

Körmendi Híradó

3

A városért dolgoznak a közalapítványok

Fontos szerep jut a fejlesztésekben a pályázati rendszernek

Orvosi műszerek, kamerák, munkahelyek

A testület elfogadta a város idei költségvetését
Körmend Város Önkormányzata képviselő-testülete 2016.
február 11-ei ülésén elfogadta a város 2016. évi költségvetését. Bebes István polgármester a költségvetés ismertetésekor
elmondta, hogy az önkormányzat előző évi gazdálkodása
reális alapokon került tervezésre, és a végrehajtása is fegyelmezetten folyt, az önkormányzat és az intézmények is takarékosan gazdálkodtak.

Négy közalapítvány adott számot az elmúlt időszak munkájáról a képviselő-testület legutóbbi ülésén. Elsőként Bebes István
számot be az eltelt hónap főbb eseményeiről, majd a városatyák
önkormányzati rendeletet módosítottak és egy épület helyi
védelmének megszüntetése tárgyában foglaltak állást.
Ezt követően sorakoztak a város életében fontos szerepet játszó, az önkormányzat munkáját segítő közalapítványok. Elsőként a Körmend múltja, jelene és jövője Közhasznú Alapítvány elmúlt évi tevékenységéről esett szó. A
több mint 1 millió forintból gazdálkodó
szervezet szociálisan rászorultakon
segített, sportrendezvényeket támogatott, és részt vett a Körmendi napok
nagysikerű rendezvénysorozat támogatásban is. Király Lajos elnök beszámolójában megemlítette, hogy az adventi programokban is tevőlegesen
vettek részt, összesen 24 határozatot
hoztak. Az alapítvány sem központi támogatást, sem állami pénzt nem kapott, a kuratórium és a felügyelőbizottság javadalmazás nélkül végezte munkáját.
A Batthyány Strattmann László Kórházért Közalapítvány vezetője, Scheiber Mihály elmondta, ahogy a korábbi
években, úgy tavaly is a kiadások döntő
része a Kórház Rendelőintézet esz
közfejlesztésére, illetve a dolgozók továbbképzésének támogatásra ment el.
Megjegyezte, tavaly az adományok
nagymértékben lecsökkentek az előző
évhez képest, magánszemélyektől például csak 6 ezer forintnyi támogatás
érkezett egész esztendőben. Az szja 1

százalékának felajánlásából származó
bevétel a megszokotthoz hasonlóan
alakult, csaknem elérte az 1,5 millió
forintot. Az alapítvány 5,2 millióval nyitotta az évet, új eszközökre 2 milliót
adott. A többi között orvosi műszerekkel és informatikai eszközökkel támogatták a krónikus belgyógyászatot, a
központi labort, a nőgyógyászatot, a
tüdőgondozót, a krónikus belgyógyászatot és a szemészetet. Vettek digitális
orvosi kamerákat, kompresszoros matracot, valamit multifunkciós lézer-

nyomtatókat. Scheiber Mihály hangsúlyozta: arra törekedtek, hogy működési
költségeik továbbra is minimálisak
maradjanak, így több pénz juthatott a
valódi célokra.
A Körmend Város Közbiztonságáért
Közalapítvány beszámolóját Horváth
Tibor kuratóriumi elnök terjesztette
elő. Fő céljuk a már kiépített és hatásosan működő kamerarendszer fenntartása volt. Erre több mint 600 ezer forintot költöttek el. A rendszert ketten kezelik, felkészítésüket is támogatták. A
kuratóriumi elnök megjegyezte: hos�szabb távon más megoldást kell találni
az üzemeltetésre, mert a közalapítvány
büdzséje ezt nem bírja el. Végül a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány munkája került terítékre. Dr.
Déri Miklós elnök beszámolójából
megtudhattuk, hogy 2015-ben a fiatalok vállalkozóvá válását kívánták támogatni konzorciumvezetőként egy
pályázatban, de nem sikerült forráshoz
jutniuk. Így a rugalmas foglalkoztatás
elterjesztéséért a konvergencia régiókban című pályázatban való részvételről
döntöttek. A közalapítvány vagyona
meghaladja a 2 millió forintot, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. Ez követően Déri Miklós kérte, hogy a törvényi
szabályozásnak megfelelően módosítsák a képviselők a közalapítvány alapító okiratát. Hangsúlyozta, hogy céljaik
közt szerepel a felnőttképzés és a
nyelvtanulás segítése, a szakmai tudás
fejlesztése, valamit a helyi közfoglalkoztatás elősegítése. A közalapítványi
beszámolókat a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
n KOR
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A fejlesztések pályázati támogatásokkal történtek, amelyek sok
esetben 100 százalékos támogatással történtek. A város adóbevételei közel a tervezett szinten folytak be, íg y meg felelő mértékű
pénzmaradvánnyal zárta az elmúlt évet. Mindez azt eredményezi, hogy jó alapokról indulhatott a
2016-os év költség vetésének tervezése. A város vezetője ugyanakkor
arra is felhívta a figyelmet, hogy
ez nem azt jelenti, hogy felelőtlenül lehet költekezni, továbbra is
felelősség teljes gazdálkodásra
van szükség. „Számos megoldandó feladat van a város előtt,
amely továbbra is megköveteli a
költségvetési számok betartását,
valamint a pályázati lehetőségek minél eredményesebb kihasználását” – hangsúlyozta a
polgármester. Az önkormányzat a
feladatellátását az elmúlt évhez
hasonló intézményszerkezettel
biztosítja, vagyis Csákánydoroszlóval közös önkormányzati hivatalt tart fenn, működteti a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár intézményét, valamint Körmend Város Gondnokságát. Utóbbi a városüzemelési feladatok mellett ellátja a három általános iskola és a gimnázium
működtetését, és az iskolai élelmezési feladatok lebonyolítása is
az intézményben történik. A Szociális Szolgáltató és Információs
Központ fenntartója a Körmend és

Kistérsége Önkormányzati Társulás, az óvodáké a települési telephelyekkel eg yütt a Körmend és
Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás. A társulások által fenntartott intézmények működéséhez Körmend város
Önkormányzata kapja a központi
támogatást, amelyet az önkormányzati forrásokkal együtt ad át
működésre a társulásoknak.
n n n

A helyi adóbevételeknek kiemelt
szerepe van a város működésének
biztosításában, amit az adóerőképesség alapján történő bevételkiesések még hangsúlyosabbá
tesznek. A bevételek szerkezete
továbbra sem fog változni, vagyis
Körmenden nem vezet be új adónemet az önkormányzat. Döntően,
mintegy 95 százalékban az iparűzési adó biztosítja a forrásokat,
amelynek tervezett összege az elmúlt évi adatokra alapozva, közel
630 millió forint. Az önkormányzat működési bevételei 210 millió
forintot tesznek ki, amelynek döntő része a Városgondnokságnál
képződik. Az intézmény látja el
többek között az ingatlanok hasznosítását, a piac üzemeltetését, a
termőföldek bérbeadását, valamint különböző típusú szolgáltatásokat is biztosít. A felhalmozási
bevételek között vag yonértékesítésből 59 millió Ft bevétellel számol a költség vetés, már megkötött
szerződés, illetve további vételi

szándék alapján. Eg yértelműen
látható, hog y megélénkült az érdeklődés a lakásépítések iránt is,
mely több esetben önkormányzati
ingatlan meg vételét is előrevetíti.
A használati díjból pedig közel 60
millió Ft bevétel tervezhető, amely
elsősorban a víz- és csatornafejlesztések és annak járulékos munkáihoz használható fel. A működési kiadások jelentős részét képezik a személyi juttatások, amelynek esetén a minimálbér emelése
tervezésre került. A dologi kiadásokon belül a közüzemi kiadások
az elmúlt év adatai alapján lettek
megtervezve, míg az egyéb dologi
kiadásoknál a szerződésekből fakadó kötelezettségek és a feladatok ellátása volt a fő szempont. Az
önkormányzat dologi kiadásai között olyan különböző szolgálta
tások igénybevétele szerepel, mint
a közvilágítás díja, közlekedési
lámpák áramdíja, közkutak, a
város területén lévő egyéb öntözők
vízdíja, bérleti és lízingdíjak,
szemétszállítással kapcsolatos

kötelezettségek, a rágcsálóirtás, a
szúnyoggyérítés, helyi közlekedés
működésének kiadásai. Itt kerül
nek megtervezésre továbbá a különböző továbbszámlázott kiadások is, mint például a temetőüzemeltetés kiadásai.
n n n

A beruházások között utak felújítása, Olcsai udvar csapadékvíz-, szennyvízelvezetés-rekonstrukciója, öntözőrendszer kialakítása a Fő téren, gépek beszerzése, korábbi beszerzések törlesztése, kis értékű eszközök beszerzése a főbb kiadási tétel. A felújítások között nag yrészt utak és járdák felújítása szerepel, valamint
a központi temető kerítésének
felújítása, illetve bővítése. A felújítási k iadás tartalmazza a
szenny v íztelepen történő re kon st r u kc iór a a fe de z etet ,
szenny vízátemelő-rekonstrukciót, áthúzódó pályázat meg valósítását, valamint a Szabadság téri
világítás rekonstrukcióját.
n POME

Pályázati felhívás civil szervezetek részére
Körmend Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2016. évi elkülönített pénzalapjára a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló – többször módosított – 19/2014. (X.31.) számú rendeletében meghatározottak szerint,
a rendelkezésre álló keret erejéig,

sport és kultúra területén. Pályázhatnak helyi civil közösségek, egyesületek továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény által meghatározott helyi múzeumok, közművelődési és közgyűjteményi intézmé-

nyek, valamint magánszemélyek kulturális és sportprogramjaik megvalósítása érdekében. (A kiemelt egyesületektől is kérjük a pályázat benyújtását!) A pályázatot kizárólag
az erre rendszeresített „Pályázati
adatlapon” lehet benyújtani. Pályázati határidő: 2016. március 25.

12.00 óra. A „Pályázati felhívás” teljes
szövege, a „Pályázati adatlap” és a
kapcsolódó nyilatkozatminták letölthetők a www.kormend.hu honlapról, továbbá papír alapon beszerezhetők a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban a portán, illetve Molnár Dániel köztisztviselőnél.
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Polgármesteri vizit az Utazás 2016 nemzetközi kiállítás fürdővárosi standján

Érdemes pénzt fektetni a turizmusba, mert dinamikusan fejlődő ágazat
Éppen 39 évvel ezelőtt indították útjára az Utazás Nemzetközi Szakkiállítást és Vásárt a kőbányai BNV-s pavilonokban. Az
első tizenöt-húsz évet töretlen fejlődés jellemezte. A szocialista tervgazdálkodás kereteit jóval meghaladó esemény már
azért is tízezreket vonzott, mert csak 3 évente lehetett nyugatra utazni, világot látni. A rendszer, úgymond, így kárpótolt:
eljöhetett Budapestre kicsiben a világ...
A mostani Utazás kiállítások persze már egészen mások, mint a korábbiak. Lényegében az internet
megjelenése óta változott meg jelentősen a kiállítók száma és a bemutatóterek nagysága. Míg hosszú éveken át szabályosan verekedtek egyegy standért, addig az elmúlt években már egyre összébb húzódott a
vásár, valójában a központi csarnokra korlátozódik. Tavaly állítottak ki
legkevesebben, eltűnt egy sor ország
a termékeivel és a kínálat is csökkent. Mindez betudható volt annak,
hogy az üzletek nagyobb részét már
az interneten kötötték. Ráadásul a
költségek miatt egyre kevesebb utazási iroda jött ki papíralapú kiadványokkal, inkább honlapjaira hívta fel
a figyelmet. Ehhez viszont nem szükséges a fizikai jelenlét. Nem csoda
hát, hogy tavaly többen is az Utazás
végét vizionálták. Nem így lett, sőt!
Idén nézőcsúcs született, ismét rengetegen látogattak ki Kőbányára. S
bár a kiállítók számában nem következett be áttörés, a szakmai napon
mégis utazási irodák vezetői, alkalmazottjai döntöttek úgy nagy számban, hogy személyesen is eszmét
cserélnének. Ebben talán az is közre
játszott, hogy a közvetlen kontaktus

előfeltétele a legjobb üzletkötéseknek. Tény, hogy a március 2-ai nyitányon, a szakmai napon ezrek áramlottak a főpavilonba, ahol délelőtt
10-kor Varga Mihály szakminiszter
szólalt fel. Kiemelte az ágazat fontosságát, támogatást ígért a fejlesztésekhez. Újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a hatékonyabb és átláthatóbb működés érdekében országos turisztikai szervezetet hoznak létre, de a részletekről
nem szólt. Annyi máris kiderült,
hogy a központosításból, amely a
többi között a helyi TDM-eket is érinti, Budapest kimarad. A kormányzati tervről megoszlottak a vélemények, de a vásár hangulatán nem
érződött a talán sorsdöntő momentum.
Rövid sétát tettünk a színes, sokrétű és változatos forgatagban. A
kiállítók között láttuk Marokkót, Indonéziát és a díszvendég Kínát. Elmaradtak viszont olyan, évtizedek
óta kiállító országok, mint Tunézia,
Görögország vagy Egyiptom. Náluk
most súlyos válságba került a turizmus a migráció, illetve a terrorizmus miatt. Ausztria is szolidan vonult fel, akárcsak az olaszok. Viszont súllyal voltak jelen a hazaiak.

A szombathelyi standon Szabadfi
Zoltán menedzser öltözött légiósnak, míg Grünwald Stefánia karneváli igazgató a város terveiről beszélt. Mozgalmas volt az élet a nyugat-dunántúliak közös terében is.
Tama István regionális turisztikai
vezető sorra fogadta az üzleti partnereket, közte a megye vezetőit.

Horváth Lívia a bükfürdői csapat
nevében nyilatkozott, míg a stand fő
helyén körmendi kiállítókra bukkantunk. Csinos ifjú hölgyek hívták
fel a figyelmet a Batthyány Örökségközpont és a város turisztikai értékeire, történelmi nevezetességeire.
Ide várták Bebes István polgármestert, aki a szakmai nap délutánján

érkezett. Örömét fejezte ki a nagy
érdeklődés miatt, s mint elmondta,
Körmend idegenforgalmi fejlesztései a jövőben is folytatódnak. A polgármester társaságában ott láttuk a
MJUS olasz cég üzemeltetési igazgatóját, Paolo Dalla Pia Casa urat is.
A két vendég ellátogatott a Magyar
Fürdővárosok Szövetsége (MFVSZ)
standjára, ahol dr. Szabó Zoltán titkár fogadta őket. Nem sokkal előtte
a csaknem félszáz magyar várost
tagjai sorában tudó szövetség polgármesterei találkoztak a pavilonnál, megvitatva a jövőbeni elképzeléseket. Vida Tamás alelnök, Túrkeve polgármestere lapunknak elmondta, hogy a tavaszi tisztújítás
után ugyancsak sok lesz a tennivaló
és ebben számítanak a körmendiekre is. – Látni kell az új kihívásokat.
Azt, hogy szövetségünk nagyban
erősítheti pozícióját mind a városmarketing, mind a fürdővárosi kultúra kiteljesítésében. Akkor, ha ös�szefogunk és sikeresen pályázunk.
Ez utóbbi a kulcs, vagyis ha a hazai
és az uniós pályázatok nyerteseként
léphetünk fel, akkor minden tagvá-

rosunk előbbre rukkolhat. És itt
nemcsak a fürdők üzemeltetéséről,
működtetéséről van szó, hanem az
adott város teljes turisztikai arculatának országos felmutatásáról is –
húzta alá az MFVSZ alelnöke. – Körmend új tagunk és nagy reményeket
fűzünk jelenlétéhez. Ősszel ebben a
városban rendezzük meg a közgyűlésünket, így személyesen is megismerhetjük a helyi törekvéseket – tette hozzá Vida Tamás.
Ez utóbbiról már frissen tájékoztathatta dr. Szabó Zoltán MFVSZ
titkárt és a szövetség jelen lévő tagjait Bebes István polgármester és
olasz kísérője. – Nálunk most is elsődleges a turizmus, illetve az ide
kapcsolódó infrastruktúra, közte
kerékpárutak fejlesztése. Számos
nagyrendezvényünk, így az Európa
napok, az augusztus 20-ai nemzetközi programsor, a város októberi
ünnepnapja, vagy az AlteRába fesztivál viszi jó hírünket. Arra kell törekednünk, hogy az egymást kiegészítő és erősítő részeket egybe kapcsoljuk – erre kiváló lehetőség a
Batthyány Örökségközpont, mint
közösségi és kulturális tér. Ugyancsak e tekintetben lehet vivőerő a
MJUS épülő, megújuló fürdője, well
nessközpontja, amely idén új szállodát is kap. Mi is nagy reményeket
fűzünk a fürdővárosi szövetséghez.
Úgy is, mint szakmai szervezethez s
úgy is, mint közös pályázati partnerhez. Ezért is örülünk és várjuk,
hogy ősszel vendégül fogadjuk a
szövetség közgyűlését – húzta alá
Bebes István. Szavait a MJUS üzemeltetési igazgatója is megerősítette. Aki lapunknak elmondta, hogy
nagy erővel dolgoznak a körmendi
fejlesztéseken. Több millió eurós
beruházásról van szó, amelynek befejeztével európai szintű és nívójú
komplexumot nyithatnak. – Úgy vélem, ez egyaránt válik majd Körmend város és térsége, valamint a
tágabb régió javára – fogalmazott
Paolo Dalla Pia Casa.
Az Utazás kiállítás március 6-án
zárult. Igazi közönségsikert hozott,
bizonyítva: a digitális korban is
igénylik az emberek, esetünkben az
idegenforgalomban érdekeltek,
hogy lássák egymást és beszélgessenek. Nem mellesleg pedig, hogy jó
üzleteket kössenek. Mint egykoron,
a fehér asztaloknál.
n KOZMA GÁBOR
FOTÓ: KOZMA GÁBOR, PODLAVICZKI GÁBOR, RÓZSA MELINDA
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„Legyen béke, szabadság és egyetértés”

A Batthyány család elkötelezett forradalmisága
Az 1848-as tavaszi átalakulás közel két évtizedes előkészítő
munka eredménye volt. Bár a reformkori országgyűléseken
nagyon kevés valódi változtatást sikerült elérni, de lehetőséget
teremtettek arra, hogy a reformszellemű liberális nemesség kidolgozza a saját programját. Számos nagy formátumú személyiség, 1848–49 meghatározó figurái jelentek meg a politikai
életben: Batthány Lajos, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Deák
Ferenc, Szemere Bertalan, Eötvös József többek között.
Az első magyar miniszterelnök,
Batthyány Lajos, bár nem a körmendi
Batthyányak közül való volt, a családfán nem volt túl messze tőlük. A Batthyány család németújvári grófi ága
csak a 18. század elején, Zsigmondnál
vált szét háromfelé, zsigmondi (Lajos
ide tartozott), pinkafői (például boldog
Batthyány-Strattmann László) és
éleskői ágazatra. Vagyis a szabadságharc bukását követően kivégzett miniszterelnök ükapja azonos „a szegények orvosa” ük-ükapjával.
A később utolsónak bizonyult, 1847
novemberében Pozsonyban összeült
rendi országgyűlésen a reformpárti
erők által létrehozott Ellenzéki Kör és
a „fontolva haladókat” tömörítő Konzervatív Párt lépett föl határozott
programmal. Utóbbiak jelentős mértékben bírták a bécsi udvari körök támogatását is. A téli hónapok során
patthelyzet alakult ki, ebbe a helyzetbe hozott döntő fordulatot a párizsi
forradalom híre. Kossuth március
3-án elmondott beszéde fogalmazta
meg programszerűen az ellenzék követeléseit: független magyar bank felállítását, a honvédelmi rendszer átalakítását, a jobbágyok felszabadítását, a
közteherviselést, a népképviseleti parlamentet, a független, felelős nemzeti
kormányt.
1848. március 13-án Bécsben kitört
a forradalom és a tanuló ifjúság a petícióját az országgyűlési rendekkel elfogadtatta. A végső lökést a reformok
ügyében végül 1848. március 15-e jelentette, amikor a pesti radikális ifjúság vér nélkül szerzett érvényt a tizenkét pontnak.
Március 11-én a bécsi tanuló ifjúság
petíciót nyújtott be a császárhoz, és
Pesten az Ellenzéki Kör hasonlóképpen elfogadott március 12-én tartott
gyűlésén egy Irinyi József által megfogalmazott, 12 pontból álló kérvényt.
Hogy ezt az országgyűlésnek nyújtsák be vagy az országos ellenzéki választmánynak, azt csak március 14-én
délután döntötték el.

Közben Pestre érkezett a bécsi forradalom híre, ennek hatására a második verziót fogadták el. Ezután a határozattal elégedetlen ifjúság Petőfi, Jókai, Vasvári vezetésével a Pilvax kávéházba ment, ahol úgy döntöttek, hogy
másnap, azaz március 15. reggelén az
egész városban kihirdetik a 12 pontot.
Petőfi megígérte, hogy még az
éjjel költeményt is ír az alkalomra és azt maga fogja elszavalni.
A Landerer & Heckenast
nyomdában kiadott kiáltvány
szövege:
„Mit kiván a magyar nemzet.
Legyen béke, szabadság és
egyetértés.
Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.
Felelős ministeriumot BudaPesten.
Évenkinti országgyülést
Pesten.
Törvény előtti egyenlőséget
polgári és vallási tekintetben.
Nemzeti őrsereg.
Közös teherviselés.
Urbéri viszonyok megszüntetése.
Esküdtszék, képviselet
egyenlőség alapján.
Nemzeti Bank.
A’ katonaság esküdjék meg
az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’
külföldieket vigyék el tőlünk.
A’ politikai statusfoglyok szabadon
bocsáttassanak.
Unio.
Egyenlőség, szabadság, testvériség!”
Így kezdődött…
Körmenden az 1848–49-es szabadságharc ideje alatt különösebb hadi
események nem történtek, csupán néhány napig tartózkodott a városban
Nugent tábornok 10 000 fős seregével
és 36 ágyújával.
Laval Nugent von Westmeath gróf, ír
származású császári és királyi tábor-

nagy, a 30. gyalogezred tulajdonosa
1848–49-ben a császári csapatok
egyik tábornoka volt. Utána tábornaggyá léptették elő.
1848 őszén a Magyarország elleni
támadás előkészítésére Stájerországban szervezett egy mintegy ötezer fős
hadtestet. A téli hadjáratban Nugent
hadtestének az volt a feladata, hogy
elfoglalja a Dunántúl déli felét és Eszék
várát. Sikerrel járt.
Körmend az eredeti haditervben
nem szerepelt, csak kitérőt jelentett
Nugent számára, akinek eredeti szándéka az volt, hogy a stájerországi csapatokkal Lendvára és Muraszerda
helyre vonul. De minthogy a magyar
csapatokat vezető Perczel Mór észak
felé vonult, követte. Némi lemaradással.

Amikor 1848 december 16-án
Északnyugat-Magyarországon megindult a Windisch-Grätz tábornagy
vezette császári főerők támadása,
Perczel tábornok legnagyobbrészt
Lendva-vidéken állomásozó hadtestét
is a fő hadszíntérre rendelték erősítésül. Perczel december 19-én Alsólendvára vonta össze a csapatait, másnap
Lövőre vonult a seregével, majd de
cember 22-én Körmend irányában
hagyta el Zala megyét.
Nugent december 23-án mintegy
kilencezer főnyi sereggel indult meg

a stájerországi Radkersburgból Alsólendva felé, hogy megtámadja a
(téves) hírszerzői jelentések szerint
még mindig a Lendva-vidéken állomásozó magyar sereget. Útközben
azonban megtudta, hogy Perczel
már Körmendnél jár, ezért a császári sereg nem Alsólendva felé folytatta
az előrenyomulást, hanem kétnapos
erőltetett menetben Körmendre vonult, és december 25-én azt szállta
meg.
Annak, hogy Körmendnek azért jutott szerep a hadi események során,
vannak olyan fennmaradt bizonyítékai, mint az az 1848. október 17-én kelt
őrnagyi parancs, amely szerint:
„Holnap reggel korán a fegyvervizsgálat minden századnál végbevitessen, azon fegyver[ek], melyek hibások
tüstént Körmendre egy őrmester által beküldessenek, hogy
még holnap a fegyverek jó rendbe hozassanak.
2-or A további fegyverek tisztítása szinte el nem mulasztandó, és a századok felelőssé tetetnek, ha valami fegyver jó
rendbe nincsen.
3-or Ami a fehér ruhát illeti,
szinte alkalom adatik holnap
tisztát váltani és egyéb fehér
ruha mosásért gondoskodni.
4-er. Minden százados az
első őrmesterével készítse el a
szeptember hónap pénz számadást, és aztat még holnap letisztázva a Lehner számvevő
tisztnek 60 köteles beadni.
5-er. Szinte a csizmák vizsgáltassanak meg, és iparkodjanak a kiigazítandókat mennél
előbb rendbe hozatni.
6-or. Minden századnak kötelességévé tétetik, hogy két ács
kiállíttasson és hogy ha már
annak a száma vagyon, megjelenteni, mily szerszámmal és
oldal fegyverrel vannak ellátva.
7-er. Nem különben a dobosok átvizsgálása, mily oldalfegyverrel és
dobokkal vannak ellátva, bejelentendő.
8-or. Holnap reggel az orvosok ki
vannak rendelve, hogy minden században átvizsgálják az egészségi állapotot – úgy, hogy a további indulásban
csak valóban azok legyenek, kik az
orvosok által mind betegnek bebizonyíttatnak.
Költ Körmenden, 17. október 1848.
Zichy-Ferraris Mannó sk. őrnagy”
n Rózsa Melinda
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A feltűzött szalag jelzi: közel a nagybetűs Élet
Megkezdődött a visszaszámlálás, 55 végzős diákra tűzték fel
az osztályfőnökök azt a szalagot, ami jelzi a fiataloknak, hogy
rohamosan közeledik a középiskolai évek vége.
A Körmendi Rázsó Imre Szakközép- és Szakiskola szalagavató ünnepségét február 26-án tartotta a
Városi Sportcsarnokban. Ezen a
napon 55 diák sorakozott fel ünneplőben osztályfőnöke mögött. A
rendezvényre hosszú hónapok óta
készültek a végzősök, a hagyományos keringő mellett táncos, zenés
énekes műsorokkal, de természetesen idén is, mint minden évben,
meglepetésekre is számítani lehet.
Volt moderntánc-egyveleg, a két
szakiskolai osztály közösen, osztályfőnökeikkel is bemutatott egy
táncos produkciót, valamint a
klasszikus osztályéneklés is műsoron volt. A végzősöket Varga Zoltánné, az iskola igazgatója köszöntötte: – Lassan elérkezik középiskolai tanulmányaitok vége, amely
lezár egy időszakot. A bezáruló ajtótól azonban nem szabad megijedni, tudni kell az új irány felé fordulni, és meglátni a feltáruló lehetőségeket. A szalagavató életetek emlékezetes eseménye, egy életszakasz
lezárása, de egyúttal felkészülés a

továbblépésre is – kezdte gondolatait, majd így folytatta: – Bizonyára
mindannyian őriztek néhány emléket az első találkozásokról, az első
benyomásokról. A végbement változás jelentős, itt váltatok gyerekből felnőtté, itt formálódott személyiségetek. Most azonban elsődleges feladatotok a szakmai és érettségi vizsga megszerzése. Ahhoz,
hogy sikeresen teljesítsétek a követelményeket, a mai ünnepség után
komoly munkának kell következnie. Ehhez a diákoknak sok sikert
kívánt, majd a szülőkhöz, hozzátartozókhoz is szólt és kérte őket,
hogy szeretettel és türelemmel segítsék gyermekeiket továbbra is,
biztassák őket a tanulásra, a kitartó munkára, hogy kitűzött álmaik
valóra válhassanak. Az ünnepi műsor után a szórakozásé volt a főszerep, a csarnokban hajnalig ropták
a táncot a parketten. Ezt követően
pedig elkezdődött a komoly felkészülés az érettségire, hiszen hamar itt lesz május másodika. n MP


FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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Megérdemelten nyerte meg a Zsíros Tibor Magyar Kupát az Egis Körmend csapata

Nagyszerű fegyvertényt vitt végbe a Rába-parti kosarasgárda
2016. február 21-e örökre beírta magát a város és a magyar
kosárlabdasport történetébe. Az utóbbi években nem sok
babér termett a Rába partján, valahogy nem akart összejönni egy igazi nagy siker. Már-már annak örültünk, hogy
még létezik az élvonalban a kosárklub, évről évre csak álmokat kergettünk. Amikor kihirdették a 2016-os, Zsíros Tiborról
elnevezett Magyar Kupa sorsolását, csapatunk éppen gödörben volt. Ráadásul mindjárt az első napon a bajnokságot vezető Paksi Atomerőművel kellett megküzdeni. Azzal a
gárdával, aki néhány nappal azelőtt szoros mérkőzésen, de
nyerni tudott Körmenden.
Azt is tudtuk, hogy évek óta a Szolnok uralja a dobogó legfelső fokát,
akár a bajnokságot, akár a kupát tekintve. Szóval nem éppen esélyesként
vágtunk neki a fővárosi kupaszereplésnek. Ellenben régi mondás, hogy a
labda gömbölyű, meg az is, hogy a
kupa mindig más, mint a bajnokság. S
lőn csoda, sikerült! 18 év után a hatszoros kupagyőztes és háromszoros
bajnok megszerezte hetedik nemzeti
kupáját. Ádáz küzdelmeket megvívva, dacszövetséggé vált az Egis Körmend férfi kosárlabdacsapatának
szíve. Erőn felül teljesítettek a fiúk,
láthattuk, hogy többszöri hullámvölgyek, padlóra kerülések után is volt
tartásunk, fordítani, győzni. A tornán
valahogy nem mentek jól a hárompontos dobásaink, amely az egyik legnagyobb erényünk szokott lenni, de akkor előálltunk olyan bénító védekezéssel, amivel meg lehetett fogni az
ellenfeleinket és rájuk kényszeríteni
akaratunkat. Így lett a reménytelenségből csoda. Tudjuk, hogy „a remény

hal meg utoljára”. A csodát pedig nagyon akarta a kisváros csapata és
szurkolói. S legyőzve saját hitetlenségét, elképesztő sikert ért el. Persze
nem volt hitetlen Bebes István polgármester, aki egykori játékosként igenis tudta, hogy lehet itt még csoda Körmenden. Dávid legyőzheti Góliátot,
mint egykor első vidéki bajnokságunk megszerzésekor az MTE a Honvédot. Nem volt hitetlen Teo Csizmics
vezetőedző sem, aki kiváló szakmai
munkájával fanatizálni bírta játékosait a győzelemre. Egy településen
szükség van felemelő pillanatok megélésére, éppen úgy, mint ahogy életünk során azokra a bizonyos boldog
pillanatokra, amikor elfelejtjük bajainkat és csak az öröm van. A mámorító érzések aztán hosszú ideig éltetnek bennünket tovább. A rómaiak is
tudták már, hogy „cirkusz és kenyér
kell a népnek”. Az élsportok, így a kosárlabda is kielégíti a cirkuszra vágyók igényeit. Azon a februári vasárnap estén, ott a Syma csarnokban és

nek meg minden tőlük telhetőt a győzelemért. Nos, most megtettek.

a televízió képernyői előtt, vagy volt,
akinek ez sem jött össze, lélekben a
fiúkkal volt. S ez a kiéhezett társaság
a hosszú böjt után végre jóllakhatott,
elérte a várva-várt sikert. Ha Körmendről esik szó, akkor a kosárlabda
még azoknak is elsőként ugrik be,
akik talán soha nem voltak a váro
sunkban, sőt nem is rajonganak a kosárlabdáért. Mi körmendiek tudjuk,
hogy ha munkahelyről van szó, akkor
az Egis Gyógyszergyár ugrik be a tudatunkba. Ez a két tény szerencsés
egymásra találása nagyot nyomott a
latban, hogy 2016-ban a sporttörténet

krónikájába beíródhatott ez a kupagyőzelem. A két új játékos kiemelkedőt nyújtott, gondoljunk csak Parish
Petty győztes találatára a Sopron ellen, vagy a torna legértékesebb játékosának is megválasztott Trey
McKenney-Jonesra. A döntőben valószínűleg Cole Dickerson sérülése is
adott pluszerőt a társaknak, aki abban a néhány percben, amíg sántikálva pályára lépett is dobott egy duplát,
szerzett lepattanót. Körmenden régóta az a beszéd járja, hogy akár ki
lehet kapni, de a játékosok csússzanak-másszanak a parkettán, tegye-

Teo Csizmics, a csapat vezetőedzője: „Remek mérkőzés volt a részünkről, a fiúk hatalmas energiával és szívvel játszottak! Mindenki
tudja, hogy voltak problémáink a
múlt év végén, de a sportigazgató,
Déri Csaba közreműködésével két
extra játékost sikerült találnunk,
akik sokat segítettek a céljaink elérésében. Minden játékosom kitette
a szívét a pályára mindhárom mérkőzésen. Csapatként értük el ezt a
sikert! Sokkal erősebbek voltunk,
mint az előző időszakban. Azok a
játékosok is ugyanannyit tettek a
kupagyőzelemért, akik esetleg kevesebb pontot szereztek vagy éppen
most itt sem voltak velünk. Az ő
munkájuk is nélkülözhetetlen volt a
mindennapi edzéseken is, hogy így
tudjunk teljesíteni. Nagyon büszke
vagyok arra, hogy hosszú idő után
ismét trófeát nyerhettünk ennek a
klubnak, a városnak. 2003-ban volt
az utolsó nagy siker, a harmadik
bajnoki cím, így most 13 év után újra
nagy örömet szereztünk. Boldog vagyok, hogy ehhez én is hozzájárulhattam!”

Bebes István, Körmend város polgármestere: „Ilyenkor nehéz szavakat találni, hiszen olyan hihetetlen
távolságban volt tőlünk a siker, amit
hosszú évekig kergettünk. Remélem,
hogy ez a győzelem varázsütésként
hat, és minél több gyermeket vonz a
kosárpalánkhoz a városban. De motivációt jelenhet azon támogatóink számára is, akik hisznek bennünk. Remélem, az egységet is jelentheti az
elkövetkezendő időkben ez a kupagyőzelem. Mindenesetre csodálatos
dolog, amit ez a csapat véghezvitt, hiszen nagyon erős mezőnyben, nagyon komoly játékkal érte el ezt a sikert. Mind a játékosok, mind az edzők
és a támogatók, no és a szurkolók is
nagyon megérdemelték már ezt.”
Dr. Hodász István, a névadó Egis
Gyógyszergyár vezérigazgatója: „Hatalmas eredmény ez, mutatja az Egis
Körmend csapatának egységét! Eszméletlen volt, hogy honnan, 11 pontos
hátrányból álltak fel. A lélek iszonyúan hajtotta őket, egyszerűen fantasztikus volt, gratulálok a csapatnak,
gyönyörű volt!”
Berta József, 1978 óta meccsekre
járó szurkoló, nem mellesleg az Egis
Gyógyszergyár Körmendi Gyáregységének igazgatója: „Ez egy nagyon
komoly siker, aminek most örülni
kell! Volt szerencsém ott lenni a döntőn, nekem is személyes élményem
lett a becsülettel megküzdött győzelem. Jó ez mindenkinek: a csapatnak,
a szurkolóknak, a támogatóknak, a
városnak, mivel már nagyon régen
volt ilyen eredmény. Most is előre kell
tekinteni, ezért azt emelném ki, hogy
igenis meg kell nevezni a célokat, ambiciózus, de elérhető célokat! Ennek
hiánya, úgy vélem, tarthatatlan ezen
a szinten. A vezetésnek talán jó tanulság, hogy ezek tükrében kell tervezni
a továbbiakban. S amikor a jövőről
beszélünk, akkor azt döbbenetes tapasztalni, hogy sajnos az utánpótlásunk nem működik jól, mert hiányoznak a helyi fiatalok, ezen a területen
is van tehát bőven tennivaló.”
Zsebe Ferenc, a klub ügyvezetője a
nehéz mérkőzéseket, a csapat küzdeni akarását, elszántságát emelte ki a
fényes győzelem kapcsán.
Hencsey Tamás, a csapat erőnléti
edzője: „Öröm, boldogság, siker! Nagyon boldog vagyok! Mindhárom

mérkőzésre iszonyatos energiákat
mozgattunk meg. És most ezen a mérkőzésen, a második félidőben is tudtunk olyan védekezést produkálni,
ami szinte a hihetetlen kategóriájába
tartozik.”
Az erőnléti edző szavait erősítette
meg Wesley Channels, aki azt mondta a döntő meccs után: „Még egy mérkőzést is le tudnék játszani!” Amikor
bedobta a vége táján a hármast, akkor kezdtük elhinni, hogy megvan!
Kristóf László, a körmendi kosárlabdasport megteremtője: „Én, mint
a legrégebbi szurkoló a legjobban
tudok örülni a sikernek. Majdnem
kiugrott a szívem a helyéről, ahogy
néztem a hihetetlen küzdelmet. Sokat megéltem, de nem emlékszem
olyanra, mint mondjuk, ami a kupagyőzelem után Nyíregyházán történt, amikor egy negyedet 29:2-re
tud egy társaság megnyerni, tegyük
hozzá, alapvetően 24 pontos hátrány
után. Ez a védekezés az alapja a jó
eredményeknek, amely a néhai jugoszláv iskola kulcsa volt anno. Bennem mindig feltolul a múlt, a kezdetkor hét idegenbeli NB I-es mérkőzést
követően végre itthon, a MAFC ellen
játszottunk. Méltó eredmény ennek a
40 éves évfordulóján. Nem lehet csodálkozni azon, hogy most így jön felfelé a csapat, hiszen a kényszerű
változtatásokat követően újra kellett
alapozni. Ezután mindig forma-, dobószázalék-hanyatlással lehet számolni. Teo Csizmics elővetítette,
hogy márciusra érik be az elvégzett
munka. Visszatérve a kupagyőzelemre: ennyi idő után újra egy hatalmas siker, amelynek fényét az is növeli, hogy mellőlünk már legalább

egyszer mindenki kiesett, csak ez a
kisváros tudja felmutatni ennek ellenkezőjét. Abban bízom, hogy ez a
siker újabb erőt ad a további eredményes folytatáshoz.”
Ferencz Csaba csapatkapitány:
„Nem volt könnyű mindennap erőt
meríteni, hiszen a Paks és a Sopron
ellen is nagyon nehéz volt, de ma azt
mondtuk, hogy akármi lesz, szétszedjük a másik csapatot! És sikerült…”
Tóth Norbert játékos: „Együtt dobbant a szívünk! Együtt a közönséggel, a társakkal. Hatalmasat küzdöttünk mindhárom napon, nagy hátrányból jöttünk vissza. A védekezésünk, az egymásért való küzdés
meghozta a gyümölcsét.”
n KÉKESI ISTVÁN


FOTÓ: FACEBBOOK/MKOSZ

10 | 2016. március 11. |

hűség

Körmendi Híradó

Szeretet, megbecsülés, hűség – alapértékek az emberi kapcsolatokban

Hívjátok meg a Jóistent az esküvőtökre!
Nyolcadik alkalommal rendezték meg februárban városunkban a Házasság hetét. A két különböző időpontban megtartott rendezvényen két házaspár beszélt a boldog házasságáról a Thököly utcai Evangélikus Közösségi Házban.
Február 18-án „Megtaláltam azt,
akit az én lelkem szeret” címmel
Csikós Mihály és felesége, Kati beszélt a közönségnek házasságáról
az evangélikusok közösségi házában. Mindketten Biatorbágyról érkeztek, és a Vasárnapi Iskolai Szövetség munkatársai. Két nappal
később, szombat este ugyancsak
sokan foglaltak helyet az asztaloknál, hogy Németh Zoltán római katolikus plébános köszöntő szavai
után meghallgassák dr. Gorove
Lászlót, állandó diakónust, valamint feleségét, Krisztát – ő angol–
német szakos tanár a budapesti
Toldy Gimnáziumban –, akik 12 649
napja, azaz közel 35 éve élnek boldog házasságban, és a Családok
Jézusban Közösség magyarországi
alapítói. Ők házasságuk 12 legfontosabb történését ismertették, és
nagyon fontos, hogy ezeknél mindig
jelen volt Isten. A 12 a teljesség száma, ezért erre fűzték fel mondandójukat, mert természetesen 12-nél
jóval több jó dolog történt velük. Az
első a sorban az esküvőjük, amire
meghívták a Jóistent. László 18 évesen ismerte meg a 14 éves Krisztát,
hét évig jártak együtt, de már két év
után eldöntötték, hogy együtt élik
le az életüket. Az esküvői meghívón
bibliai idézet szerepelt: „Eljegyezlek magamnak, hogy megismerd az
Urat”. Az esküvő után elmentek egy
lelkigyakorlatra, ami teljesen megváltoztatta az életútjukat, beteltek
Szentlélekkel, és megelevenedtek
számukra a Szentírás szavai. Öt
gyermekük, egy fiú és négy lány
született. (A fiú a második.) Anna
lányuk azt kérte az esküvőjén a Jóistentől, hogy 35 éves korára két fia
és két lánya szülessen majd. Ezután öt évig nem került áldott állapotba, és aztán született egy kisfiú
és egy kislány, most pedig ikerterhes egy fiúval és egy lánnyal, és
nemsokára 35 éves lesz! Tényleg
hívjátok meg Istent az esküvőtökre!
– tanácsolják, hiszen érdemes ezt
komolyan venni. A következő kiemelkedő terület életükben, hogy
felnőtt gyermekeik révén új emberekkel bővül a család. Mindig is
hangsúlyozták, hogy a családban a

„gyerek átmenő tétel”, nem lesz
örökké velük, így el tudják engedni
őket. Az unokákat a diakónussá
szentelt László kereszteli, de az esküvőket nem ő tartja, mert akkor ki
fogná a meghatottságtól síró felesége kezét? A harmadik kérdés a gyerekek hitre nevelése. Ennek az az
alapja, hogy ha a szülők szeretnek
imádkozni, szeretnek templomba
járni, és egyáltalán, szeretik Istent,
akkor a gyerekek ebbe nőnek bele.
„Amit a szívedben gondolsz, az átmegy a gyermekedbe” – mondták
az előadáson. A szeretet isteni tulajdonság, ami csak növekedni tud,
csökkenni pedig nem. Nem volt tévéjük, számítógépük, rengeteget
beszélgettek, ha valaki megbetegedett, imádkoztak érte. A negyedik
meghatározó történés az volt, hogy
László egy évig Németországban
dolgozott. Trabanttal és négy gyermekkel költöztek ki, és öt gyermekkel és egy nagyobb autóval tértek
haza, de az is nagyon fontos, hogy
megismerkedtek a Családok Jézusban Közösséggel, amelynek aztán
mag yarországi alapítói lettek.
1998-ban tartották az első lelkigyakorlatot, akkor még 22 házaspárnak. 2000-ben már két lelkigyakorlatot kellett lebonyolítaniuk. Ma 60
házaspár átlagosan három-négy
gyerekkel tartozik közéjük. László
négy évig pihentette úgymond azt
az ötletét, hogy wellness lelkigya-

korlatokat vezessen, végül a közösség férfi tagjai győzték meg az elképzelés helyességéről. A legutóbbi
két hete volt Siófokon, és 87 házaspár vett részt rajta. Az ötödik tényező: Lászlót 1993-ban diakónussá szentelték, és így eskethet is,
ezért szívesen tart Krisztával
jegyesoktatást. Eddig 1294 párt készítettek fel, és csak 4%-os a válási
ráta. Aztán volt egy nehéz időszaka
hitéletüknek, amikor megkérdőjeleződött istenkapcsolatuk is, de ebből is kisegítette őket a Gondviselés. Később László 2013 áprilisában
a mentőktől a Légi Mentőkhöz került, ahol ma már nagyon jól érzi
magát, és ezt a munkalehetőséget
nagyon köszöni Istennek. 31 éve ő a
Forma–1 magyarországi főorvosa.
Évekig együtt dolgozott a rajt után
a versenyautókat követő ezüstszínű
Mercedesben ülő Watkins profes�szorral. László nyolcadikként emlí-

tette a szexualitást, ami egy forrás
a Jóistentől az örömre. Az imádkozás, a szexualitás, a beszélgetés három fontos alappillér, hiszem imában a lélek, a szexualitásban a test,
a beszélgetésben két személy kommunikál. A kilencedik gondviselésszerű esemény az, hogy mind az öt
gyermekük császármetszéssel született, de a lányok természetes úton
hozzák világra gyerekeiket, és ez
ritkaságnak számít. Az ünnepeket
– ez a 10. tényező – családi ünnepekre: úgymint születés- és névnapokra, egyházi ünnepekre: mint
például pünkösd és egyházi-családi
ünnepekre (karácsony, húsvét) osztották, és ezeket mindig megtartották, de kitaláltak ünnepeket, például megünnepelték, amikor összesen
100 évesek lettek. A 11. nagyon egyszerű, önmagáért beszél: 35 éve házasok. Ezt az évfordulót Olaszországban ünnepelték kettesben, és
megismerkedtek egy idős amerikaival, aki meg épp július 4-ét ünnepelte. Elmondták neki, hogy ők is nagyon boldogok, hiszen épp ma van a
házassági évfordulójuk. Erre az
amerikai adott nekik 100 eurót.
Este elmentek egy étterembe, ahol a
tulaj az asztalukhoz küldött egy
tortát, de aztán felszámolta az árát.
Kivetítették a számlát az előadáson: így épp 100 euró volt így a vacsora. Vajon mi az utolsó pont a 12
között? Az hogy itt vannak, együtt
vannak! Befejezésül arra kérték
hallgatóikat, tegyenek tanúbizonyságot arról, hogy házasságban élni
jó. Az egyik javaslatuk: heti egy
este, havi egy hétvége, évi egy hét
közösen, csak kettesben.
n CsIHAR TAMÁS
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Sokrétű vöröskeresztes munka a körmendi járásban
Bujdosóné Papp Ildikó közel tíz esztendeje a Vas Megyei Vöröskereszt Körmend területi vezetője. A szervezetben végzett
munkájuk sokrétű, hozzájuk tartozik az egész körmendi járás,
több mint negyven településsel.
A taglétszám sajnos egyre kevesebb – kezdte Bujdosóné Papp Ildikó. Ez annak tudható be, hogy ma
már nem divat vöröskeresztes tagnak lenni, esetleg faluhelyen, ahol
még élnek a hagyományok. A körmendi vezető hozzátette, hogy a létszámhoz jelentős mértékben hozzájárul néhány intézmény és vállalat,
így például az Egis Gyógyszergyár
Zrt., az ÁFÉSZ dolgozói, az orvosi
rendelők munkatársai, az iskolák
felnőttjei és nem utolsósorban a Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub tagjai. Tavaly összesen 1942 tagjuk
volt, ami 350 fővel kevesebb, mint
2013-ban. A megyében még így is ez
a legnagyobb taglétszámú szervezet.
A körmendi területi szervezet
rendkívül aktív. Igaz, hogy előadásokat most már nem nagyon szerveznek, de vannak többéves hagyománnyal bíró rendezvényeik, versenyeik. Ilyen például az idősek napja,
amit a Kulturális Központtal együtt

szerveznek vagy a gyermeknap,
amelynek lebonyolítását segítik. A
területi csecsemőápolási vetélkedőt
az előző esztendőkhöz hasonlóan
most is megtartották március elején, csakúgy, mint a népszerű elsősegélynyújtó versenyt, amelyet április első hetében rendeznek majd
meg.
A körmendi szervezet emellett
közúti elsősegélynyújtó vizsgákat is
szervez, amely a jogosítvány megszerzéséhez szükséges. A véradások kiemelt jelentőségűek, évente
több alkalommal segíthetnek a véradók. Legutóbb a körmendi Rendészeti szakközépiskolában volt lehetőség vért adni, itt mindig nagyon
aktívak az emberek. Pár napja volt
egy városi véradónap is, erre is jöttek szép számmal. Emellett többször volt már véradás a Egis Gyógyszergyár Zrt. körmendi gyáregységében és az ADA körmendi üzemében. A Rázsó Imre Szakközépiskola
és Szakiskola és a Kölcsey Ferenc



Gimnázium közreműködésével is
szerveztek már véradást. Egyszer,
kísérleti jelleggel a Babati húsüzemben is adhattak vért a segíteni szándékozók, remélik, hogy a jövőben ez
megismétlődhet majd. Legközelebb
március 19-én, a HIT gyülekezet közösségi termében várják a véradókat.
Bujdosóné Papp Ildikó elmondta
még, hogy havonta egyszer ruhaosztást is tartanak. Sajnos, egyre
több a rászoruló, ruhára is van je-
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lentkező bőven. Sokszor probléma,
hogy nem megfelelő holmikat kapunk, de igyekszünk válogatni annak érdekében, hogy a hozzánk érkezők, a segítséget kérők megfelelő
minőséget kapjanak. A munkámban nagy támogatást jelent az a néhány fős társaság, akik nélkül talán
nem is léteznénk. Az önkénteseim
mindenben segítenek, legyen szó
véradásról, ruhaosztásól vag y
egyéb vöröskeresztes programról.
n TÓTH JUDIT

Újrahasznosítás – környezettudatos nevelés az Olcsaiban
Világszerte, így hazánkban is egyre
nagyobb szerepet tulajdonítanak a
környezeti nevelésnek. Ezt a nevelés
minden más formájától az különbözteti meg, hogy a magatartás, a hétköznapi életvitel megváltoztatására irányul.
Ma, az ökológiai válság korszakában a
természettel, környezettel való kapcsolatot teljesen új dimenzióba kell
helyezni.
A körmendi Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola pedagógiai programjának egyik fontos pontja ez. Az intézmény céljai közé tartozik, hogy az
életkori sajátosságokat figyelembe
véve kialakítsák a tanulókban a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartást, valamint érzékennyé tegyék
őket a környezet állapota iránt. Erre
számos lehetőség van a tanórákon és a
tanórán kívüli tevékenységek során.
– Február 17-én meghívásunkra iskolánkba látogatott az „ÖKO – játék
környezettudatos élményprogram” –
tájékoztatott Fazekasné Mittli Piroska, az iskola igazgatója. – A kezdeményezés különböző foglalkozásai
lehetőséget kínáltak arra, hogy fel-

keltsük az 1–6. évfolyamon tanuló
gyermekek figyelmét környezetünk
védelmére. A legkisebbeknek és telephelyünkön tanuló diákjainknak
Koltay Eszter és Sőnfeld Mátyás a
szelektív hulladékgyűjtésről, a környezetvédelem fontosságáról mutatott be egy mesejátékot Lim-lom mese
címmel. A gyerekek aktív részeseivé
váltak a produkciónak, együtt énekeltek a szereplőkkel. Megtanulták a

témához kapcsolódó fogalmak jelentését. A nagyobbak pedig rendhagyó
ének-zene órán vettek részt. A
ZeneBatyuból ökohangszerek kerültek elő. Egyszerű, hétköznapi tárgyakkal (szívószál, üres flakon, papír, lufi, fémedények) lehetett kellemes, ismert dallamokat előcsalogatni. A hangulatos óra közös énekléssel
zárult. Közben pedig szinte észrevétlenül felhívta a gyermekek figyelmét

arra, hogy milyen egyszerűen nagyszerű, olcsó „hangszerek” válhatnak
az egyébként kidobásra szánt háztartási hulladékokból.
A szervezők az Utazó Iskola Program keretén belül BankVelem címmel
játékos oktatással erősítették a kisiskolások pénzügyi ismereteit. Néztek
rajzfilmet, játszottak és úgy gazdálkodtak csoportokban, mint egy család. Az interaktív órán a család pénzzel való gazdálkodásáról, a tudatos
költségvetés készítéséről, a takarékoskodásról volt szó. A pénzügyi ismereteik mellett fejlődött a gyerekek vitakészsége is. A délelőtt interaktív ÖKO
játszóházzal zárult. A különböző feladatokkal pedig nemcsak környezettudatosságra nevelték a gyerekeket,
hanem fejlesztették a kulcskompetenciákat és az általános képességeket is.
Talán senki számára nem ismeretlen az a gondolat, hogy a „A földet nem
apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”. Ennek a szemléletnek a csíráit már a legkisebbekben is el kell ültetni, nemcsak az iskolákban, hanem a családon belül is.
n MP
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A csonkok helyett lombok lesznek az ifjító metszés után

A szakemberek négy hónap türelmet kérnek
Hetek óta zajlik a Rákóczi úton és a környező utcákban a fák
metszése, ami sokakban kétkedést vált ki azt illetően, hogy ezt
vajon így kell-e szakszerűen végezni. Nos, reméljük, az alábbi
írásban a kételkedők is választ kapnak: igen, a nyugati ostorfa
ifjító metszését így kell elvégezni, de a mindenkit végképp
megnyugtató eredményre még augusztusig várni kell.
Sipőcz Norbert, a város kertésze lapunknak nyilatkozva az alábbiakban
szeretné megnyugtatni a lakosság
mindazon részét, akik kételkednek a
fákon végzett munkálatok szakszerűségében:
– Egy város kertészeti életében a legfontosabb feladat a lombhullató fák metszése a januári és februári hónapokban,
a fagyok elmúlásával, a vegetációs időszak kezdetéig. A KPM-mel együttműködve, a Városgondnokság munkatársaival karöltve kezdtük el a Rákóczi
úton, és folytattuk a munkát a Kossuth,
a Deák és a Mátyás király utcákban.

Ezeket a fákat 30 éve ültették, és közel
30 év alatt senki nem metszette és senki
nem gondozta megfelelően. Mindössze
annyi történt az évek folyamán, hogy a
KPM az egyes lámpákat, táblákat kitakaró ágakat levágta. Amit most mi végzünk, ifjító metszésnek nevezik, ezzel a
metszéssel lehetőség nyílik, hogy a növényeket a jövőben könnyebben alakíthassuk. A hosszú éveken át nem kezelt,
nem metszett fáknál ez az alkalmazott
metszés, mellyel próbáljuk visszaadni a
növény eredeti jellegét, habitusát. Betegségekkel szemben ellenállóbbá válnak, a vágási felületeket szakszerűen
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Hirdetési tanácsadónkat
keresse Körmenden.

Takács Marietta
06-20/624-2113

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

www.gazdabolt-kormend.hu

• Kiskerti és virágmagok, virághagymák nagy választéka.
• Hazai dughagyma, fokhagyma, vetőburgonya, bio burgonya.
• Fűnyírók, bozótvágók és szegélynyírók.
• Virágföld növényvédő és ápolószerek, termésnövelők, műtrágyák.
• Virágcserepek, kaspók, balkonládák, mezőgazdasági fóliák.
• Enyvesvászon, gumicsizmák – gyerek méretben is -, kerti cipő, papucs.
• Ágynemük, lepedők, konyharuhák 100% pamut anyagból.
• Munkavédelmi lábbelik, rendelésre ruhák.
És minden,
• Kerti szerszámok, metszőollók, ágvágók.
ami a ház körül 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

Nézzen be hozzánk, megéri!
sebkezeljük, hogy különféle gombák és
baktérium ne telepedjenek meg a vágási
felületeken. Az érintett fafajta a hazájában, Észak-Amerikában 20–30 méterre
is megnövő, erős boltozatú nyugati ostorfa (celtis occidentalis), nagyon jól bírja a városi klímát, ezért nem véletlenül
Magyarországon ez a legtöbbet ültetett
utcai sorfa.
A metszési folyamat során sajnos beigazolódott, hogy több fán is jelentkeztek kisebb-nagyobb betegségek, amelyek előjele már látszódott a koronájukon. A metszés második ütemében a
Rákóczi út déli oldalán lévő kőrisfákat
ifjítjuk, amelyeket megfelelő magasságba vágjuk vissza és itt a legfontosabb feladat, hogy felkúszott borostyán
fojtásától megszabadítsuk a növényeket. A száradások és a fagyöngy és zuzmók okozta megtelepedések okozzák a

legnagyobb problémát. A most visszavágott fák hajtásnövekedése 4–5 hónap
alatt már látványos lesz. Az elmúlt hetekben a számomra legtöbbször feltett
kérdés, hogy kihajtanak e fák: a válaszom egyértelműen igen. Gondoljunk
csak például a Thököly utcában minden évben visszacsonkított juharfákra.
Tevékenységünk célja, hogy egy világosabb és remélhetőleg egy virágosabb
Körmenddel találkozzunk a jövőben.
Hamarosan elkezdjük a Rákóczi úti
virágkruppok beültetését. Ezekkel a
munkálatokkal önálló kompozíciókat
szeretnék létrehozni, kevesebb gondozást igénylő növényekkel, évelőkkel,
egynyáriakkal, díszfüvekkel, lassú növekedésű cserjékkel és örökzöldekkel
beültetve a virágkruppokat.

Bemutatótermünkben

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

Tavaszi Strauss Napok
2016. március 16–19. szerdától szombatig

n CSIHAR TAMÁS



FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Az elhunyt László Szilviára emlékeznek a körmendiek
Ezúton emlékezünk László Szilviára. Sokan augusztusban ismerhették meg Sziszit, aki addig is
próbálta élni az átlagos fiatalok
mindennapjait. A kamaszkor derekán diagnosztizált szívbetegsége
miatt már évek óta pacemakerrel
élt, de a nehézségek ellenére nem
mondott le az álmairól, érettségi
bizonyítványt szerzett és megkezdte tanulmányait egy győri
egyetemen. Az idő múlásával állapota romlani kezdett. Hosszas
vizsgálatok során kiderült, hogy
Sziszi életét csak a szívátültetés
mentheti meg. Ekkor fogott össze
Körmend lakossága és több civil
szervezet, az ehhez vezető nehéz

úton próbáltak segítséget nyújtani
a család számára.
Sziszinek egyre több időt kellett a
kórház rideg falai közt eltöltenie, de
a vidámsága és élni akarása még itt
sem hagyta el. Az újra és újra felmerülő komplikációk napról napra próbára tették őt és az édesanyát, aki
minden percét lánya mellett töltötte.
Az addig is kivételes anya-lánya
kapcsolat egy különleges szimbiózissá vált. A remény könyörtelen
hullámvasútja az utolsó heteket még
nehezebbé tette. Az anya kitartását
és Sziszi utolsó másodpercig tartó
élni akarását, emberfeletti harcaikat együttérző csodálattal követtük,
ahogy bizonyították, hogy a lehetet-

len után is van még remény. Remény,
ami azokat sem hagyta el, akik a
távolból gondolataikban, szívükben
együtt éreztek a családdal. Amíg
egyszer csak jött az a mai napig felfoghatatlan mondat: „Összetört szívvel tudatom, hogy drága, imádott
egyetlen kislányom 2016. február
26-án karjaim közt elhunyt.”
Egy gyermek elvesztése után bármely család szívében megmarad az
űr, a megválaszolatlan kérdés, a miért, a hogyan tovább…
Sziszi emléke szívünkben örökké
él!
Szupper Katalin
Szabó Anita Eszter

3 Rendkívüli ajánlat szalonautóinkra 3 Az Új Ford Ranger bemutatkozik
3 Ford Credit finanszírozási akciók!

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu
* Az autó csak illusztráció. Vegyes átlagyfogyasztás: 3,4-5,7 l/100 km, CO2-kibocsájtás: 89-130 g/km. További részletek a márkakereskedésünkben
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Idegenbeli győzelmek, hazai vereség kosárlabdában

Miért adunk gyakran előnyt az ellenfeleknek?
A nagy durranás, a Magyar Kupa-győzelem után a
tabella végén tanyázó Nyíregyháza fogadta az Egis
Körmend kosárlabdacsapatát. Egyik kulcsjátékosunk,
Cole Dickerson sem ezen, sem a következő két mérkőzésen sem volt hadra fogható sérülése miatt. Szó, mi
szó, idegölő mérkőzést láthattunk megint. 24 pontos (!)
hátrányból hozta vissza csapatunk a reményt és végül
90-84-re győztünk.
A ZTE elleni hazain vereséget
könyvelhettünk el, a szomszédváriak csak az első félidőben 12 hárompontos kosarat értek el ellenünk. S noha az utolsó negyedben
feltámadni látszottunk, 81-76-ra
kikaptunk. A hétvégén aztán a fővárosba látogattunk a másik sereghajtóhoz, a MAFC-hoz. Ők meglepetésre győztek nálunk az ős�szel. Volt tehát miért visszavágni,
s ez sikerült, ha nem is könnyedén
(85:90).
A Marso Nyíregyházi KK otthonában a hazaiak már a mérkőzés
elején elhúztak, tíz perc játék után
tizeneggyel vezettek (32:21). A különbség egyre nőtt, pocsékul dobott a Körmend. A vendéglátók
előnye egészen 24 pontig dagadt,
ezután megráztuk magunkat, például McKenney-Jones 30/9-et
szerzett a végérére. Hat perccel a
vége előtt sikerült az egyenlítés,
majd a fordítás, egy elveszítettnek
vélt találkozón sikerült nyerni
(84:90). Ekkor mindenki azon a véleményen volt, hogy a szerdai, hazai 21. fordulóban a Zalaegerszeg
ellen nem adhatunk újra nag y
előnyt az ellenfélnek. A ZTE azonban villámrajtot vett, triplaeső zúdult a körmendi gyűrűbe. 6:19-es
állásnál Teo Csizmics időt kért. Öt
pontra sikerült zárkózni, de a hármasok továbbra is potyog tak a
kék-fehér eg yüttes jóvoltából. A
félidő 40:48-al zárult. A szünet
után három pontig feljöttünk, de a

vendégek újra belőtték magukat,
állandósult a tíz pont körüli fölényük. Nekünk semmi sem sikerült
a támadásban, ellenben ők mindig
tudtak újítani. Három és fél perc
volt hátra, amikor áttértünk letámadásra. Látszott, hog y az Egis
nem adta fel. Egy 10:0-s sorozattal
feljöttünk egészen négy pontig, de

nem bírtunk fordítani, öttel nyert
a ZTE (76:81). Legeredményesebb
dobónk Petty volt (26/9).
A MAFC ellen végre nem úg y
kezdtünk, mint ahogyan az utóbbi
időben szoktunk, azaz, hog y engedjük elhúzni az ellenfelet. Noha
a budapestiek otthonukban nagy
elánnal küzdöttek, legutolsó két
meccsüket nyerték, mi vezettünk
az elején (harmadik percben 2:11).
Ám még az első negyedben utolértek bennünket, de tíz perc játék
után 22:26-ra újra nálunk volt a
flór. A második negyed közepén a
szívósan hajtó hazaiak átvették a
vezetést. Aztán Kovács, Johnson,
Anderson és Smith jóvoltából a
félidőben 45:41-re a vendéglátóknál volt az előny. A harmadik neg yedet 23:17-re az Egis nyerte.

„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 többéves szakmai
tapasztalattal rendelkezők jelentkezését: (Ref. kód: SZI)

Elektromos karbantartó
akinek feladata lesz:
• NC-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

ÁLLÁSLEHETŐSÉGET HIRDET
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBEN:

OperátOr
Munkavégzés helye:
Kőszeg
• 3, 4 műszakos
munkavégzés
• Modern munkakörnyezet
• Versenyképes alapbér
• Teljesítménybónusz
és Prémium
• Cafeteria rendszer

Támadásban az Egis Körmend a ZTE ellen

Körmendről céges
buszjárat biztosított!

Fél tucat gól a futballnyitányon
A második helyen álló Körmend FC
fogadta a tizedik Rum KSK focicsapatát a megyei első osztály tavaszi nyitófordulójában. Az első félidő 3:0-s
hazai előnyt hozott, aztán a másodikban még egyszer annyit szerzett a
Körmend. Ifj. Molnár Károly edző
elmondta, hogy szezon eleji, közepes

D u in k e r n ek,
C h a n n el s n ek,
McKenney-nek köszönhetően sikerült a fordítás. Kovács fáradni
látszott a MAFC-nál, ő az első félidőben 16 pontig jutott. Araszolt,
jött a Körmend nyomában a fővárosi együttes, de ekkorra némileg
javult a dobóformánk, valaki mindig betalált tőlünk. 3–4 ponttal
tartottuk a vezetést, ekkor okosan
játszottunk, míg a házigazda kapkodott. Mocsán még dobott eg y
hármast a végén, de öttel mi győztünk (85:90). Channels 23/3,
Duinker 21/3, McKenney-Jones
18/6, Petty 16/3 pontot ért el.
Illő és üdvös siker volt ez az öt
közé jutásért való küzdelemben.
Fontos momentum az is, hogy két
idegenbeli meccsen tudtunk nyerni.
A Zalaegerszeg extra hárompontosai ellen nem igazán volt ellenszer,
de ha kicsit előbb kezdjük a hajrát,
lehet, hogy megúszhattuk volna a
fájó hazai vereséget. Tudjuk jól,
hogy míg a focit gólokra, a kosárlabdát pontokra játsszák, be kell tudni
dobni a labdát a gyűrűbe.  n KÉKI

színvonalú meccset játszottak. A pálya talaja a sok eső dacára elfogadható állapotban volt. A saját nevelésű, 17
éves Horváth Patrik feliratkozott a
gólszerzők közé, csakúgy, mint a vis�szatérő, újra bemutatkozó Czimber
Márton. A derbi vége zűrösre sikeredett, mivel megsérült Kósik Milán és

Németh Balázs (aki két találatot
szerzett a meccsen). A némileg megzavarodott helyzetben a 91. percben
szépített a Rum (6:1). A következő fordulóban szintén idehaza játszik a
Körmend FC, a Kemenesalját fogadja
szombat délután.
n Kéki

Az állásra jelentkezni lehet
(H-P.8.00-16.00):
+36-94-509-515;
+36-30-587-5268;
 whc.szombathely@whc.hu
Munkaügyi engedélyszám:
20-004-2002;
XX-M-001/407/2013

előny:
• Siemens-vezérlések (S5, S7, System3, Sinumeric 810,840 D) javításában,
programozásában szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Forgácsoló gépkezelő
(fa- és fémipari gyártásban gyakorlatot
szerzett kollégákat keresünk)
akiknek feladata lesz:
• gépkezelés, átszerelés
• szerszámkorrekció
elvárásaink:
• műszaki szakmunkás/szakközépiskolai végzettség (előny)
• 3-4 műszak vállalása
• pontos és önálló munkavégzés
• gyártásában szerzett tapasztalat
• mérőeszközök használata, műszaki jelölések ismerete

Team-vezető

feladata:
• a rá bízott gyártósor és csoport személyi és szakmai irányítása
• munkavállalók vezetése, motiválása és támogatása
• személyi állomány tervezése és rendelkezésre állítása
• területi mérőszámok elérése, prezentálása, kapcsolódó dokumentáció vezetése
• termékminőség és a technológiai fegyelem betartásának biztosítása
• a termelékenység, a költségek és a minőség optimalizálására vonatkozó intézkedések bevezetése
• együttműködés a területet érintő technológiai, termelékenységi és költségoptimalizálási projektekben
elvárásaink:
• személyzetirányításban, vezetésében szerzett min. 1-2 éves tapasztalat
• termelő területen/gyártásban szerzett minimum 3 éves tapasztalat
• középfokú végzettség (műszaki végzettség előny)
• többműszakos munkarend vállalása
• felhasználói szintű MS Office ismeret, SAP ismeret előny.

Szerelő a forgácsolás
területén
(fa- és fémipari gyártásban gyakorlatot
szerzett kollégákat keresünk)
akiknek feladata lesz:
• gépkezelés (centírozó-, fúró-, marógép)
elvárásaink:
• műszaki szakmunkás/szakközépiskolai végzettség (előny)
• 3-4 műszak vállalása
• pontos és önálló munkavégzés
• gyártásában szerzett tapasztalat (előny)
• műszaki jelölések ismerete, mérőeszközök ismerete (előny)

Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatás-csomagot (kedvezményes étkezés, Cafeteriajuttatás, útiköltségtérítés), 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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Rangadók után a női kézisek Körmendi crossfites siker
Az NB II-es női kézilabda-bajnokság 11. fordulójában Sárváron
tudott nyerni a Körmendi Dózsa MTE, aztán hazai pályán a
büki együttes már nehéz falatnak bizonyult.
Sárváron az első félidő szoros
küzdelmet, szoros eredményt mutatott. A hazai csapat védekezésével meglepte a körmendieket, ellépett ellenfelétől, s a félidőre 12:8ra vezetett. A vendégek a második
félidőben egy 7:1-es rohammal átvették az irányítást. Ekkor úg y
tűnt, a vendéglátók belealudtak a
meccsbe. A körmendi lányok viszont vérszemet kapva, taktikusan küzdöttek és biztos győzelmet
arattak (18:24). Kiskós és Matetics
nagyot játszott.
A Dr. LUPO-Büki TK ellen idehaza aztán nem sikerült a másik
rangadó. A találkozó elejét, talán
a nagy győzni akarás miatt elizgulták a játékosok. 8:2-re elment
az ellenfél, de 7:9-re sikerült feljönni a félidőre. Pedig a két szélső,
Matetics Gabriella és Török Eszter betegség miatt hiányzott. Közben Németh Anita is megsérült.
Ellenben Szabó Alexandra meg-

kapta harmadik kétperces kiállítását. Ráadásul a bükiek kapusa
nagyon jó napot fogott ki. S akkor
még nem beszéltünk arról, hog y
enyhén szólva sem kaptunk hazai
pályát a bíróktól. Az „elfog yott”
csapatban rengeteg hárult a 13
éves Faragó Lucára, aki hat gólt
lőtt, sőt védekezésben is komolyan
helyt állt. Itt kell meg jeg yezni,
hogy Luca a junior meccset végigjátszva is extrát nyújtott, vezéregyéniség volt. Összességében nagyot küzdött a Körmend, de a 23
kihag yott helyzet sok. Végeredmény 16:19.
Oláh Sándor mindkét meccs
után kiemelte játékosai elszánt,
küzdeni tudását, ami a jövőre nézve jó alap lehet. Sajnos a következő ellenfél a más súlycsoportban
játszó Kozma Szerszám-Szombathelyi KK A lesz a hétvégén, újra
itthon.
n KÉKI

Élete első súlyemelőversenyén
vett részt nemrég Mosolits Bálint
az Impulzus Crossfitness színeiben indulva, és máris szép eredményt ért el, aranyérmet szerzett.
Február 24-én Szombathelyen a
Haladás VSE tartott területi minősítő súlyemelőversenyt, amin elindult Mosolits Bálint is, akit Szollár
János, az Impulzus Crossfitness
edzője készített fel élete első súlyemelő-megmérettetésére. Bálint a
juniorok között, a 69 kilogrammo-

sok között indult, és korcsoportjában 72 kilogrammos szakításával
és 91 kilogrammos lökésével
aranyérmet szerzett. A sportesemény Szollár Jánosnak is olyan
szempontból az első volt, hogy most
versenyzett először tanítványa
súlyemelőként. Az edző lapunknak
nyilatkozva elmondta: örül, hogy
Körmenden ismét van súlyemelés,
ráadásul ilyen szép eredményt tudtak felmutatni.
n CsT

Autóvezető

képzési akció!!!

KÖRMEND, Sport utca 2.Tel: 70/491-0590
NYITVATARTÁS: H. 7:00-17:00, K-P. 6:30-17:00, Szo. 7:00-12:00

Húsvéti kÍnálatunk!!!

Sertés láb
199,Sertés máj
299,Sertés fehércsont
5,Zsírszalonna
599,Apróhús 70%
799,Tarja csontos
899,Tarja csont nélkül 1119,Csirke farhát
152,Csirke szárny
564,Csirke comb
663,Pulyka szárny
725,Zsír 1 kg EXTRA TOP ÁR 399,Lecsókolbász
699,Véres-májas hurka 699,Olasz-Soproni999,Löncs

Debreceni
1139,Nyári turista
1499,Disznósajt
1249,Parasztkolbász 1549,Kocsonya 3dl/db
599 Ft/db
Főtt erdélyi
szalonna vcs. 1249,Főtt csécsi
szalonna vcs. 1249,-

Főtt császár
darab vcs.
1499,Füstölt kolozsvári
szalonna
1499,Füstölt comb
1499,Füstölt tarja
1499,Füstölt angolszalonna
1499,Lángolt karaj
1599,Füstölt kötözött
lapocka
1399,Húsvéti top Füstölt csülök 1099,ajánlatunk F.parasztsonka
03.07–03.28-ig
(hagyományos) 1799,Főtt comb vcs.
1499,- F.parasztlapocka
(hagyományos) 1759,Főtt tarja vcs.
1499,-

káRtYás étkEZési utalvánYt ElFoGaDunk!
Érvényes: 2016. március 14 – március 25-ig. Bankkártyás fizetési lehetőség!
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, az árak forintban értendők!

ŰRHAJÓS AKCIÓ
112.000 Ft 174.700 Ft helyett
részletfizetéssel.
28 óra tantermi KRESZ tanfolyam • online hatósági vizsgafelkészítő maximum 10 órában - 15 nap alatt • első 30
óra kötelező vezetési óra • orvosi alkalmassági vizsgálat
(I.fokú, 1. csoportú) partner egészségügyi szervünknél.

www.matrixautosiskola.hu

Űrhajós jégkrém akinek a forgalmi vizsgája
elsőre sikerül!

Ha hétköznap délelőtt vezeted a nappali vezetési óráidat,
akkor további 10.000 Ft kedvezményt kapsz!
Mátrix Vakáció facebook játékunkon, minden évben Balaton Sound és
Alterába fesztiválbérletet nyerhetsz!

Körmend, Rákóczi F. u. 33. • Telefon: 06 30 836 7374
A képzés teljes körű törvényi feltételeiről és az akciók részleteiről elérhetőségeinken
további tájékoztatást adunk, nem csak ügyfélfogadási időben!
2015.IV. Negyedév, B kategória: ÁKO: 143,40%. VSM elmélet: 47,74%. VSM forgalom: 34,3%.
KK: 158.392 Ft. • Felnőttképzési Nyilvántartási szám: 00277-2010

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

Hirdetési tanácsadóinkat keresse
Szombathelyen is.
Némethné Nemes Piroska
Molnár Krisztina
Horváthné Hegyi Sarolta
Tóth Imre
Horváth Sára
Gerencsér Gabriella

06-20/288-7580
06-30/237-0797
06-20/210-3004
06-20/213-8717
06-20/229-9894
06-20/383-3821

