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Módosították az
idei költségvetési
rendeletet
Második alkalommal módosították az idei költségvetési rendelet.
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Élményekkel teli
finnországi utazás
Heinävesibe
Egy kisebb városi delegáció látogatott a közelmúltban a finn
testvérvárosba, Heinävesibe. Az
utazás apropója igazából egy
zenei fesztivál volt, ahová a kibővített, sokfelé ismert Percsák
zenekar kapott meghívást.

n 5. oldal

A sport a közös nyelv
négy ország között
A négy visegrádi ország 19 iskolájából közel 1700 gyerek mérte
össze erejét, kitartását a június
végén megrendezett diákolimpián, ahol hazánkat a körmendi
Somogyi Béla Általános iskola
tanulói képviselték.

n 7. oldal

Címlapunkon:
A Memphis Patrol fergeteges
koncertje az AlteRába fesztiválon
Fotó: Jámbori Tamás

A régió
legnagyobb
szaküzlete
körmend Rákóczi u. 29-31.
Tel.: 94/594-268
 kedvező, minőségtől függő árak.  Ne az engedményeket, az árakat figyelje! 

Iskolakezdési utalványt és
Erzsébet PLUSZ kártyát is elfogadunk.

IskolakezdésI akcIó:

minden 5000 Ft értékű vásárlás után 500 Ft
vásárlási utalványt adunk ajándékba.
NIke hátizsák még mindig 4990.- Ft.
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Elkészült a 86-os főút
burkolatfelújítása
A 86-os főút Körmend–Szombathely közötti szakaszának pár
hónappal ezelőtt indult, több
milliárd forintos teljes körű felújítása finiséhez érkezett. Az
építők elkészültek a burkolatcserével, a nyomvonal többrétegű aszfaltot kapott. Ezzel egy
időben több helyen kiszélesítették az autóbuszos leállók és
hidak környékét, hozzáláttak a
padka rendezéséhez is. A jelzőlámpás irányításra azonban
még számítani kell egy ideig,
mivel festik a burkolatjeleket és
új közlekedési táblákat helyeznek ki. A felújítás révén biztonságosabbá és gyorsabbá válik a
közlekedés a Körmend–Szombathely viszonylaton. Forgalomszámlálási adatok szerint
ezen a szakaszon naponta több
ezer kamion halad át.

Polgármesteri
bejárás a színháztermi
beruházáson
Bebes István, Körmend város
polgármestere nemrég szakmai
bejárást tartott a felújítandó
színházteremnél. A városvezető
tájékozódott a több mint 300
millió forintos, államilag finanszírozott beruházás állásáról,
megtekintve a terveket. Mint ismert, a színházterem héját alkotó liktárium, valamint kiállító- és
rendezvénytér már korábban
elkészült és használatba vették.
Már eddig is több rangos előadást, országos és nemzetközi
konferenciát, könyvbemutatót,
festmény- és fotókiállítást tartottak a Látogatóközpont falai
között. Bebes István a bejárás
során elmondta, hogy a munkák üteme jó, így remény van
arra, hogy a körmendiek mi
előbb birtokba vehetik a teljesen megújult Batthyány Örökségközpontot. A színházterem a
hagyományos funkciók mellett
közösségi térként is működik
majd és tervek szerint 3D-s filmvetítések fogadására is alkalmas
lesz.

Körmendi Híradó

Bebes István: jelentősen fellendülhet a turizmus a térségben

Kedvezmény a MJUS-fürdőkomplexumban
Együttműködési megállapodást írt alá a városi
önkormányzat és a MJUS
olasz fürdőkomplexum
vezetése. Az eseményre az új
szálloda éttermében került
sor. A város részéről Bebes
István polgármester, a fürdő
részéről pedig Francesco
Bernardinelli menedzser látta
el kézjegyével a dokumentumot. Amelynek egyik fontos
pontja rögzíti: a körmendiek,
a lakcímkártya és érvényes
személyi igazolvány felmutatásával, 20 százalékos kedvezményre jogosultak.
Mint ismert, tavaly jelentős beruházásba fogott a MJUS olasz
multicég a korábban bezárt fürdő
területén. Amint akkor közölték,
több mint 20 millió eurós programról van szó, amelynek nyomán teljesen megújul a fürdőpark és egy új,
négycsillagos szállodát is felhúznak. Az alapkőletétel után nyomban
dologhoz láttak az olasz munkások
és rekordidő alatt felépítették az új
létesítményeket. Amint azt megtudtuk, a komplexumban több mint 300
főt foglalkoztatnak és cél a helyi
képzett munkaerő alkalmazása is.
Az eseményen, még a dokumentumok aláírása előtt, Bebes István
polgármester ismertette a városi
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Nyáron is dolgozik a körmendi képviselő-testület

Módosították az idei költségvetési rendeletet
Második alkalommal módosították az idei költségvetési rendeletet. Bebes István polgármester az ezzel foglalkozó képviselőtestületi ülésen elmondta, hogy a 2016. évi központi költségvetés támogatása a 2015. december havi bérkompenzációt
már tartalmazza, ezért 1 milliárd 285 millió forinttal csökkenteni kell az önkormányzat gazdálkodási tartaléka terhére.

önkormányzat és az olasz multicég
közötti tárgyalások eredményét. –
Abban vagyunk érdekeltek, hogy ez
a kapcsolat erős és hosszabb távú
legyen – húzta alá. – A fürdő és az itt
élők javára kell törekedni és az
együttműködési megállapodás is
ezt tükrözi. Örömmel jelenthetem,
hogy sikerült megegyeznünk, s ennek nyomán a körmendiek érvényes
okmányok – személyi igazolvány és
lakcímkártya – felmutatásával 20
százalékos kedvezménnyel vehetik
igénybe az egyes szolgáltatási csomagokat – jelentette ki Bebes István, majd így folytatta: – Mi is számítunk a fürdőbeli vendégkörre, hiszen a megújult Batthyányi Örökségközpont, illetve a folyamatban
lévő városi beruházások is a turizmus további erősítést szolgálják.
Ugyanígy a Rába folyó, jelesül a csónak- vagy a horgászturizmus fellendítése is közös érdek. Úgy látjuk,
hogy a MJUS-beruházás jelentősen
fellendítheti a körmendi turizmust.

Ugyanakkor mi is tehetünk annak
érdekében, hogy az emberek megismerjék a fürdő szolgáltatásait.
Utóbbival kapcsolatban a városvezető elmondta: a nagyobb helyi
ünnepeken, közte az Európa-napokon, az augusztusi Szent István rendezvényen, illetve a város ünnepén
propagálni fogják a fürdőt.
– Úgy véljük, hogy kölcsönösen
előnyös az együttműködés, amelynek igazi hasznát a lakosság, a vendégek élvezik majd. Összességében
azt mondhatom, hogy érdekeltek
vagyunk a fürdőkomplexum sikeres
működésében. A Magyar Fürdővárosok Szövetsége országos egyesület tagjaként is üdvözöljük a fürdőnyitást. Eg yúttal megerősítem,
hogy a több mint 40 magyar várost
tömörítő országos szövetség ősszel
Körmenden tartja közgyűlését, ezzel is elismerve és támogatva váro
sunk törekvéseit – zárta a polgármester.
Az olasz cég menedzsere, Bernardinelli úr is hasonló szellemben nyilatkozott. Szólt az egyes szolgáltatásokról, az új szálloda működéséről és arról, hogy a vendégkört szélesítik. – Számítunk a helyiekre, de
a szolgáltatások széleskörűsége
miatt más régiók pihenni vágyó embereit is ide várjuk. Az csak jó lehet,
ha az itteni egészségturizmus mellett városi látnivalókat, programokat is kínálhatunk – éppen ez a közös munka lényege – mondta a vezető menedzser, aki számít a körmendi képzett munkaerőre is.
n KOZMA G.
FOTÓ: JÁMBORI T.

KÖRMENDI HÍRADÓ • Körmend város önkormányzatának ingyenes lapja
Felelős szerkesztő: Kozma Gábor (tel.: 06 20 278-5588 ) Szerkesztőség címe: 9900 Körmend, Szabadság tér 7., e-mail: kozmamedia@gmail.com
Kiadja: Show Plus Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Kázmér Judit, Kinde Kálmán és Köő-Tóth Győző ügyvezető igazgatók
Ingyenes lapok operatív vezető: Porubek Tamás Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12.
A lap alapítója: Körmend város Önkormányzata • Megjelenik 5000 példányban kéthetente. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.

A 2016. május, június hónapra kapott bérkompenzáció 2,1 milliárd, a
kiegészítő szociális ágazati pótlék
2,9 milliárd, amely összegekkel az
önkormányzat működési támogatása nő. A kiadási oldalon a személyi
juttatás és járulékai előirányzata növekedett. A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra az önkormányzat szintén milliós összeget kapott, s
ezzel nő az önkormányzat kulturális
feladatainak támogatás-előirányzata, valamint a gazdálkodási tartalék. Az eredeti előirányzatként tervezett vis maior támogatás az államháztartáson belül átvett támogatások között van. A tényleges támogatás 3,1 millió, amelyet felhalmozási
célú támogatásként kapott az önkormányzat, és növeli az előirányzatot.
A közfoglalkoztatáshoz kapott államháztartáson belüli támogatás
Körmend Város Gondnoksága esetében 5,3 millió, amelyet a személyi
juttatás előirányzatának növelésre
4,2, a munkaadót terhelő járulékok
előirányzatának növelésére 1,1 milliós összegben fordít.
A Körmendi Kulturális Központ,
Múzeum és Könyvtár közművelődési
területe szintén a közfoglalkoztatáshoz kapott 1,2 milliót, amelyet a személyi juttatás előirányzatának növelésére és a munkaadót terhelő járu-

lékok előirányzatának növelésére
fordítanak. A 2015. évi maradvány
Körmend Város Gondnoksága esetében 6.4 millió forint, amely a működési maradvány előirányzatát növeli. A Körmendi Kulturális Központ
2015. évi maradványa 2,3 millió. Kiadási oldalon a közművelődési terület dologi kiadás előirányzata 850
ezer forinttal, a beruházás kiadás
előirányzata 157, a felhalmozási célú
áfakiadás előirányzata pedig 43
ezer forinttal nő. A könyvtári szakterület dologi kiadás előirányzata 283
ezer forintot tesz ki. A múzeumi feladat dologi kiadás előirányzata 300
ezer forint. A felhalmozási kiadások
között a pályázatok előrehaladása
következtében az alábbi előirányzatmódosításokat fogadta el a képviselő-testület:
A keleti városrész csapadékvízelvezetése tervezéséhez a szükséges források biztosítása csökken a
következők szerint: a felhalmozási
kiadás és a felhalmozási célú támogatás bevétel-előirányzata 10,1 millióval csökken. Ezen feladat esetében a működési célú támogatások
előirányzata és a dologi kiadás előirányzata 1 millióval nő. A Visegrádi Alaphoz benyújtott pályázathoz
10 százalékos önerőt kell biztosítani, ezért az önkormányzat működé-

si célú kiadás előirányzata 735 ezer
forinttal nő.
A BCM óvoda családbarát óvoda
fejlesztése címen nyújt be pályázatot.
A pályázat szerint a támogatást meg
kell osztani a felhalmozási és működési kiadások között. Itt a felhalmozási célú támogatás 1,2 millió, a működési célú támogatás 705 ezer forint.
A Kubinyi program részben működési kiadások között kerül teljesítésre,
ezért a felhalmozási kiadás – beruházás – előirányzata nő 4,2 millióval. A
kocsiszín-felújítás tervezési kiadási
előirányzata szintén emelkedik. A
gondozóház felújításának pályázata
alapján 6 milliós önerő szükséges. A
felsőberki kultúrház kerítés- és tetőfelújításához 794 ezres fedezetet kell
biztosítani, a felújítás előirányzata
nő, a felhalmozási tartalék előirányzata csökken ezen összeggel. A Herman Ottó program keretében a Körmendi Kulturális Központ múzeumi
területe 3 milliós támogatás kapott
államháztartáson kívülről, és ezzel

az összeggel nő az előirányzat, a kiadási oldal szerinti feladatokkal azonos módon. A könyvtár épülete beázott, a javítása szükséges. Előzetes
ajánlat szerint a javítás 150 ezer forintot tesz majd ki.
A testületi ülésen szó esett kormányengedély iránti kérelem benyújtásáról is. Indoka: Körmend Város
Önkormányzata hitelt kíván felvenni
a Bartók lakótelep 5. számú házának
felújításához. Bebes István polgármester az ülésen elmondta, hogy saját erőből az önkormányzat nem tudná megoldani az épület teljes felújítását, ezért szükséges 65 millió forintnyi hitel felvétele. Az önkormányzat a
65 milliós hitelt 3 év alatt tervezi vis�szafizetni az adósságot keletkeztető
ügyletekről hozott határozat szerint.
A stabilitási törvény szerint az önkormányzatnak kormányengedélyt kell
kérnie a hitel felvételére, a kormány
engedélyének a megszerzéséhez pedig kérelmet kell benyújtani a MÁK
n POME
felé.

Szükség van 20 aktív belgyógyászati ágyra a megújuló városi kórházban
Végéhez közeledik a körmendi kórház felújítása, amely az elmúlt évtizedek legjelentősebb egészségügyi
fejlesztése a városban. A megújítást
követően egy olyan színvonalas szolgáltatást nyújtó intézménnyel gazdagodik Körmend, amely nemcsak az itt
élőket, hanem a térség minden lakóját ki fogja szolgálni. Az épület rekonstrukciója mellett ugyanakkor
szükség van arra is, hogy olyan eszközökkel lássák el az intézményt, amelyek a lehető legjobb módon szolgálják a betegek gyógyulását, illetve a
betegségek mielőbbi felismerését.
Bebes István polgármester elmondta, hogy habár a kórház mű-

ködtetője a Magyar Állam, így az önkormányzatok mozgástere ebben a
kérdésben gyakorlatilag nulla, mindig is szívügyének tekintette a helyi
egészségügy kérdését. Éppen ezért
több alkalommal is jelezte az illetékes minisztérium felé, hogy szükséges bizonyos mértékű többletforrás
bevonása ezen eszközök megvásárlásához. A kérést az illetékesek befogadták, így a városvezető bízik benne, hogy a körmendi kórház nemcsak
külsőségeiben, hanem eszközállomány terén is úgy fog tudni megújulni, hogy az a mai kor színvonalán fogja biztosítani a betegek komfortérzetét és a gyógyulásukhoz szükséges

feltételeket. Az infrastrukturális fejlesztések mellett a polgármester
szólt a belgyógyászati ellátás szükségességéről is: „Az eszközök beszerzése mellett többször jeleztem az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felé,
hogy szükség van a 20 aktív belgyógyászati ágyra a felújítást követően,
hiszen ez egy teljesen jogosan megfogalmazott igény a körmendi, valamint a térségbeli lakosok részéről.
Mindannyiunk érdeke ugyanis, hogy
a betegek a lakhelyükhöz legközelebb eső kórházban gyógyulhassanak. Biztos vagyok abban, hogy a kéréseinket meghallják, és mind az eszközpark megújítása, mind pedig az

aktív belgyógyászati ágyak létrehozása megtörténik.”
Bebes István szerint ugyanakkor
azt is látni kell, hogy a szülészeti osztály visszaállításának jelenleg nincs
realitásalapja. Ahhoz ugyanis, hogy a
sebészet és a belgyógyászat továbbra is működni tudjon a körmendi kórházban, az kell, hogy a nem gazdaságos osztályok a megye központi kórházába legyenek átcsoportosítva. Ellenkező esetben ugyanis azt kockáztatná a magyar kormány, hogy a teljes
körmendi kórházat meg kellene
szüntetniük. Ez pedig óriási felelőtlenség lenne a városvezető szerint.
n POME
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Az eső sem szegte a rajongók kedvét, a Quimby nagyot dörrent

Bebes István körmendi polgármester elismerést vehetett át

Sajnos nem csak a zenéről szólt az idei, sorrendben
7. AlteRába rockfesztivál. Ismétlődő felhőszakadások,
szélviharok, erős lehűlés zavarta a gondtalan szórakozást.
A lelkes közönség azonban kitartott, s bár kevesebben látogattak ki a Rába-partra a korábbinál, azért kialakult a hagyományos, családias hangulat.

Egy kisebb városi delegáció látogatott a közelmúltban a finn
testvérvárosba, Heinävesibe. Az utazás apropója igazából egy
zenei fesztivál volt, ahová a kibővített, sokfelé ismert Percsák
zenekar kapott meghívást. A finn látogatás azért is időszerű
volt, mert jövőre lesz a Körmendi és a Heinävesi Baráti Kör
megalakulásának 30. évfordulója, illetve száz esztendeje lesz
annak is, hogy kimondták a finn állam függetlenségét

Két víz közé szorult az idei AlteRába fesztivál

A július 12-ei, keddi nyitónappal
semmi gond nem volt. Sütött a nap,
felpörgött élesben is a nagyszínpad.
Először esett meg, hogy a város egyik
legjelentősebb kulturális és zenei
fesztiválja sátorból szabad térre költözött. Mégpedig profi fény- és hangtechnikával. Meg is dörrent rendesen
a cucc, a jónép nagy örömére. Ekkor
még a főszervező Hege, Hegedüs
László bizakodott, s ha nézőcsúcsot
nem is, de több ezer vendéget joggal
remélt. A meghívottak névsora erre
fel is jogosította. Nyitásra csaknem
megtelt a folyóparti kemping, csordogált a közönség a pályaudvarokról.
Másnap már gyülekeztek a felhők, az
Ocho Macho örömzenét félbe is kellett
szakítani a felhőszakadás miatt. Ám
a fiúk kis szünet után folytatták, az
utánuk következő Kiscsillag már
holdfényes égbolt alatt játszhatott…

Ott láttuk a koncertezők között a város polgármesterét, Bebes Istvánt is.
Számosan üdvözölték, mint törzsvendéget. – Ez egy remek alkalom arra,
hogy ismét fiatalnak érezzem magam
– mondta mosolyogva. – Azt hiszem,
ennyire hangulatos koncerthelyszín
nincs még egy az országban – tette
hozzá. – A város azért is támogatja a
rendezvényt, mert kiváló turisztikai
lehetőségeket lát benne. Az a sok
száz ember, aki egy hétre Körmendre
költözik, nyilván a városra is kíváncsi. Mi ennek örülünk, a megújult Látogatóközpont révén már meg is mutathatjuk magunkat. De itt van a
Rába folyó a maga adottságaival, a
vízisporttal, a horgászattal. A zene
tehát jó csali arra is, hogy sokan megismerjenek minket – hallottuk.
Aztán egymást érték az esők és a
szélviharok, ez sajnos sokakat elri-

asztott. A fesztivál szó szerint két
víz, a Rába és az égiek közé szorult,
egészen péntekig. Ekkor a PÁF és a
30Y, majd a Vad Fruttik lázba hozta
az egyre nagyobb tömegben érkezőket. Zárásra viszont ismét eleredt,
az árusok sörről forralt borra álltak
át. E hideg nap sztárja a Quimby
volt, amely fantasztikus koncertet
nyomott le az ázó, de végig kitartó
közönségnek. Nem is maradtak el a
ráadás számok, így felizzott az aréna, igazi rockfesztiválos hangulatban zárhatta kapuit a hetedik
hangkavalkád. Hegedüs László a

végén annak örült elsősorban, hogy
egyetlen koncert sem maradt el a
rossz idő miatt. Ugyanakkor az eső
miatt kevesebb lett a néző és ez a
bevételen is meglátszik. Tény, hogy
a fesztivál 34 fokos melegben startolt el és 14 fokos hidegben zárt.
Mindez röpke 5 nap alatt. Mégis sikeresnek ítélhető, mert a stáb helyt
állt, a nagyszínpad bevált és a közönség is kitartott. Jövőre a zene
mellett remélhetőleg a napfényé
lesz a főszerep…
n KOZMA GÁBOR
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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Élményekkel teli finnországi utazás Heinävesibe

A körmendi csoport egy része repülővel utazott Finnországba, azonban többen kisbusszal tették meg az
oda-vissza mintegy 5000 kilométeres távolságot. Így tudták megfelelő
módon szállítani a delegációval utazó zenekar hangszereit. Riga mellett, egy Bauska nevű városban pihent a csoport egy éjszakát, ezután
tették meg az út második felét. A finnek – ahogy mindig – most is igazi
barátsággal, szeretettel fogadták a
csoportot, és most is rengeteg élménnyel gazdagodhattak a körmendiek. A Percsák zenekar – Horváth
Percsák Sándor, Horváth Szabolcs,
Németh Géza Öcsi és Horváth Ferenc – nagyon sok helyen felléptek,
így például kórházban, városközpontban, különféle éttermekben.
Mindenhol nagy tapssal és lelkesedéssel fogadták a zenészeket. Az
igazi attrakció azonban az volt, amikor a zenekar a finnek egyik emblematikus helyén, a kétezer főt befogadó fatemplomban lépett fel egy zenei
fesztivál keretei között.
A finn kirándulás során a körmendiek egy kiállítást is összeállítottak magyar viseletek fotóiból,
amelyet a nagyközönség előtt be is
mutattak. Egy meglepetésprogram
is volt: három baráti egyesület talál-

kozott, Heinävesi–Körmend és
Siilinjärv, utóbbi Hajdúböszörmény
testvérszervezete. Ezen az ünnepségen Bebes István polgármesternek a finnországi Finn–Magyar
Társaság ezüst kitűzőjét adományozták.
A több mint egyhetes program során a körmendiek megnézték a
Valmo kolostort, ahol a szerzetesek
whiskyt állíthatnak elő. Ez a finneknél igazán nagy szó, mert az állam
nagyon szigorú szabályokhoz köti a
szesz előállítását. A whiskykóstolás
mellett a Rantasalmiben található,
EU-támogatással épült idegenfor-

galmi komplexum megtekintése is
izgalmasnak ígérkezett. Itt szállodák, éttermek, a szabadidő eltöltésére alkalmas játékpályák és kikötő is található.

Már évek óta hagyomány, hogy
magyar hajó is részt vesz a csatornaevezésen Kerma-Säynämä végállomással. Ez egy háromnapos evezés a finn tavakon-csatornákon keresztül. Idén a 26 kilométeres távra
neveztek a körmendiek, amit sikeresen teljesítettek.
Bán Miklós, a delegáció tagja, a
Körmendi Magyar–Finn Baráti Kör
elnöke az úttal kapcsolatban elmondta, hogy ez volt a jubileumi
programsorozat első állomása.
A közeljövőben a Körmendi és a
Heinävesi Baráti Kör megalakulásának 30. évfordulójához kötődően
több találkozót szerveznek. Emellett megemlékeznek majd a finn állam függetlenségének centenáriumáról is, erősítve ezzel a magyar–
finn kapcsolatokat.
n T.J.

Éled a Rába-part: újra megnyitotta kapuit a Bárkaház
Néhány hete újra megnyitották a
Bárkaházat: a sátorozás, kajak- és
kenubérlés mellett lehet itt családi
rendezvényeket, baráti összejöveteleket is tartani. A Rába-parti
épület mindenki számára nyitott: a
szabadidős lehetőségeken túl egy
mindennap nyitva tartó büfé is a
vendégek kényelmét szolgálja.
Nagy öröm a Rába-partot kedvelők és a vízitúrázók számára, hogy
ismét megnyitotta kapuit a körmendi Bárkaház. A Bereki Bárkás
Eg ylet Eg yesület lett a vízitelep
gazdája, akik mindjárt a nyitás
napján zenés estet szerveztek a

String&Voice nevű formáció közreműködésével. A július elsejei nyitás óta vízitúrázók és kirándulók
is igénybe vették a Bárkaház szolgáltatásait. Az AlteRába idején
sátrazók lepték el a területet, akik
a hideg ellenére komfortos körülmények között – korszerű vizesblokkal és felszerelt konyhával ellátott vízi telepen – tölthették a
fesztiválnapokat.
A Bárkaházban augusztusban is
folytatódnak a mozgalmas napok.
Augusztus 12-én a Many Ways zenekar lép fel, másnap, augusztus
13-án itt lesz a Csákány–Körmend

Kajak-Kenu Futam célállomása és
a versenyt követő eredményhirdetés, valamint a környékbeli vízi
csapatok, kajakosok, kenusok találkozója is. Augusztus 15–19. között a házigazda Bereki Bárkás
Eg ylet itt tartja kajak-kenu élménytáborát is, amely már a meghirdetés után nem sokkal betelt.
Nem véletlenül, hiszen a tábor két
neves vezetővel büszkélkedhet.
Wichmann Tamás olimpikon, Európa-bajnok, világbajnok kenus és
Németh Szabolcs kenu világbajnok szakmailag segítik a tábor lebonyolítását.

A Bárkaháztól indulnak majd az
augusztusi Csónakfelvonulás résztvevői is. A Rába-parti programot
záró tűzijáték után a szervezők egy
kis baráti összejövetelre várják a
felvonulókat, szintén a Bárkaházba.
A Bárkaház tehát újra nyitva mindenki számára, lehet rendezvényeket szervezni a területen vagy csak
könnyed nyári estéket eltölteni a
folyóparton. A vízitúrázók számára
is nagyszerű szállást kínál a körmendi vízi telep, remélhetőleg hamarosan a legnépszerűbb táborhelyek egyike lesz a Bárkaház.
n T.J.
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Síppal, dobbal, pinkarockkal nyomulnak a templomkertben – A zeneőrület napjai

A Uriah Heep mindent visz a picture.on fesztiválon
Nemrég még az AlteRába emlékezetes koncertjein tapsolhattunk és
már itt is van az osztrák testvérrendezvény, a picture.on beledi (Bildein)
rockünnep. Augusztus 11–14. között
az idilli Pinka-menti falucska újra
Ausztria fesztivál-metropoliszává válik. Immáron 17. alkalommal. Idén
igazi szenzációval szolgálnak, fellép
a világhírű rocklegenda, a Uriah
Heep formáció.
A hagyományokhoz híven idén is
több magyar zenekar került fel a fesztivál zenei étlapjára. A sort a csütörtöki ingyenes bulin a Karak nyitja.
A Pinka-parti zeneünnep második
magyar zenekara az ugyancsak vasi
Zaporozsec lesz, akik a nagyszínpadról kívánnak majd sok szerencsét
Neil Armstrong (egyébként a valóságban sosem létezett) szomszédjának,
Mr. Gorskynak abban a bizonyos intim kérdésben… A Szentgotthárdról
elszármazott ifjú titánok olyan legendával osztják majd meg a nagyszínpadot, mint a Uriah Heep! Utóbbi formációt nem nagyon kell bemutatni,
hiszen az egyetemes rockzene egyik
fundamentuma. Az 1969-ben alakult

Milyen vagyok,
Istenem?
A Körmendi Evangélikus
Eg yházközség évről évre
megrendezi nyári hittantáborát. Az idén július végén volt
lehetősége a g yerekeknek
részt venni az ötnapos napközis táborként működő hitmélyítő programon.
Benedek János evangélikus
lelkész lapunknak nyilatkozva
elmondta, hogy reggel templomi áhítattal indult a nap, majd
temérdek játékkal, bibliai témájú vetélkedővel a „Milyen
vagyok, Istenem?” kérdésre
keresték a választ. Természetesen a daltanulás, közös
éneklés sem maradhatott ki a
24 gyermek programjából,
akikkel négy felnőtt és két közösségi szolgálatos diák foglalkozott. Volt batikolás, agyagozás és virágkötés is, hogy
próbára tehessék kézügyességüket. A gyermekek délben étteremben ebédeltek, majd vis�szatérve a táborba, a délutánt
n CS. T.
is ott töltötték. 

hard rock banda az angol nyelvterületen kultikussá vált, együtt emlegették a Led Zeppelinnel és a Deep
Purple-lel. A pinkarockon fellép a
LaBrassBanda, az őrületes tempót
diktáló bajor polka-ska-reggeavirtuózok a legfalábúbb antitálen
tumokat is táncra bírják. Az osztrák
zenei szcéna beavatottjainak ismerősen cseng a Seiler & Speer duó neve
is, sokáig tanyáztak az osztrák slágerlisták csúcsain. A magyar közönségnek azonban valószínűleg ismerősebben cseng egy másik név: Marky
Ramone’s Blitzkrieg – az egykor a
progresszív punk rock megtestesítőjeként ünnepelt Ramones zenekar
utolsó élő tagja, aki a többiekkel ellentétben elmondhatja magáról, hogy
még életében bevonulhatott a Rock
and Roll Hall of Fame-be, és 2011-ben
megkapta a Grammy életműdíjat (a
zenekar tagjaival együtt). Hogy az
igazán kemény hangzás hívei se érezzék elhanyagolva magukat, ott lesz a
nagyszínpadon a mai magyar heavy
metal egyik legnépszerűbb zenakara,
az Apey & The Pea. Idén is lesz Pinkaparti felolvasóparti Ausztria nívódí-
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Somogyis éremeső Roznov pod Radhostemben, a diákolimpián

A sport a közös nyelv négy ország között
A négy visegrádi ország 19 iskolájából közel 1700 gyerek
mérte össze erejét, kitartását a június végén megrendezett
diákolimpián, ahol hazánkat a körmendi Somogyi Béla Általános iskola tanulói képviselték.

jas színészeivel, Uhudler-színpad
chill out hangulattal és a main
streamre fütyülő zenekarokkal, a hagyományos sátortábor mellett „nyugis” kemping Pinkával és madárdallal, és idén is minden bizonnyal kifogy
a pincéből az uhudler. Az igazi pinkarockerek nemcsak a kiváló előadókból mixelt line up miatt imádják

A jól tejelő tehén sikere
Általában elég ritka, hogy ha valakit a kiemelkedő teljesítménye
miatt jutalmazni akarnak, az kézzel-lábbal, jelen esetben négy lábbal tiltakozzék ellene. Márpedig
ez történt az idén júniusban, amikor a Körmendi Agrár Kft. telephelyén elismerést kifejező szalagot helyeztek pár percre egy jól
tejelő szarvasmarhára.
Aranytörzskönyvet csak az a
szarvasmarha kaphat, amelyik
százezer kilogramm – nem liter,
kilogramm – tejtermelést ért el.
Talán kicsit furcsa az „ért el” kifejezés az előbbi mondatban, de
azon az oklevélen is ez szerepel,
ami a tulajdonképpeni aranytörzskönyv. Ebből kiderül az is,
hogy a 30177 42165 Emma nevű
magyar holstein-fríz 12 éves lesz
az idén novemberben, kilenc az elléseinek száma, tenyésztője és tulajdonosa a Körmendi Agrár Kft.,
és ő már a harmadik ebben a gazdaságban az aranytörzskönyves
tehenek sorában. Ezeknek a teheneknek jó a technológiai tűrésük
és jó a lábszerkezetük is. A júniusi
kis ünnepségen elővezették Em-
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mát az állatgondozók, majd
Szabics István, a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének területi
igazgatója, küllemi bíráló, néhány
fotó erejéig egy szalagot helyezett
a szarvasmarha nyakába, aki a
számára szokatlan programot eleinte egyáltalán nem respektálta,
majd beletörődően elviselte. Szájer József, a kft. ügyvezetője pedig
büszkén vette át az elismerő oklevelet.
Sajnos nyelvtudás hiányában
nem tudtam kedves olvasóink számára Emmával interjút készíteni.
n CS.T.

A képen Szabics István és Szájer József

Ausztria egyik legcsaládiasabb, legkisebb nagy fesztiválját. Mert nem a
méret a lényeg! Ilyesmi csak a 370
lelkes határmenti faluban lehetséges.
Vagyis többnapos fesztivál a falu kellős közepén, síppal-dobbal-pinka
rockkal, a templomkertben álló hatalmas platán alatt.
n RM

Rábastock
Hegedüs László főszervező egyik
kedvenc fesztiválja – természetesen
az Alterába mellett – a Rábastock
fesztivál. Az ideit, a neg yedik
Rábastockot már csak egynaposra
szervezte, mégis viszonylag kevés
nézőt vonzottak a bluest és rockot
játszó együttesek.
A július eleji szombat délután
csendjét kellemes dallamok törik
meg a nosztalgia jeg yében, a
Shadox együttes zenészei kezdenek játszani a maroknyi közönségnek. Alig múlt négy óra, Hegedüs
László még reménykedik a közönség érkezésében, kellemes az idő,
már a büfé is üzemel, másrészt akik
ezeken a zenéken nőttek fel, azokat
a program idecsábíthatja. Elmondja azt is, hogy egyedül a Smooth Art
mondta vissza a fellépését, a többiek viszont vállalták, hogy koncertjükkel megidézik az egykori Rábaparti hangulatot. Talán amiatt is,
hogy ezek a stílusok szinte már kikoptak a rádiókból egyfajta háttérbe szorítottság miatt, alig száz embert tudtak ezen a délutánon a színpad elé vonzani, pedig fellépett a
Meggie’s Crow, a Shabby Blues
Band, a Mokka Tribute Band és
n CS.T.
késő éjjel a Save Ass is.

A gyerekeket kísérő Csóbor Katalin és Köbliné Tóth Erzsébet tanárnők profi előkészítő munkájáról
mi sem tanúskodik jobban, mint az,
hogy húsz olyan kiválóságot válogattak össze, akik mind egyéni,
mind pedig csapatsportokban kimagaslóan teljesítettek. A játékok 2
napja alatt a 10 lányból és 10 fiúból
álló olimpiai válogatottunk tagjai
többször megdöntötték egyéni rekordjaikat és kivétel nélkül az első
nyolcban voltak. A nemzetközi diákolimpiáról végül tíz érem került
Körmendre.
A dobogó legfelső fokára léphetett, aranyéremmel a nyakában:
Lampért Anna – úszás és Somlai
Viktória – kislabdadobás. Ezüstérmet szerzett: Lampért Anna – rövidtávfutás, Csépke Lilla – úszás, Balogh Dániel – súlylökés, Kovács

Kornél – távolugrás, Darázs Máté
– rövidtávfutás, Pungor Boglárka
– kislabdadobás. Bronzéremmel
gazdagodott: Somlai Viktória – rövidtávfutás, Huff Benedek – úszás.
A lányok tűzharcban éppen csak
lecsúsztak a dobogóról, a fiúk labdarúgásban hatodik helyen végeztek. Összesítésben az alsó tagozatosok negyedik helyet szereztek, a
felsősök pedig hatodikként tértek
haza.
A testvérvárosban eltöltött három
nap nemcsak a sportról szólt, volt
alkalom egy picit kirándulni is, a
nevezetességeket megtekinteni.
Külön élmény volt az a semmivel
össze nem hasonlítható izgalom,
amelyet azokkal élhettünk át, akik
először voltak ilyen messzeségben
külföldön, a családjuk nélkül. Éppen ezért nem maradhat el a köszö-

Ketten a dobogósok közül: Lampért Anna – I. helyezett, Csépke Lilla – II. helyezett – úszás
net a szülők felé sem, akik pártoló
hozzáállásukkal nemcsak most, hanem éveken át segítik gyermekeiket, hogy a sportban is kimagasló
eredményeket érhessenek el. A fiúk
és a lányok példát mutattak küzdelemből, akaratból, kitartásból.
A pályák mellett szurkolóként, az
út során pedig barátként segítették
egymást. Fegyelmezettek, figyel-

Érmek a BMX-bajnokságról
Jól szerepeltek a Gueth fivérek a
Sopronban megrendezett Alpok
Adria BMX Bajnokság 7. és 8. fordulóján. A nemzetközi megmérettetésnek egyébként ez az egyetlen
magyar helyszíne. Több mint száz
olasz, német, osztrák, szlovén és
magyar versenyző között a két
Gueth az esős szombaton és a napsütéses vasárnap a következő
eredményeket érték el: BOYS 8:
Gueth Zalán Adrián szombaton
4., vasárnap: 3. hely. BOYS 9–10:
Gueth Martin Richárd szombaton
5. vasárnap 2. hely.
Július első hétvégéjén rendezték
Veszprémben a BMX Cross Magyar
Kupa 7–8. fordulóját, a vasárnapi
verseny egyben az országos egyéni
bajnokság versenye is volt. Gueth
Zalán az I. gyermek 7–8 éves kategóriában szombaton az elődöntőkben: 1., 2. és 3. helyen végzett, de a
döntőt megnyerve első lett. A vasárnapi ob-n az egyik előfutamban
sajnos bukott, 2., 1. és 5. helyezést
ért el, majd a döntőben a 2. helyen
ért a célba. Gueth Martin II. gyermek 9–10 éves kategóriában szombaton 2., 1., 2. lett, és a döntő után ő
is a dobogó második fokára állha-

mesek voltak és közvetlenségükkel
kivívták a többi csapat elismerését
is. Csehország távoli szegletében
ezekben a napokban sokszor zúgott
a „Ria, Ria, Hungária!” és a „Hajrá
Körmend!”. Mindehhez pedig nem
kellett más, mint egy maréknyi fiatal, akik szívük felett Körmend Város címerét viselték „olimpiai forn HVM
maruhájukon”.

Márkafüggetlen akciós
ajánlataink:
Klíma tisztítás: 4.750 Ft
Gépi fertőtlenítés

Évente ajánlott

Futómű ellenőrzés: 3500 Ft
Lézeres futómű-pad mérés

Évente ajánlott

tott. Vasárnap viszont mindhárom
előfutamot és a döntőt is megnyerte, ami azt jelenti, hogy megszerezte a 2016-os magyar bajnoki címet.
A kupasorozatból hátra van még
egy szeptemberi forduló. A még
nem végleges pontállás szerint a
srácok itt is az élen állnak.
A család szeretne az idén a hátralévő Alpok-Adria nemzetközi kupán is minél több fordulón részt
venni. Az eddigi osztrák, magyar
és szlovén helyszínek után hátra
van még egy német, egy olasz és két
n CsT
osztrák pálya is.

Érvényes: 2016. 08. 30-ig.
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Fékvizsgálat: 4.850 Ft

Fékpad mérés + műszeres fékolaj ellenőrzés
2 évente ajánlott

Klíma szerviz: 6.990 Ft

Gáz lefejtés, tisztítás + klíma olajcsere
2 évente ajánlott

Castrum
Ferreum

Szombathely, Körmendi út 98.
Telefon: 94/506-891,
30/945-2944
info@suzukicastrum.hu
www.suzukicastrum.hu
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Eshet ötméteres hó, de lehet negyvenfokos meleg is – Albán kapcsolat körmendiekkel

Szélvész gyorsasággal fejlődik a Balkán, már a sör is Tirana
Nyári kalandozásunk során délnek vettük az irányt, az egykori
jugoszláv köztársaság, Crna Gora irányába. Jugoszlávia vérrel
és vassal felbomlott, ám a harcok a Fekete Hegyek országát,
a mai Montenegrót megkímélték. Sokáig csak lappangott a
turisztikai térképeken Albániával együtt, mígnem a befektetők fel nem fedezték őket. Ma már ömlik a pénz a térségbe,
rá sem lehet ismerni a két országra.
Az első célországba az uniós horvátok felől érkezünk, a határon nem
nagyon szőröznek. Azért még felrémlenek a régi idők, mikor a tapasztaltabb utazók ajánlják: pár
dobozos sört készítsünk ki. Ennyit
megér a dolog és máris száguldunk
a kifogástalan autóúton Budva városa felé. A szombathelyi Gabbiano
Travel utazási iroda vezetőjének,
Mátyás Ibolyának kiváló útikönyvét olvasva nemcsak a történelemről, hanem a kisállam jellemzőiről is
értesülünk. A mindössze 14 ezer
négyzetkilométeren hegyek és tengerparti sávok váltják egymást,
megannyi fontos balkáni, közte
Osztrák–Mag yar Monarchiabeli
esemény néma őrzőjeként. A lakosság száma eléri a 700 ezret, s bár
van montenegrói nyelv, ez nem nagyon különbözik a szerbtől. Keresztény, muszlim, valamint a többséget
alkotó ortodox vallású békében él
egymás mellett. S bár nem tapasztaljuk meg, szerencsére, azért
akadnak maffiózók is errefelé. Éppen a turisztika fellendülése okán:
a kiváló tengeri adottságok miatt
hatalmas üzlet az ingatlan, a szállodapiac és az oroszoknak van pénzük. Ezt viszont a helyi erők nem

mindegyike nézi jó szemmel, és már
kész is a konfliktus…
Montenegro 2006-ban lett önálló
állam, Podgorica fővárossal. Letudva az 1100 kilométeres utat,
Budvában, egy tengerparti, görög
stílusú üdülőparkban kötünk ki.
Akadnak társaink, vagy kétezren,
mivel óriási szabadidős komplexumról van szó. A tenger, a fő vonzerő már júniusban nem ritkán 27
fokos. A látvány a vízből igazán lenyűgöző: előttünk a lüktető, hos�szan elnyúló strand, felettünk a
csaknem 2 ezer méteres hegyek,
gyorsan közelítő felhőkkel, dörgéssel, hogy aztán meleg eső essen…
Ki sem kell jönni a pajkosan hullámzó tengerből. S ha már a Balkán különlegességeinél tartunk: Montenegróban a legmagasabb a napsütéses órák száma, évente több mint 2
ezer. Itt esik a hegyekben a legnagyobb hó az amúgy rövid teleken – 5
méternyi. Podgoricában nem ritka a
40 fokos meleg, de nem messze innét
télen akár mínusz 30 fokra is lehűlhet a levegő a hatalmas hegyek miatt. Ezért itt tényleg igaz, hogy nem
tudni reggel, mit hoz az este. Persze, a csaknem 300 kilométeres tengerparti rész stabilan mediterrán,

hótól és fagytól nem kell tartani.
Amerre haladunk, mindenütt gondosan művelt kiskerteket látni, benne gránátalma- és fügefákkal. Ez a
két növény, a belőle készített ital és
lekvár kiváló exportcikk. A zöldségpiac is színes, hatalmas és leveses a paradicsom, ropogós a paprika és mézédes a nektarin. Mindez a
magyar árak feléért. – Ez is egy
vonzerő – avat a helyi titkokba csinos kísérőnk, Bajkovich Enikő.
Aki montenegrói, de magyar származású és családja anno történelmet írt ezen a tájon. Vele nézzük

meg az állam legnagyobb fejedelme,
II. Petar Petrovic Njegos mauzóleumát egy hegy csúcsán, felhőkön lépdelve. Jutalmul a lépcsőzésért helyi
sonkával, kenyérrel és sajttal kedveskednek, a bort kihagyjuk. És következik a látnivalók sorában az ősi
főváros, Cetinje. Bevallom, leginkább ez nőtt a szívemhez, talán a
szimpatikus Njegos-királyi palota
okán. Éppen akkora, amekkora az
állam a nemzetek között. Semmi
nagyzolás, túlzó méret, hivalkodó
köntös vagy pompa. Nálunk vidéki
földesurak is nagyobb kúriákat

építtettek. Belépve a termekbe egyből láthatjuk: művelt, felkészült és
népüknek élő uralkodók lakták a
palotát, szigorú célszerűség jegyében építve. Talán ezért is vészelhették át a 450 éves (!) török uralmat.
S bár a hódító török északon Budát
is bevette, Cetinjével nem tudott
soha elbánni. A magyarázat a domborzati viszonyokban és a nép hősiességében rejlik. Mindig is ez tesz,
tehet naggyá népeket, nemzeteket.
Tovább délre, Albániába. Jómagam 20 éves képeket őrzök róla,
közte alig járható utakat, akadozó

ellátást, szeméthegyeket. Szinte
mellbe vág a mai valóság: a határra
érve jól felszerelt boltok fogadnak
és modern autópályán hajthatunk a
főváros, Tirana felé. Hol van már
Enver Hodzsa bunkeres forradalma! A legmenőbb sör Tirana névre
hallgat, csodás fügelekvárt kínálnak, meg aranyat, persze. És mellé
mi mást, mint Szkander bég konyakot. Elképesztő a fejlődés: szállodák, kis üzemek, luxus lakóparkok,
új városnegyedek, ültetvények szegélyezik az utat. Szinte minden nagyobb nyugati és amerikai cég emblémája kint van, dől a pénz az országba. Nem is csoda, hiszen a különleges klíma okán 6 hónapos a
strandszezon. És még egy meglepetés: halljuk, hogy egy körmendi család már hosszú évek óta ebben az
országban nyaral. Eközben barátságokat kötöttek, viszik jó hírünket
és őket is kedvelik. Bizonyára ők
sem hagyták ki az egyik kisváros
ékességét, a Bush-szobrot. Az USA
elnöke albániai látogatása során
rögtönzött. A Kruja melletti város
egyik kávézójába tért be, megitta a
feketét, fizetett és kész. A tulaj fel
sem fogta a történteket… Ma már
Bush nevét viseli az intézmény és
elég jó a kávéja. A híres elnöki asztalhoz is leülhetünk, ez esetben felárat számolnak. Kruja után hazafelé vesszük az irányt és azon elmélkedünk, hogy a Balkán már nem
az, aminek mi még mindig tartjuk.
Egy szélvész gyorsasággal fejlődő
európai régióról van szó, amely
akár ránk is verhet, ha nem vigyázunk.
n KOZMA GÁBOR
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Új impulzusok között: népszerű volt a crossfitverseny a MJUS-ban

A körmendiek egyik csapata ezüstérmet szerzett
Sokan voltak kíváncsiak a körmendi crossfitversenyre július
9-én a megújult fürdőben, de az indulók száma is várakozáson felüli volt. Míg az első évben 100 versenyző volt
(27 egyéni induló és 19 csapat), most több mint 200 atléta
mérettette meg magát.
A verseny létjogosultságát az is
jelzi, hogy hat nappal a nevezési időszak kezdete után 90 százalékban
beteltek a férőhelyek. Mivel a kapacitások végesek, annak érdekében,
hogy senki ne maradjon ki az indulók sorából, szeretnék a versenyt 2
napossá bővíteni a jövőben. A korábbi évek rendezvényeinek hatására
sokan kezdtek el sportolni és volt a
mostani indulók között is olyan, aki
akkor még csak nézőként volt jelen a
Piac téren, idén pedig már versenyzőként mérettette meg magát, határait feszegette, köszönhetően a hos�szú hónapokon át tartó felkészülésnek és kemény munkának.

Eufória után

A labdarúgó Európa-bajnokság, így
utólag, sok érdekes kérdést felvet.
Hihetetlennek tűnt, de kijutottunk.
Aztán a csodavárás következett,
ami bizonyos szintig be is következett, mivel csoportelsők lettünk,
néhány bravúrt bemutattunk országnak-világnak. Bátran fociztunk,
a szomszéd osztrákokat legyőztük,
sőt a végül kupagyőztes portugáloknak három gólt rúgtunk, ők szaladtak a mi találataink után, s
egyenlítésre futotta tőlük ellenünk.
A torna talán legjobb meccse volt
ez. Az erősebbnek tűnő Izlanddal
ikszeltünk. A belgáktól aztán kikaptunk, valljuk be, szerencsénk is volt,
hogy nem kaptunk még több gólt.
Néhány játékosunkra, sőt a meglepetés magyar válogatottra is felfigyelt a világ. A nagy nemzeti összetartozás pillanatait is meg- és átélhettük: öröm- és bánatkönnyek,
összefogódzkodások, közös himnuszéneklés, hősöknek kijáró fogadás, ünneplés volt. Jó lenne, ha az
eufória kitartana! Jó sokáig. S nemcsak a válogatottnál, hanem klubszinten is. Az elkezdett nemzetközi
kupákban a magyar csapatok sorban leszerepeltek. A hazai bajnokság színvonala sem mutat előrelépést egyelőre. Hamar felejtenek a
fiúk? Hozzáállásban, hitben? Reméljük, nem, s lesz még örömünk a
n Kéki
hazai fociban!

A kezdetekkor a versenyzők magját körmendi és a térségben élő emberek adták, ma már az ország szinte minden pontjáról érkeztek versenyzők, íg y Zalaegerszeg ről,
Szombathelyről, Nagykanizsáról,
Budapestről, Pécsről. Tehát az elmúlt 3 év alatt egy országos rendezvénnyé nőtte ki magát és elismertté
vált a hazai crossfitéletben. A távlati tervek között az is szerepel, hogy
nemzetközivé és pénzdíjassá váljon
a körmendi verseny, ezáltal a legprofibb sportolóknak is lehetőséget
adhat.
Nemcsak ezt a rendezvényt, de a
többi sportprogramot is figyelembe

Az öt karika jegyében
„Az öt karika jegyében” című vetélkedőn összesen hat csapat mérte össze
tudását még a nyár elején a Batthyány
Örökségközpont aulájában. A felső tagozatos általános iskolások az olimpiz
mussal, a nyári olimpiák helyszíneivel,
kabalaállataival kapcsolatos feladatokat oldottak meg, de természetesen is-

merniük kellett a londoni olimpia magyar sikereit és a magyar kvótákat az
idei riói olimpiára. A jó hangulatú, izgalmas versenyt dr. Hollerné Mecséri Annamária vezette, a zsűriben pedig a diákolimpiai bajnokcsapat két tagja, Agg
Richárd és Dévai Lívia foglalt helyet. Helyezések: 1. Olcsai II. csapat, 2. Pankasz,
3. Somogyi, 4. Olcsai III. csapat, 5. Olcsai
n CsT
I. csapat, 6. Kölcsey.

peugeot.hu

ÚJ PEUGEOT 2008 SUV
HAsznáLTAuTó-bEszámíTássAL
már

3 680 000 Ft-TóL*

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
véve elmondható, hogy Körmend
egy sportos város, ahol az embereknek fontos a mozgás és az
egészséges életmód. A város a kezdetektől felismerte a rendezvény
fontosságát és évről évre fő támo-

gatói között szerepel. A nevezők
közül open és rx kategóriában nem
született hazai siker, de a körmendi Impulzus Crossfitness eg yik
csapata elhozta az ezüstérmet.
n M.P.


Endurós siker a hírhedt Erzbergrodeón

Mosolits Kristóf volt a legeredményesebb magyar
A Hard Enduro világbajnokság-sorozat egyik állomása a hírhedt
Erzbergrodeo. Az idén mindössze
hét magyar vett részt az időmérő futamokon, de közülük csak Mosolits
Kristóf jutott be a Red Bull Hare
Scramble névre keresztelt döntő futamra.
Minden évben 2000 versenyző vág
neki az időmérőknek a Hard Enduro
világbajnokság Erzbergrodeo nevű
hírhedt állomásán, azt remélve, hogy
bejut a top 500-ba, amely indulhat a
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vasárnapi döntő futamon. Azonban
ez nem ilyen könnyű, mint ahogyan
azt gondolnánk! A versenyzőket tizedmásodpercek választják el egymástól az időmérő szakasz 15 kilométer hosszú, kanyargós pályáján.
Az idén mindössze hét magyar vett
részt az időmérő futamokon, azonban csak egy ember, Mosolits Kristóf
jutott be a Red Bull Hare Scramble
névre keresztelt döntő futamra. Kristóf már tavaly is bizonyította rátermettségét, hiszen 424-es rajtszám-

mal sikerült kvalifikálnia magát, és
a 167. helyen végzett. Most viszont az
első időmérő futamon a 479. helyet
sikerült elérnie, ami az aznapi futam
sikeres teljesítését jelentette. Másnap több mint 20 másodpercet tudott
javítani egy kis zápornak köszönhetően, mert nem a kemény, poros úton
kellett csúszkálnia, így bekerült a
Red Bull Hare Scramble futamba. Ez
a világ legnehezebb versenye, mindössze 40 km-es a pálya, és négy óra
van a teljesítésére, azonban az 500
versenyző közül tavaly is csak hatan
tudták befejezni. Kristóf célja csupán
annyi volt, hogy jobban teljesítsen,
mint tavaly. Ezt részben sikerült is
elérnie, hiszen idén a 178. helyen végzett, tavaly azonban a 167., de idén a
488. helyről indult és 310 embert hagyott a háta mögött, míg tavaly csak
257-et.
– Nagyon nagy hálával tartozom
szüleimnek, testvéremnek, hogy támogatnak mindenben, és szerelőmnek, Sipos Tamásnak, hiszen mindig mellettem áll, és olyan, mintha a
második apám lenne. Ezenkívül köszönetet szeretnék mondani minden
egyes személynek, aki támogatott és
biztatott! Külön szeretném még megemlíteni edzőmet, Geréb Domokost,
aki nélkül ez az eredmény nem szün CS.T.
letett volna meg.

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

A Peugeot 2008 modell vegyes fogyasztása: 3,7-5,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 96-121 g/km.

*Jelen ajánlat a 2016. július 1-től visszavonásig megkötött adásvételi szerződésekre érvényes új Peugeot 2008 vásárlása esetén, amennyiben
az új Peugeot 2008 vásárlása használtautó-beszámítással történik. A hirdetésben szereplő bruttó 3 680 000 Ft indulóár a Peugeot 2008
Access 1.2 PureTech 82 LE motorral felszerelt változatára vonatkozik. A kedvezményes indulóár teszt- és használt Peugeot 2008 vásárlására
nem vonatkozik. A jelen ajánlat más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű
és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció
visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben, illetve keresse fel a www.peugeot.hu honlapot!

új Peugeot 2008 suv

Iniciál Autóház Kft.
9700 Szombathely, Vásártér u. 3.
Tel.: 20/587-3438

Nálunk az este már 14 órakor kezdődik!

NYÁRI KEDVEZMÉNY
a Szentgotthárdi Fürdőben

MINDEN NAP 14 ÓRÁTÓL
Felnőtt fürdőbelépő
1.900 Ft
Gyermek fürdőbelépő 1.000 Ft (6-14 éves korig)
Az akció időtartama: 2016. június 18-tól 2016. szeptember 11-ig
Használja fel nálunk Szép kártyáját!

9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 3/A
Tel.: +36-94/553-553
www.thermalpark.hu
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Körmend, Szabadság tér 9.
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Tel.: 94/594-052
Tel./Fax: 94/594-053

www.gazdabolt-kormend.hu

Minden napszemüveg
30% kedvezménnyel
a készlet erejéig.

Részletek az üzletben.

És minden,
ami a ház körül kell!

JELENTŐS BÉREMELÉS!
Egyszerű betanított munka Szombathelyen.
Légkondicionált, modern munkakörnyezet.
Hosszú távú munkalehetőség.
Tapasztalat, végzettség nem szükséges. Nincs tesztírás.
Jelentkezés és info:
Pannon-Work Zrt. 94/508-111
384405

A bevándorlási válság
kezdete óta Európában
több mint 300-an haltak
meg terrortámadásban.

• Fűnyírógépek, motoros
kaszák kedvező áron.
• Növényvédőszerek,
tápoldatok, virágföld, fólia.
• Csavarok, szegek,
zárak, vasalatok.
• Műanyag és agyagcserepek,
kaspók.
• Ágyneműk, lepedők, konyharuhák
100% pamut anyagból.
• Lakásfelszerelési cikkek:
üveg, műanyag áru.
• Gumicsizma gyerek méretben is.
• Enyvesvászon közel
30 féle méretben.

Rákóczi F. u. 18.
Telefon: 412-115 ; 06-30-447-7882
Rákóczi F. u. 13.
Telefon: 410-326; 06-30-263-9658

Védőoltások,
Védőoltások,Mikrochip-beültetés
Mikrochip-beültetés
veszettség
veszettség
elleni elleni
- altatógépes
- altatógépes
vagy vagy
oltásokoltások
infúziópumpás
infúziópumpás
altatás altatás
- 4D ultrahang
- 4D ultrahang - röntgenvizsgálatok,
- röntgenvizsgálatok,
- vérvizsgálat
- vérvizsgálat
helyben,helyben,
diszplázia
diszplázia
szűrés szűrés
saját laborban
saját laborban- lágyszervi-,
- lágyszervi-,
onkológiaionkológiai- video -endoszkóp
video endoszkóp
és csontműtétek
és csontműtétek
- számítógépes
- számítógépes
EKG -EKG
Törzskönyv- Törzskönyvügyintézés,
ügyintézés,
állatútlevélállatútlevél
Szombethely,
Szombethely,
Bartók Béla
Bartók
krt. Béla
9/B •krt.Tel.:
9/B94/310-034
• Tel.: 94/310-034
www.allatkorhaz.com
www.allatkorhaz.com

Kormendi_Hirado_212x268mm.indd 1

20/07/16 12:03

MODERN FAIPARI CÉG KERES MUNKATÁRSAKAT
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

Faipari gépkezelő,
TargoncavezeTő,
kézi anyagmozgaTó
elvárások:
• Általános iskolai végzettség
• 2 műszakos munkarend vállalása
• Targoncavezetői képesítés előny
amit kínálunk:
• Hosszú távú, stabil munkahely
• Munkavégzés modern faipari gépeken
• Erzsébet utalvány
• Bejárás biztosítása
munkavégzés helye: rönök
Bővebb információ és jelentkezés:
• Telefonon: +36-70-946-2237
• Személyesen: 2016.08.23-án 8.00-16.00
között az alábbi helyszínen:
Wibeba Hungária Faipari Kft.
9954 Rönök, 0298 hrsz.
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Strandfoci a Rába-parton
Idén is megrendezték a nagy hagyományokkal rendelkező
strandfocibajnokságot Körmenden a Rába-parti döngölt pályán. Az önkormányzat támogatásával és a Körmendi Futball
Club szervezésében megrendezett tornára – csakúgy, mint
tavaly – 24 csapat adta le a nevezését.
A foci mellett több kiegészítő
program is színesítette a három
nap kínálatát. Pénteken a dartsé és
a snapszeré volt a főszerep. Szombat este pedig saját pálinkáikat
versenyeztették a vállalkozó kedvű
jelentkezők. A 24 csapat az Európa-bajnokság lebonyolításához hasonlóan 6 csoportba osztva kezdte
meg a küzdelmeket a szombati napon. Bebes István polgármester
megnyitó beszédében hangsúlyozta a sport közösségépítő és erősítő
szerepét, valamint a hagyományok
tiszteletének fontosságát. Elmondta, hogy széles körű összefogással
bármi meg valósítható és minden
kitűzött cél teljesíthető.
A jó hangulatú és sportszerű
mérkőzések iránt nagy volt az érdeklődés. Az egyenes kieséses szakaszban aztán már egyre kiélezettebb mérkőzéseket játszottak egy-

mással a csapatok. A döntőben végül a Hallo GSM, valamint a Miami
Borozó csapatai csaptak össze
egymással. Az izgalmas és kemény
mérkőzésen a rendes játékidőben
nem bírt egymással a két gárda,
így következhetett a hosszabbítás,
ahol szintén nem sikerült dűlőre
jutniuk. A döntő végül büntetőrúgásokkal dőlt el, a mérkőzés végén
a Hallo GSM csapata örülhetett.
A harmadik helyért lejátszott
meccsen a Rózsaszín Párducok
csapata leg yőzte a Maxmédia
együttesét, így ők szerezték meg a
bronzérmet. Díjazottak: legjobb játékos: Németh Gergő (Hallo GSM).
Gólkirály: Varga Viktor. Leggyorsabb gól: Tutkovics Máté. Büntetőrúgó-bajnokság felnőtt kategória
győztese: Zubrics Gábor, gyermek
kategória: Vininger Levente.
n M.P.


Közösen tartjuk mozgásban a Világot“ – hangzik a Schaeffler csoport mottója. Vállalatcsoportunkat három

közismert tartjuk
márkanév,
az LuK, az aINA
és az FAG
fémjelzi. aCégünk,
a szombathelyi
LuK Savaria
Kft. 1997-ben kezdte
„Közösen
mozgásban
Világot“
– hangzik
Schaeffler
csoport mottója.
Vállalatcsoportunkat
három
meg a termelést.
Az azóta
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92 millióCégünk,
darab kuplungtárcsát,
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darab kuplungot
és
közismert
márkanév,
az LuK,
és több
az FAG
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Kft. 1997-ben
kezdte
meg
a termelést.
Az azóta
eltelt 18 évben,
85 millió
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darab
és 28 millió
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kerül felszerelésre.
A A2016-os
újabb
gyártó- és
sorokat
helyezünk
üzembe
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kerül felszerelésre.valamint
A 2016-os
évbenaújabb
gyártó- és összeszerelő
sorokat helyezünk üzembe ezekben a gyárgyáregységeinkben,
bővítjük
termékfejlesztési
osztályunkat.
egységekben, 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

Ezek az új projektek további 300 kolléga felvételét teszik szükségessé, ezért a következő pozíciókra várjuk
pályakezdők és többéves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését: (Ref. kód: SZI)
többéves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését: (Ref. kód: SZI)

Összeszerelő gépkezelő
Forgácsoló
akinek feladata lesz:

(faés fémipari
gyártásbanszéria
gyakorlatot
szerzett kollégákat keresünk)
• gyártósori
összeszerelés
gyártásban
akiknek feladata lesz:
elvárásaink:
• gépkezelés, átszerelés
• 8 általános
• megbízhatóság
szerszámkorrekció
• jó kézügyesség
elvárásaink:
tűrése
•• monotonitás
műszaki szakmunkás/szakközépiskolai
végzettség (előny)
• jó fizikai állóképesség
• 3-4 műszak vállalása

Forgácsoló gépkezelő

• pontos és önálló munkavégzés
és fémipari gyártásban
szerzett kollégákat keresünk)
•(fagyártásában
szerzettgyakorlatot
tapasztalat
akiknek feladata lesz:
•• gépkezelés,
mérőeszközök
használata, műszaki jelölések ismerete
átszerelés
• szerszámkorrekció
elvárásaink:
akinek feladata lesz:
• műszaki szakmunkás/szakközépiskolai végzettség (előny)
• gyártási megbízások elindítása
• 3-4 műszak vállalása
• pontos
gyártási
kapcsolódó ellenőrzések elvégzése, dokumentálása
ésmegbízáshoz
önálló munkavégzés
•• gyártásában
szerzett
tapasztalat
présgépek, mérőállomások beállítása, folyamatos üzemeltetésének fenntartása
• mérőeszközök használata, műszaki jelölések ismerete
• szerszámcsere, gépek átszerelése, átállítása

Gépkezelő

Gépkezelő

Pályakezdők és munkahelyet váltani szándékozók
figyelem!

Bébitermék összeszerelő

munkatársat keresünk
kétműszakos munkarendbe, vagy állandó éjszakai műszakba.
(választható)
Amit kínálunk:
• SAJÁT MUNKAVÁLLALÓI MUNKAVISZONY
• HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉS
• Jó kereseti lehetőség
• Nettó 26.000Ft/hó cafetéria
• Egyéb béren kívüli juttatások
• Könnyű fizikai munka
• Tiszta, légkondicionált munkakörnyezet
• Ingyenes sportolási és kulturális lehetőségek
• Ingyenes vállalati autóbusz
Munkavégzés helye: Vaskeresztes (Szombathelytől csak 18 km)
Jelentkezését a 06-94/540-100 telefonszámon
vagy az eszter.kovacs@mambaby.com e-mail címen fogadjuk.

• szerszámok és anyagok előkészítése, visszatárolása, mérések, csomagolások
elvégzése
akinek feladata lesz:
megbízások
elindítása
•• gyártási
folyamatos
termelés
biztosítása a hozzátartozó termelőgépeken
• gyártási megbízáshoz kapcsolódó ellenőrzések elvégzése, dokumentálása
elvárásaink:
• présgépek, mérőállomások beállítása, folyamatos üzemeltetésének fenntartása
•• szerszámcsere,
középfokú műszaki
végzettségátállítása
gépek átszerelése,
ésszintű
anyagok
előkészítése, visszatárolása,
mérések, csomagolások elvégzése
• szerszámok
felhasználói
számítógépes
ismeret
• folyamatos termelés biztosítása a hozzátartozó termelőgépeken
• rugalmas, pontos, precíz és dinamikus munkavégzés
elvárásaink:
• nyitottság az új ismeretekre
• középfokú műszaki végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
• rugalmas, pontos, precíz és dinamikus munkavégzés
akinek
feladata
lesz:
• nyitottság
az új ismeretekre
• A gyártás folyamatos alapanyag ellátásának biztosítása 3 műszakos munkarendben

Anyagmozgató
Anyagmozgató

feladata lesz:
•akinek
Raktárrendezés,
emelőgép kezelés, leltározás, készletkezelés.
•• A
gyártás
folyamatos
alapanyag
ellátásának
biztosítása
3 műszakos munkarendben
A gyártásban felmerülő
problémák,
úgymint
alkatrészhiány,
többlet, göngyöleg,
• Raktárrendezés, emelőgép kezelés, leltározás, készletkezelés.
selejtezés, válogatás, b. kezelésében segédkezik.
• A gyártásban felmerülő problémák, úgymint alkatrészhiány, többlet, göngyöleg, selejtezés,
• válogatás,
Targonca,b.targoncatöltő
meghibásodása esetén az emelőgép ügyintéző értesítése
kezelésében segédkezik.
• Targonca, targoncatöltő meghibásodása esetén az emelőgép ügyintéző értesítése
elvárásaink:
•elvárásaink:
középfokú iskolai végzettség
iskolai végzettség engedély és/vagy ezt tanúsító OKJ bizonyítvány
•• középfokú
érvényes targoncavezetői
• érvényes targoncavezetői engedély és/vagy ezt tanúsító OKJ bizonyítvány
•• számítógép
számítógép
felhasználói
szintű
ismerete
felhasználói
szintű
ismerete
előny:
előny:
•• SAP
SAPismeret
ismeret
Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatás-csomagot (kedvezményes étkezés,
Cafeteriajuttatás, útiköltségtérítés), fejlődési-, és előrelépési lehetőséget biztosítunk multinacionális
Új munkatársainknak
versenyképes
jövedelmet,
szociális
juttatás-csomagot
(kedvezményes
környezetben.
Amennyiben
felkeltettük
érdeklődését,
pályázati
anyagát (fényképes
önéletrajz,étkezés,
motiváCafeteriajuttatás,
útiköltségtérítés),
előrelépési
ciós
levél, bizonyítványok
másolata) afejlődési-,
következőéscímre
várjuk: lehetőséget biztosítunk multinacionális

környezetben.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését,
pályázati anyagát (fényképes önéletrajz, moE-mail:
karrier.luk.savaria@schaeffler.com
• LuK Savaria Kft.
tivációs levél,osztály
bizonyítványok
másolata) aZanati
következő
Személyügyi
9700 Szombathely,
út 31.címre
• Tel.:várjuk:
+36 94 588 100

E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com • LuK Savaria Kft.
MUNKAVÁLALLÓINKSZÁMÁRA
SZÁMÁRA TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ
VEHETŐ BUSZJÁRATOKAT
MUNKAVÁLLALÓINK
BUSZJÁRATOKATINDÍTUNK
INDÍTUNK
Személyügyi
osztály 9700
Szombathely, Zanati út 31. • Tel.: +36 94
588 100

CELLDÖMÖLKRŐL,
ÉSKÖRMENDRŐL.
KÖRMENDRŐL.
CELLDÖMÖLKRŐL, VASVÁRRÓL,
VASVÁRRÓL, JÁNOSHÁZÁRÓL,
JÁNOSHÁZÁRÓL, ÉS
Motivációs
Motivációs levelében,
levelében, ill.
ill. önéletrajzában kérjük tüntesse fel
aamegpályázott
megpályázott munkakört
munkakört a referenciakóddal együtt.
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