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Pályázatok:
Hősök tere, tiszti lak
A képviselő-testület nemrég
két pályázat benyújtásáról is döntést hozott. Az egyiket a Nemzeti
Kulturális Alaphoz, a másikat pedig a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz kívánják
benyújtani. Az utóbbi által kiírt
pályázatból az önkormányzatnak
lehetősége lenne az I. világháborús emlékmű környezetének további megújítására. Miután a
szoboregyüttes az idén megújult,
sikeres pályázat esetén teljessé
válhatna a Hősök tere rehabilitá
ciója. A Veszélyeztetett helyzetű
épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására meghirdetett pályázat kapcsán Bebes István polgármester
elmondta, hogy a Batthyány-kastélyegyütteshez tartozó keleti
tisztilak veszélyelhárítását és további romlásának megakadályozását kívánja megcélozni az önkormányzat. Pozitív elbírálás esetén megtörténhet a nyílászárók és
a falépcsők elbontása, az omladozó párkányszakaszok újrafalazása,
az épület északnyugati falsarkán
szakaszos falcsere elkészítése, valamint a vakolat részleges helyreállítása. A pályázat összköltsége
7,7 millió forint, ehhez további 777
ezer forint önerő szükséges.

Újabb építési telkek
jöhetnek
A Hunyadi utcában még a
2005-ös esztendőben 10 lakóterületet alakítottak ki, mégpedig önkormányzati területen. A magyar
kormány által meghirdetett kedvezményes lakásteremtési lehetőséggel (csok) azonban újabb igények mutatkoznak telekvásárlásra. Az önkormányzatnak így lehetősége lenne további 6 építési telek értékesítésére a Hunyadi utcában. Szükséges azonban a terület
közművesítése, amelynek költségét a későbbiekben beépítenék a
telkek vételárába. A szóban forgó
6 építési telek értékesítésére az
önkormányzat pályázatot ír ki.
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Dr. Takács Tibor a TIBEK élén

Haltitunturi pörkölt, bárkás máj – Kuriózum a cigányzene
Aki benne van, talán észre sem veszi: egyre több embert
mozgat meg a nyári ünnep lezárásaként szervezett főzőverseny és élő nótakoncert a Batthyány-kastély oldalkertjében.
Jó, persze, enni mindenki szeret és ha eszünk, akkor néhány
sört, pohár bort legurítunk az alapozó pálinka előtt. De ez a
nap ennél jóval többről szólt.

Takács Tibor vezérőrnagy és Hollósi Gábor ezredes, a rendészeti szakközépiskola vezetője egy korábbi évzáró ünnepségen.
Sopron Megyei Rendőr-főkapitány
ság vezetői posztjának betöltése.
Négy évvel ezelőtt az országos rendőrfőkapitány helyettese lett, majd az
ORFK bűnügyi főigazgatója. Vezérőrnaggyá 2013-ban nevezték ki. Takács Tibor nem felejtette el szűkebb
hazáját, Vas megyét, ha ideje engedi,
hazalátogat. Ugyanígy szívesen jön
városunka is, többször is részt vett a
Rendészeti Szakközépiskola évzáró
eseményein és beszédet is mondott.

Új hivatala, a TIBEK friss intézmény, létrehozásáról pár hónapja
döntött a parlament. Feladata, hogy
koordinálja és rendszerezze azokat
az információkat, amelyek a magyar titkosszolgálatokhoz futnak be
a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel kapcsolatban. A központ
összesíti, majd elemzi az adatokat,
ezután pedig továbbítja a döntéshon KOR
zók felé.

Elhunyt Kósa Csaba
Hetvenhárom éves korában váratlanul elhunyt Kósa Csaba író,
újságíró, a Magyar Újságírók Közössége (MÚK) elnöke, a magyar
rendszerváltás egyik kiemelkedő
személyisége, a Magyar Demokrata Fórum alapítóinak egyike, több
mint harminc, közte számos vasi
témájú kötet szerzője, a Vasi TIT
Kosztolányi Dezső Újságíró Akadémiájának alapítója és tanára. Kósa
Csaba Vas megyében, Andrásfán
gyerekeskedett és kiváló könyvei
közül a Kincstár összedől címűben
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Össznépi eseménnyé lett a főzőverseny, sokan a füvön táncoltak

Dr. Takács Tibor vezérőrnagy,
egykori körmendi rendőrkapitány újabb magas
posztra esélyes. A médiában
megjelent hírek szerint ő
lehet a titkosszolgálatokat
koordináló szervezet, a
Terrorelhárítási Információs
és Bűnügyi Elemző Központ
(TIBEK) vezetője. A főrendőr
a parlament szakbizottsági
meghallgatása után veheti
majd át új hivatalát.

Takács Tibor Szombathelyen született 1967-ben, a rendőrség hivatásos állományába 1988-ban került.
Később elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát, majd tovább képezte magát.
A Közép-európai Rendőra kadémia
sikeres elvégzése után egyetemre
járt és ennek befejezése után az állam- és jogtudományok doktorává
avatták. Takács Tibor egy időben a
körmendi rendőrkapitányságot is
vezette, ez időszak alatt az állomány
magas szakmai színvonalat ért el.
Javultak a bűnügyi mutatók, hatékonyabbá vált a felderítés és sikerült
visszaszorítani a bűncselekmények
számát. Később megbízott vasi
rendőrfőkapitányként ténykedett,
majd szakmai karrierjének újabb
állomását jelentette a Győr-Moson-
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méltóan emlékezik e korra. Kósa
Csaba számos városi eseményen is
részt vett, őrizte híres dédnagyapjának, az egykori molnaszecsődi
körjegyzőnek, Molnár Lajos ornitológusnak az emlékét. Molnár Lajos
gyűjteményét közintézményeinkben őrizzük. Kósa Csaba Apáim
című könyvének bemutatója legutóbb a városi könyvtárban volt,
népes közönség előtt. Most újabb
művével készült Körmendre, de ezt
már nem érhette meg. Kósa Csabát
a MÚK saját halottjának tekinti.

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.

FOTÓ: JT

A jeles nap reggelén baljós felhők
gyülekeztek az égen, de ez nem ingatta meg a szépszámú résztvevőt.
A főzőverseny csapatai jó hangulatban melegítettek, aztán majd szó
szerint is. – Mindegy, milyen idő
lesz, nálunk már befűtöttek! – kurjantotta egy legény a hagyományőrzők portájáról. S valóban: nagy lángon égett a tűz a bogrács alatt, pirult a nyers hús és sorakoztak a
zöldségek, fűszerek. – Olyan csángó
gulyás lesz ebből, hogy a húsz ujjadat megnyalhatod – pödörte meg
bajuszát a szakácsok vezére, majd
jót húzott a díszes butykosból. A
Bárkás egylet is elemében volt. Itt
az igazi kuriózumot az adta, hogy a
pörköltet a gyerekek készítették el.
Még mindig téma volt az előző tábor,
olyan jól sikerült. – Wichmann Tamás és társai teljesen megfogták a
gyerekeket. Azt hiszem, ez a tábor
jelzés arra, hogy újraéledt a vízi élet
a Rábán. Ezt illik megünnepelni –
mondta Tóth Judit, az egyesület
lelkes aktivistája, lapunk munkatársa. Aki maga is előállt egy fenséges, májra alapozott ételkülönlegességgel. – Grazie! – ezt már Rocco
Turi olasz újságíró mondta Juditnak. A La Stampa című római napilap délolasz tudósítója immáron
másodjára vett részt a körmendi főzőversenyen. – Fantasztikus, ez a

legjobb szó rá. Amúgy is imádom a
magyar konyhát, de itt olyan ízek és
illatok öltenek kulináris egységet,
amelynek hatása alól nehéz szabadulni – fogalmazott.
Aztán rákezdett az eső, de ez senkit sem zavart, így aztán gyorsan el
is állt. A színpadon Horváth Pika
Tibor és Horváth Percsák Sándor
zenekara, valamint Kovács Kokó
István énekes ontotta a nótákat. Ez
a muzsika különleges értéke nemcsak a kerti mulatságnak, hanem a
magyar kultúra egészének is. Körmend egyre több szellemi ékességgel hívja fel magára a figyelmet, a
műfaj nemcsak itt, de országosan is
figyelmet érdemlő, egyre inkább
kuriózumszámba meg y. Sokan
táncba kezdtek a zöld füvön, volt,
ahol oda is égett emiatt a pörkölt…

Élmény volt a finn zászlókkal ékesített bográcsbázis. Bán Miklós
csapatkapitány, a Magyar–Finn Baráti Kör elnöke vezérlete alatt jávor
szavaspörköltet, finnül Haltitunturit készítettek. Megalapozva mansinkával, azaz eperpálinkával. –
Marha- és jávorszarvashúsból készül, az alapanyagot az északi országból hoztam magammal – világosított fel a pazar ételkülönlegesség emésztése alatt az elnök-szakács. Rocco Turi háromszor vett a
pörköltből és mint mondta, nála
csillagos ötöst ért a mutatvány. Lehet, hogy jövőre az olasz konyha is
megjelenik a magyar–finn standon?!
Kora délutánra megtelt a kert, felszabadultan szórakoztak az emberek. Bebes István polgármestert is
ott láttuk, aki kisunokájával mo-

solygósan sétált az asztaloknál.
– Szép közösségi hagyomány ez a
főzőverseny, zene. Méltó lezárása a
többnapos ünnepnek, amelynek során városunk számos értéke megmutatkozott – hallottuk. H. Vörös
Márta főszervező, aki pozíciójáról
köténye alapján sem hagyott kétséget, szintén fontosnak minősítette a
gasztronómiai eseményt. Annál is
inkább, mert az Örökségközpont
liktáriuma erre, mármint a
kulinaritásra is hajaz. És ha már
ízek, megkóstolhattunk néhány különleges süteményt, illetve a Mini
cukrászda jóvoltából tortát is. Így
lett teljes a kép, a gyomorra építő
nap. Amely g yorsan elszaladt,
ahogy minden, ami jó. És ez most
n KOZMA GÁBOR
igazán jó volt.
Fotó: K.G.
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Tizennyolc nézőpont, tizennyolc fényírás a folyóról

A Rába ötven, nem éppen szürke árnyalata
Izgalmas és a maga nemében újszerű kiállítást nyitott
Büki László főszerkesztő,
maga is fotóriporter az
Örökségközpontban. Tizennyolc alkotó fotóit láthattuk a
falakon, mégpedig egyetlen
téma, a Rába folyó kapcsán.
A szónok beszédében emlékeztetett a fotózás lényegére és arra
is, hogy manapság ez a legdivatosabb és a legtöbbek által művelt
műfaj. – A megörökített pillanat
nem más, mint vizuális remény. Itt
és most 18 fényíró mesél a Rába
ötven, nem is szürke árnyalatáról.
Az alkotók mintegy felöltöztetik a
folyót, felvillantják a hétköznapok
egyszeri csodáit. A fotók szépek,
mívesek, izgalmasak és gondolatébresztők. A művészet láthatatlan
határmezsg yéjén mozognak, átátlépve azt – húzta alá Büki László. Majd így folytatta a méltatást:
– Egy jó fotó magában hordozza a
pillanat összes színét. Azt üzeni,
hogy figyeld meg a világot, mert te
teszed azzá, aminek látod. Ro-

mantikussá, szürreálissá, naturalisztikussá vag y éppen szimbolikussá. Elmondható, hogy ez a tárlat méltó a köz fig yelmére, mert
mind mondandójában, mind technikai megoldásaiban az átlagot
messze meghaladó – mondta a
szakember. Aki ezt követően a
szépszámú jelenlévő fig yelmébe
ajánlotta a tárlatot.

A képek között sétálva láthattunk
bravúros hód- és kutyafelvételeket,
többször is előtűnt a híd mint motívum. Tetszett a fürdőző lány éppen
úgy, mint a téli folyam. Mint a szervezőktől megtudtuk, összesen 150
fotót küldtek be a Rába és természeti környezete címmel hirdetett pályázatra és ebből került ki a tárlat
50 alkotása. A Körmendi Napok

kultúrfolyamába illeszkedő megnyitó alatt stílszerűen Auer Miklós
Rábáról szóló kisfilmje pergett a
monitoron, míg az alkotók – többen
szüleikkel, barátaikkal érkezve –
alkotótársaikhoz mérhették magukat. Egy biztos, egyiküknek sem
kellett csalódnia, a mérce magasra
n KOZMA GÁBOR
került.
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Helyettesítéssel oldották meg a gyermekorvosi ellátást
Körmend város polgármestere
és jegyzője értesíti a lakosságot,
hogy dr. Ócsag Zsuzsanna 2016.
szeptember 1-jével nyugdíjba vonult.
A doktornő gyermek háziorvos
tevékenységének befejezését követően a II. számú gyermek háziorvosi körzet működtetését – egy-

előre – Körmend Város Önkormányzata biztosítja.
A körzet működtetése jelenleg
helyettesítéssel megoldott. A II.
számú gyermekorvosi körzetben a
helyettesítési feladatokat dr. Bárány Zsuzsanna és dr. Abdel
Hameed látják el kétheti váltásban
szeptember 1-jétől akként, hogy

minden hónapban két héten át dr.
Abdel Hameed biztosítja a helyettesítést, míg a hónap további két
hetében dr. Bárány Zsuzsanna fogadja a körzet betegeit. Bármelyik
helyettesítő orvos akadályoztatása esetén változhat a fent írt kétheti váltás rendje, illetve a feladatellátást biztosító orvos személye,

kérik ennek kapcsán a megértést.
A II. számú gyermekorvosi körzet
betegellátásának és tanácsadásának aktuális rendjét közzéteszik a
kormend.hu internetes oldalon, illetve a gyermekorvosi rendelőben.
A helyettesítés addig tart, amíg
nem sikerül a megüresedett körzetet gyermekorvossal betöltetni.
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Uriah Heep mellé parkolt a füttyös Zaporozsec

Pinkát rekesztettek a rockerek – Huszáros hangulat
Nagyot ment idén is
a bildeini picture on
rockfesztivál, az AlteRába
osztrák testvére. A rokoni
szálakat tovább erősítette a
Körmenden feltűnt, szentgotthárdi illetőségű Zaporozsec koncertje a templomtéri
nagyszínpadon.
A bildeini (Beled) koncertekre
már februárban elfogytak a jegyek,
a többnapos eseményen olyan
sztárcsapat is fellépett, mint a legendás brit Uriah Heep, de más stílusok is képviseltették magukat
(K’s Choise, La Brass Banda,
Caliban, Der Nino aus Wien).
A nagyszínpad előtti térre és az almáskertbe, ahol a kisebbik pódium
állt, összesen 2 ezren fértek be, de a
250 lakosú falu határában, a sportpályán és a mellette kialakított
kempingben 4 ezren piknikeltek.
Vagyis hatalmas tömeg lepte el pár
napra a települést, s mint ilyenkor
lenni szokott, őrült fazonok is megjelentek. Összefutottunk méretes

szakállában piros csokornyakkendőt viselő úriemberrel, melltartóját
kívül hordó hölggyel, két lábon járó
tetkóoszlopokkal. De leginkább egy
magyar csapat tetszett, tagjai alaposan felbolygatták a jónépet.
A Székesfehérvárról érkezett, láthatóan jól összeszokott társaság
elsöprő erejű bulikat rendezett a
téren, visszaszámláló csatakiáltásuk – Bild-drei, Bild-zwei,
Bildein! – a fesztivál népszerű szlogenjévé vált. Vezetőjük, Gábor elmondta, hogy van közöttük mérnök,
tanár, kutató, politikus, történész,
de egyvalami nagyon közös bennük: a barátság és a jókedv. Sátrukban ott volt a tévé, hűtő, sörpad, ami
csak kell. Mint mondták, a picture
onban az a legjobb, hogy a buli 24
órás. – Ha a koncert éjjel véget ér a
nagyszínpadon, akkor indul a hajnali menet a táborban. Így aztán az
éjszaka sohasem ér véget – szögezték le.
Szabadfi Zoltán főszervező és
Walter Temmel polgármester
ugyancsak élvezték a koncerteket,
holott mindez számukra kőkemény
munka. Hangsúlyozták, hogy az
AlteRába és a picture on jól illeszkedik egymáshoz. Azt is, hogy mint

eddig, a jövőben is adnak fellépési
lehetőséget magyar együtteseknek.
Ennek fényében vártuk a Zaporozsec koncertjét, ami nem is okozott
csalódást, de tényleg. A helyiek is
hozták lábukkal a ritmust, de az
kétségtelen, hogy magyar szöveggel itt sem lehet nyerni, az angolt
viszont mindenki érti. Végtére is a
Zapi bejött, a végén már csinos kis
tömeg tapsolta őket, így joggal parkolhattak brit legendák mellé. A há-

rom zenés nap gyorsan elszállt, a
vasárnapi táborbontást viszont a
nagy melegben copacabanai hangulat követte – patakot rekesztettek
a strandolók. Ki gondolta volna,
hogy egy nappal később itt majd jeget söprönek… Pedig így lett: óriási
jégeső verte el a települést. Lehet,
hogy a fehérvári srácoknak jövőre
ehhez is lesz egy-két rigmusuk?
n KOZMA G
FOTÓ: RÓZSA MELINDA
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Született tehetségek mutatkoztak be
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Négytől a hetvennégy évesig állítottak ki
A Körmendi Napok során
nyílt kiállítás született tehetségek alkotásaiból. A tizenhét
művész munkáit szeptember
30-ig lehet megtekinteni a
Sala Terrena Galériában.
Alkotók és hozzátartozók gyülekeztek a szép számú érdeklődővel
együtt augusztus 18-án délután a
Sala Terrena Galériában, ahol először Pálóczi Zsuzsanna, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és
Könyvtár egyik igazgatóhelyettese
nyitotta meg a tárlatot. A kiállítók
számára most már a negyedik alkalommal biztosít bemutatkozási lehetőséget a Született tehetségek elnevezésű kiállítás, valamennyiüket
egyesével mutatta be Pálóczi Zsu-

zsanna. Ezután Iván Ivett, a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rajz és vizuális kultúra tanára méltatta műveiket. A kiállítók között a legfiatalabb
4 éves, a legidősebb 74 éves. A közönség hétfő kivételével naponta 10től 18 óráig tekintheti meg alkotá
saikat, melyek között a festmények,
grafikák mellett zsinórvarrottas és
gyöngyfűzött ékszereket, fotókat,
hímzéseket is lehet látni. Andorka
Fruzsina, Erdélyi Klaudia, Csáky
Zoltánné, Hegyi Hajni, Hudop
Zoltán, Köbli Csaba, Köbli Panka,
Kőházy Anna, Krizmanics Mária,
Laki-Zágon Noémi, Molnár Anita,
Molnár Tünde, Strasszer Ferencné, Sólyom Balázs, Tóthné Köppel
Bea, Vadász Csenge, Várnagy Anikó munkái valóban azt igazolják,
n CsT
hogy született tehetségek.
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Sárga rózsa nyílt a Szabadság téren

Illés Lajos-emlékkoncert huszonnégy számmal
Bár Illés Lajos, az Illés együttes alapítója 2007-ben elhunyt,
szerzeményeit ma is sokan szívesen hallgatják. A Szabadság
téren rendezett emlékkoncert közönsége bizonyította, hogy
ezek a számok ma is örömet tudnak szerezni a legkülönbözőbb generációkhoz tartozóknak.
A Körmendi Napok csütörtök esti
rendezvénye volt a pontosan hét órakor kezdődött koncert, amelynek során 24 Illés Lajos-szerzeményt hallhatott a Szabadság teret fokozatosan
betöltő, különböző korosztályokhoz
tartozó közönség. Még 2012-ben indult útjára ez az emlékkoncert projekt, amely – mint azt Samu Kriszta
Mazsi énekesnőtől megtudtuk – azzal a céllal jött létre, hogy Illés Lajos
közismert és kevéssé ismert szerzeményei ismét koncerteken csendülhessenek fel. A koncertsorozat az
idén folytatódott, és a fellépők maximálisan elégedettek voltak a körmendi fogadtatással. Az énekesek
között számomra az egyik legmeglepőbb Kalapács József (Pokolgép)
fellépése volt, nem gondoltam volna,
hogy egykor Illés-számokat fog énekelni, de becsületesen teljesítette,
amit vállalt. Ő már a második számban duettet énekelt az ex X-Faktoros,
Éjjel-nappal budapestes Péterffy Lilivel. Aztán hamarosan Varga Miklós is színpadra lépett, és joggal vívta ki rajongói ünneplését. Homonyik
Sándor a koncert második felében
énekelt először, majd több számot is
előadott. Illés Lajos szerzeményei

közül felcsendült néhány olyan is,
amit nem az együttesének, hanem
Bontovics Katinak, illetve Koncz
Zsuzsának írt. Arra végig vigyáztak
az előadók, hogy a kevéssé ismert

számokat mindig egy-két sláger kövesse, a végén pedig már csak ezek a
mai is meglepően frissnek ható
öröménekek követték egymást.
A ráadás előtt kinyílt a Sárga rózsa a fő téren, majd a visszatapsolt
zenészek és énekesek logikus folytatásként virágok közt akartak a kedvesükkel lenni, legalábbis egy szám
erejéig. Igazi meglepetés volt olyan
szempontból a záró szám, hogy az
„Adja az Isten” című Ady-verset
Tolcsvay László és nem Illés Lajos

zenésítette meg, de nem is ez a lényeg, hanem hogy sokak örömére
hangozhattak el ezek a dalok. Erdélyből, Csíkszeredából csaknem
ezer kilométert utazott a kísérő
ROLE együttes, akik aztán szívbőllélekből zenéltek a körmendieknek.
A végén az összes fellépő (Szabó
Előd kivételével, akinek valahová el
kellett mennie) együtt fotózkodott a
színpadon, háttérben a hálás közönn CSIHAR TAMÁS
séggel.
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Itt a Krokodil Dundee, mondták neki két sör között
Ősei hazáját, családja származási
helyét jött felkeresni júliusban Körmendre Ausztráliából Gabriel
Csihar, aki látogatását úgy időzítette, hogy utazásai mellett az Alterába
koncertjein ismerkedhessen a népszerű magyar együttesek zenéivel.
Gabriel Csihar, a magyar apától
és ír anyától származó 38 éves férfi,
két gyerek édesapja rácsodálkozott
egy hónapi itt-tartózkodása során
apai felmenői hazájára, és még szorosabbá váltak benne a kötődések
ehhez az országhoz. (Anyai őseit
kétszáz évvel ezelőtt azért vitték fegyenchajókon Ausztráliába, mert
volt egy „súlyos” bűnük a protestáns Írországban: katolikusok voltak.) Télen, amikor szervezte az útját, én, mint másod-unokatestvére
javasoltam, hogy Körmenden az

Alterába Fesztivált ki ne hagyja, és
nem bánta meg, hogy rám hallgatott. A Zorall és a Pál utcai fiúk koncertje tetszett neki a legjobban. Elmondta, hogy Ausztráliában teljesen mások ezek a fesztiválok, ott a
közönség főként a vad, brutális zenéket szereti, sok a verekedés, az
agresszió, a drog és az alkohol,
ezért sokan inkább békésebb helyszínekről, például kocsmákból nézik ezeket a koncerteket a barátaikkal, az internetes közvetítéseken
keresztül. Meglepte, hog y az
alterábázó fiatalok milyen nyugodtak és normális a viselkedésük, annak pedig külön örült, hogy többségük jól beszél angolul. Az országot
bejárva a magyarokat jószívű, segítőkész embereknek látta, de azt is
megfigyelte, hogy rengetegen fe-

szültek, lehangoltak, rosszkedvűek.
Teljesen más ez az ország, mint
Ausztrália, számára olyan volt itt
lenni, mint egy utazás az érzelmi
hullámvasúton, mert annyiféle benyomás érte.
Azon viszont jót nevetett, hogy
amikor először úszott le a Rábán,
néhány fiatal megkérdezte tőle,
hogy honnan jött, és a választ hallva
barátságosan Krokodil Dundee-t
kezdtek kiabálni. Budapestre vis�szatérve hazánkban tartózkodó
ausztrál turistákkal találkozott,
akik szintén hasonló tapasztalatokra tettek szert, mint ő. Abban viszont egyetértettek, hogy mindan�nyian szeretnének még jó párszor
visszatérni a jövőben, Gabriel kemény dolgozik azért, hogy ezt megn CSIHAR TAMÁS
tehesse.
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A víz a tűzzel ölelkezett, új kenyeret szeltek a Rába-parton – Illés szekerén

Ezrek a Körmendi Napokon, amely a város kulturális attrakciója
Nemrég ért véget a Körmendi Napok rendezvénysorozata,
és máris várjuk a következőt. A város egyik nagyszabású
kulturális attrakciója több helyszínen zajlott, hat napon keresztül. Tényleg volt minden, többek között hagyományőrző
bemutatók, főzőverseny, kirakodóvásár, borutca, kiállítások,
nemzetközi néptáncgála, tűzijáték, csónakfelvonulás, színházi
előadás, sztárvendégek.
Talán már nem is lehet fokozni a
kínálatot a Körmendi Napok programjait illetően. Hat napig a szórakozásé, a kultúráé volt a főszerep a
városban. A rendezvények több
helyszínen zajlottak, így a Rábaparton, a Batthyány-kastély épületeiben és annak környékén, valamint a Szabadság téren.
Az idei programsorozatot az a
Kajak-Kenu Élménytábor nyitotta
meg, amelyet hagyományteremtő
szándékkal szervezett meg a Bereki
Bárkás Egylet Egyesület. A táborban tiszteletét tette Wichmann Tamás, az egykori kenukirály, többszörös világbajnok, Európa-bajnok,
olimpikon is. A ma hatvannyolc éves
kenus a sportág alapjainak bemutatása mellett maga is hajóba szállt, és
vízen mutatta meg az evezéstechnikát a gyerekeknek. A Batthyánykastély kiállítóterei is benépesültek,
a Sala Terrena Galériában negyedik
alkalommal mutatták be Körmenden, vagy a környékén élő, vagy innen elszármazott fiatal amatőr tehetségek alkotásait. A kiállítás a
Született tehetségek címet kapta,
nem véletlenül, hiszen némely alkotás messze túlmutat az amatőrségen. Az utóbbi években előtérbe kerültek a különféle fotós bemutatók,
köszönhető ez elsősorban a helyi 3

F-K Fotóklub tevékenységének. Így
tehát a Körmendi Napok sem maradt
fotókiállítás nélkül, a szervezők egy
igazán hangulatos anyagot állítottak össze a Rába és természeti környezete címmel. A képeknek nem a
direktsége, hanem a fénnyel és a
környezetével való öltöztetése adja
azt a megismételhetetlent, amitől
mindig új arcát mutatja nekünk.
A kiállítás megnyitóján elhangzott
még, hogy a fotótárlat egyfajta értékmentésként is felfogható. A mindennapok pillanatainak óvása azáltal, hogy ráeszméltet: rohan az idő, s
elfelejtünk fókuszálni a jelen boldogság értékeire, áramlatélményeire,
amik a múlt emlékeiként a jelenkor
képformátumban tárolt mementói.
A Városi Kiállítóterem sem maradt üresen, itt Ferencz Eszter restaurátorművész mutatkozott be, kiállítása a Lélek rétegek címet kapta,
és tíz év munkásságát foglalja ös�sze. A kiállított munkákat Torjay
Valter festőművész méltatta, akinek
Eszter tanítványa is volt egykoron.
Eszter művészetére talán az
absztrakt expresszionizmus kifejezés illik a legjobban. Ez egy olyan
festői mód, amely nem figurális, hanem elvonatkoztató rétegeket tár
fel. Térhódítása az 50-es évekre tehető, főleg az amerikai művészet-

ben volt erősen jelen. Ez a stílus aztán fokozatosan fejlődött egy súlyosabb művészetből eg y finoman
desztillált, elvonatkoztatott keleti
festészetté. Eszter nagyon jól megfogta a japán grafikának a lelkét, és
nagyon érdekes, ahogy különböző
lelki történéseket mutat be irányvonalakkal, különböző hideg-meleg
színütköztetésekkel – mondta
Torjay Valter.
A szervezők az idei Körmendi Napokon is kínáltak színházi előadást,

mégpedig egy vígjátékot, Ne most,
Drágám! címmel. Több mint hatszázan nézték meg a szabadtéri előadást, lett volna több érdeklődő is,
csak éppen jegy és férőhely nem állt
már rendelkezésre.
Ami a sztárvendégeket illeti, belőlük is jutott jó néhány a Körmendi
Napokra. Először az Illés Lajos-emlékkoncerten szórakozhatott a
nagyérdemű olyan ismert zenészekkel, mint Varga Miklós,
Homonyik Sándor vagy Kalapács

József. De eljött Körmendre a népszerű Desperado zenekar, az idei
Eurovíziós Dalfesztivál mag yar
résztvevője, Freddie és a Sugarloaf
zenekar korábbi sztárja, Dér Heni
is. Augusztus 20-án aztán felkerült
az i-re a pont, jött Odett, az egyedi
hangú és karakterű énekesnő, aki
itt is megalapozta a jó hangulatot a
Magashegyi Underground koncertjéhez. A Magashegyi hozta a szokásos, nagyszerű minőséget, a koncerten még egy menyasszony is fel-

tűnt elrablóival. A násznép nyomott
is néhány táncot, még az énekesnőt,
Bocskor Bíborkát is lehívták a
színpadról, aki végül puszival és
öleléssel búcsúzott a fiatal arától. A
Szabadság téri koncerteket a Bogi
& The Berry zárta.
A Rába-parton is a pörgés volt jellemző, az idén nemcsak augusztus
19-én, hanem már a rendezvénysorozat első napjától voltak itt programok, például egy beszélgetős est
Wichmann Tamással. A KajakKenu Élménytábor népszerű volt, a
résztvevők nemcsak a kajak- és kenusport alapjait sajátíthatták el, hanem a csónaképítésben is részt vehettek. Augusztus 19-én több színpompás csónak úszott le a Rábán, a
kenyeret Besenyei Ádám serdülő
válogatott kenus és két táboros,
Varga Flóra és Molnár Benedek
adták át a polgármesternek. Az új
kenyér körbekínálása után érkezett
egy kenus monstrum, négy kenu
összekötve, különféle állatokkal,
amelyeket a körmendi gyerekek készítettek. Igazán egyedi volt az a
vízi jármű is, ami közel ötszáz PETpalackból készült, ezzel Németh
Szabolcs kenus világbajnok evezett
le a folyón. Az idén is képviseltették
magukat a környékbeli vízi csapatok, így például a szombathelyi
wekingek, a csákánydoroszlói kormoránok, a vágtázó kenutábor tagjai és a molnaszecsődi bayou
bönhöök. Az idén hetvenéves Kölcsey Ferenc Gimnázium is készített
csónakot, csakúgy, mint a város
egyik legnagyobb foglalkoztatója,
az Egis Gyógyszergyár Zrt. körmendi gyáregysége.
A nemzeti ünnep előestéjén, még
a csónakok felvonulása előtt Bebes

István polgármester mondott beszédet. Hangsúlyozta, hog y augusztus huszadika talán az egyetlen olyan nagy ünnepünk, ami arról szól, hogy valami sikerült. Március 15. és október 23. a nagyszerű,
látványos, erőn felüli próbálkozások emléknapjai, amelyek azonban
– legalábbis a közvetlen céljukat
tekintve – hősies bukással végződtek. Augusztus huszadika viszont
évtizedekig tartó, kitartó építőmunka sikerét idézi meg. Azét a
munkáét, amelynek következtében
létrejött és megerősödött Magyarország. Az ünnepi programon részt
vett Günter Steins, Kraneneburg
polgármestere, Paul Wilbers, Ubbergen polgármestere és Erwin
Schmitz, Körmend díszpolgára is.
Az 53. Csónakfelvonulás után tűzijáték zárta a programot a Rábaparton, utána a Szabadság téren és
a Batthyány-kastély udvarán folytatódott a kulturális események
sora. Utóbbi helyszínen az évek óta
hagyományos néptáncgálát tartották, nemzetközi szereplőkkel, de
természetesen fellépett a házigazda Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes is.

Végül essen még néhány szó a
Szent István-napi ünnepi szentmiséről és kenyéráldásról, ahol az
idén pappá szentelt Takács András
celebrált, közreműködött a Városi
Vegyeskar. Az újmisés pap nem
mindennapi élettörténetét is megismerhették a hívek. Takács András
gyermekként Németh Zoltán plébánosnál ministrált Szentgotthárdon,
később a Kertészeti Egyetemen végzett, majd Ausztriában is dolgozott.
Egyszer majdnem komoly balesetet
szenvedett, de megúszta. Elmondása szerint ez volt az egyik jel. Takács Andrást ebben az évben szentelték pappá, Lentiben szolgál majd
a következőkben. Újmiséje – amelynek végén megáldották az új kenyeret – nagyon jó hangulatban zajlott.
A Körmendi Napok évek óta a város meghatározó kulturális eseménye. Az idén is olyan gazdag volt a
programkínálat, hogy azt talán már
nem is lehet fokozni. A kulturális
központ és a múzeum munkatársai
kitettek magukért és helyi egyesületek is segítették a szervezést és a
megvalósítást – szép számmal.
n TÓTH JUDIT
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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P Á LYÁ Z A T I K I Í R Á S
Körmend Város Önkormányzata ezennel kiírja a

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázatot
FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA
Pályázati feltételek:
A pályázatra azok a Körmend város területén állandó lakóhellyel
rendelkező felsőfokú (egyetemi, főiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következő együttes feltételeknek:
1. a felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvényben meghatározott képzési időn belül állami felsőoktatási intézményben, illetve az
Oktatási és Kulturális Minisztérium,
valamint az intézmények közötti
megállapodás alapján nem állami
felsőoktatási intézményben folyó
nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben vesznek részt,
2. anyagi, személyi, családi, egyéb
körülményeik folytán az ösztöndíjra
szociálisan rászorulnak,
3. a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévben, azaz a
2015/2016-os tanév második félévében tanulmányi átlaguk 4,5 vagy
ezen átlag feletti volt.
A pályázó kérheti, hogy pályázata
kizárólag tanulmányi eredményei
alapján kerüljön elbírálásra.
A pályázónak azonban ebben az
esetben is meg kell felelnie a fent 1.
és 3. pont alatt megjelölt feltételeknek.

Pályázatok benyújtása:
A pályázók pályázatukat a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban (Körmend, Szabadság tér 7.)
a portán vagy Molnár Dániel köztisztviselőnél, illetve a www.
kormend.hu honlapon hozzáférhető pályázati űrlapon kötelesek
benyújtani. A pályázatok kötelező
mellékleteinek felsorolását a pályázati űrlap tartalmazza.
A pályázatokat írásban, a pályázó
által aláírva, egy példányban kell
benyújtani személyesen Molnár Dániel köztisztviselőnél vagy postai
úton Körmend város jegyzőjéhez
címezve.
A pályázat benyújtási,
illetve postára adási
határideje:
2016. szeptember 29.
A határidőn túl benyújtott, illetve
hiányos pályázatokat az elbírálásból
kizártnak kell tekinteni.
Az ösztöndíj időtartama:
5 hónap, azaz egy tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósítása:
Az ösztöndíj folyósítása két ütemben történik, az első 3 hónapra esedékes ösztöndíj kiutalására novemberben, a fennmaradó 2 hónapra

esedékes ösztöndíj kiutalására de
cemberben kerül sor.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj összege:
havi 25 000 Ft.
Pályázatok elbírálása:
A pályázatokat Körmend Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Társadalmi és Ifjúsági Ügyek
Bizottsága bírálja el.
A pályázó a bizottságok döntése
ellen a Képviselő-testülethez fellebbezhet.
Egy tanulmányi félévben legfeljebb négy fő részesülhet ösztöndíj-támogatásban úgy, hogy
közülük kizárólag tanulmányi
eredményei alapján egy fő részére állapítható meg ösztöndíj-támogatás. Amennyiben azonban
kevesebb pályázat érkezik be az
ösztöndíjra szociálisan rászorulók részéről, mint amennyi ösztöndíj számukra kiosztható lenne, abban az esetben a Bizottság
dönthet úgy, hogy több pályázót
támogat kizárólag tanulmányi
eredményeik alapján az ösztöndíjak odaítélésekor.

Indul az önkormányzati tankönyvtámogatás
Körmend Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 2015-ben fogadta el azt a rendeletet, amelynek célja
a Körmenden élő középiskolások
szüleinek anyagi támogatása. Az
elfogadott rendelet szerint a települési tankönyvtámogatásra azok a
körmendi lakcímmel rendelkező
szülők nyújthatják be az igényüket,
akiknek körmendi lakcímmel bíró
gyermeke 2016. szeptember 1-jétől
kezdi meg a középiskolai tanulmányait a Körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnáziumban vagy pedig a Rázsó
Imre Szakközépiskolában.
A gimnázium és szakközépiskola első évében a támogatás minden-

kinek alanyi jogon jár, összege
12 000 Ft. Ezt követően a támogatás évenkénti mértéke már a gyermek tanulmányi eredményétől lesz
függő. A tan könyv támog atási kérelem formanyomtatványa letölthető a város honlapjáról vagy személyesen igényelhető a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban.
Bebes István polgármester a támogatással kapcsolatban elmondta, hogy a rendelet megalkotásakor
az volt a céljuk, hogy anyagilag támogassák azokat a helyi családokat, ahol a gyermek valamelyik
helyi középiskolában szeretne továbbtanulni. A gyermeket pedig

ösztönözni szeretnénk a jó tanulmányi eredmények elérésére, hiszen ezzel minden évben hozzá tud
majd ő is járulni a családok beiskolázási költségeinek csökkentéséhez.
„Az általános iskolásoknál a magyar kormány fokozatosan kívánja
bevezetni az ingyenes tankönyvellátást, az egyetemistáknál pedig
kiváló, több mint 10 éve működő
ösztöndíjrendszere van a városnak, amely a legtehetségesebb és a
leg rászorultabb hallgatók nak
nyújt anyagi támogatást. A rendelet bevezetésével most végre lehetőségünk van arra, hogy a középis-

A pályázat eredménye nyilvános,
a pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul a pályázat eredményének, illetve a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.
A támogatásban részesített ösztöndíjasok nevei az elbírálást követően a város hivatalos honlapján, a
Városi Televízió Képújságjában, illetve a város hivatalos újságjában, a
Körmendi Híradó című lapban nyilvánosságra kerülnek.
A támogatás visszavonható, ha a
támogatásban részesített az Önkormányzat illetékességi területéről elköltözik.
Az a pályázó, aki pályázatában valótlan tényt állított, illetve hamis
adatot, igazolást szolgáltatott, köteles a részére folyósított ösztöndíjat
azonnali hatállyal visszafizetni. Az
ilyen pályázót a további pályázati
eljárásokból kizártnak kell tekinteni.
A pályázati felhívás Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított
22/2003. (VI.1.) számú önkormányzati rendeletének megfelelően kerül kiírásra.
Csák Tamás sk.
a Társadalmi és Ifjúsági Ügyek
Bizottságának elnöke
kolás korosztályt is támogathassuk” – emelte ki a polgármester.
Bebes István hangsúlyozta, tisztában vannak azzal, hogy rengeteg
családnak jelent igen komoly terhet
a tankönyvek évenkénti megfizetése, és éppen ezért fontos, hogy az
önkormányzat igyekezzen támogatni azokat a fiatalokat, akik a helyben működő intézményekben tanulnak tovább.
Körmend Város Önkormányzata
bízik benne, hogy az anyagi támogatással ösztönözni tudják a fiatalokat arra, hogy minél nagyobb
számban válasszák valamelyik körmendi középiskolát, hiszen a település iránti kötődés erősítése mellett ezzel is csökkenteni tudják a fiatalok elvándorlását.
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Városunk is képviseltette magát a 17. Savaria Karneválon

Erika, Lívia és Zsuzsi kápráztatott hastáncával
Hivatalosan a tizenhetedik, valójában a huszadiknál is több
volt az idei Savaria Karnevál a sorban. Az eltérés oka: már
a hatvanas években is rendeztek karneválokat a városban,
óriási sikerrel, aztán feledésbe merült a dolog. Az esemény
feltámasztása, a feltételek megteremtése a rendszerváltás
utáni városvezetésre várt és ez dr. Szabó Gábor polgármestersége alatt meg is valósult.
A körmendiek kezdetektől aktív
szereplői voltak a látványos eseménysorozatnak. A Batthyány
Lovasbandérium, a Béri Balogh
Ádám Táncegyüttes vagy az éppen
divatos rockzenekarok, művészeti
csoportok mind-mind öregbítették
városunk hírnevét. Ráadásul már
éven óta úgy jön ki, hogy az esemény egyre dinamikusabban növekvő kistestvére a Körmendi Napok. Tavaly valóságos dömping volt
körmendi szereplőkből a szombathelyi aszfalton, hogy csak a BBÁ-s
táncosokat, a Soulwave zenekart
vagy a Lovasbandériumot, hagyományőrzőket említsük. Idén pedig
Bedics Erika és táncosai képviselték Körmendet, mégpedig hatalmas
sikerrel. A hastáncosok bázisán, a
Savaria Mozinál, át is keresztelték a
kávézót Szultániára.
De vessünk néhány pillantást a
karneváli napokra, amelyen nézőként több mint ezer körmendi vett
részt a négy nap alatt. A nyitány,
mint mindig, most is a tüzes játék
volt a Történelmi Témaparkban.

Ahol a Körmenden is jól ismert Kopula pazar tűzijátékára rímelt a
táncosok koreográfiája. Ekkor már
megtelt a belváros, s bár hivatalosan csak este nyitották meg a játékokat, a Sörtér és a Borutca már
erőteljesen nyomult. A Főtéren napnyugtával sorra pakoltak ki az árusok, hogy népművészeti vagy hasonló jellegű termékeikkel csábítsák a vendégeket. Nyitott a művészetek utcája és örömmel fedeztük
fel ismét Nagy Bandó könyves kuckóját. A sziporkázó napsütéses időben több mint 100 ezren léptek Savaria földjére. Egymást érték a koncertek, sültek a kolbászok, fogyott a
sör. A Borok utcája szokás szerint
bedugult, annyian voltak. A prímet
most is a jelmezes felvonás vitte,
amelynek élén Jordán Tamás
bigája araszolt, mögötte a szenátorokkal.
De vissza a Szultániához: Erikáék
vasárnap délután léptek fel, műsorukat sokan figyelték. A mozi árkádjai alatt orientalista vonalú produkciót vezetett elő társaival, Lívi-

ával és Zsuzsival. Percekig zúgott
a taps az utolsó akkord és meghajlás után. Ezt követően néhány szót
váltottunk a népszerű táncossal.
– Erős hónapokon vagyunk túl,
számos nag yobb rendezvényen,
fesztiválon, ünnepségeken léptünk
fel. Hogy csak a Körmendi Napokat
vagy a Kőszegi Hastáncfesztivált
említsem. A karneválon hárman
szerepeltünk, de van nagyobb csapatunk is. Jómagam műkedvelőként
hastáncolok. Részint, mert kondícióban tart, mondhatni kortalanná
tesz. Másrészt, mert értékes műfaj,
esetünkben keleti kultúrákat ismer-

hetek meg általa. Úgy vélem, a tánc,
általa pedig egy másik kultúra közvetítése és tisztelete csak gyarapíthatja az embert – fogalmazott Erika. És valóban: a mostani, bonyolult
időkben nem árt hangsúlyozni más
kultúrák értékeit, nem keverve a politikai aktualitásokkal. A tánc egyetemes civilizációs érték, mindenki
által értett testbeszéd, tisztelet a
művelőinek. Amint lement a Nap, eljött az a pillanat is, amikor ünnepélyesen bezárták az idei Savaria
Karnevált. Hogy már a jövő évire
n KOZMA GÁBOR
készüljenek…
Fotó: KG
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Pezsgett a nyár a BBÁ-nál – A gencsi söprűn is söpörtek
Korbacsics Tibor néptáncos és
hagyományőrzői szempontból is értékelte az év eddigi jelentősebb eseményeit, fordulatait. – Az Eleki román táncok című koreográfiánk
harmadik díjas lett, amelyet Gál
László, eleki örökös aranysarkantyús táncos tanított. Tájoló előadásainkon a Nagyrákos Hídi Vásár,
Őrimagyarósd, Ivánc, Magyarnádalja, Szőce, Magyarszombatfa faze
kastalálkozó, Pinkamindszent,
Szentgotthárd közönsége tapsolt
táncosaink nak. Hag yományos
edzőtáborban az utánpótlás és felnőtt táncosok a szülőföld táncain
kívül madocsai táncokat tanulhattak Németh Ildikó és Szabó Szilárd koreográfus párostól. A gazdag program jól szolgálta hagyományaink örökítését – húzta alá a
BBÁ vezetője. Aki elmondta, hogy
július első hétvége hagyományosan
Roznov pod Radhostem, vagyis a
cseh testvérvárosi fesztivál jegyében telik. Itt meghatározó az országosan is híres skanzen, amelynek
különös hangulata mintegy inspirálja a táncosokat. A sikeres fellépés után az utánpótlás és felnőtt
csapat együtt utazott és szerepelt a

Evezés a Rábán
A Bereki Bárkás Egylet Egyesület
11. alkalommal rendezte meg a
Csákány–Körmend Kajak-Kenu Futamot a Rábán. Nyolc kategóriában, több mint 50 résztvevő lapátolta a vizet. Most is magas volt a
vízállás, de ez nem tántorította el a
Rába szerelmeseit. A legjobb eredményt a szombathelyi Weeking
Egyesület tagjai, Lillik Zoltán és
Tóth Roland érte el. A 16 folyamkilométert 1 óra 4 perc alatt teljesítették, ami jó eredménynek számít. A szervező egyesület mindössze egy egységgel tudott indulni a versenyen, mivel ők voltak a
segítők a rajtnál, a gátnál és a befutón. A környék vízi csapatainál
népszerű megmérettetés legfiatalabb résztvevője Somogyi Pál volt,
ő 9 évesen a Bajou Bönhöö Egyesületet képviselve teljesítette a távot. Ez amolyan baráti, buli verseny, ahol persze az eredmény is
számít, de a részvétel, a jó hangulat, a barátság a legfontosabb
szempont – hangoztatták egybehangzóan a hajósok. A folytatás
szeptember 10-én, szombaton a
Rába Maratonon, a Szentgotthárd–Molnaszecsőd távon.  n Kéki

Vsetínben rendezett fesztiválon is.
– A szíves vendéglátást viszonoztuk
augusztusban a Maly Radhost
gyermektáncosainak, akik nagyon
jól érezték magukat nálunk. Szívmelengető produkciójukat láthatta
a körmendi közönség az augusztus
19-ei nemzetközi néptáncgálán a
görög, szerb és spanyol táncosokkal közös műsorban – mondta el
Korbacsics Tibor. Hozzátéve: a csereprogram meg valósulását támogatta az önkormányzat és személy
szerint Bebes István polgármester.
– Szeptembertől folytatjuk a rendszeres próbatermi munkát kicsikkel és nagyokkal egyaránt, ahova
hívjuk és várjuk az érdeklődőket
minden korosztályból. A jelentkezéseket szeptember 2-án, 7-én és
8-án 18 órától próbatermünkben,
vagyis a Berzsenyi út 11. szám alatt
várjuk.
A BBÁ vezetője elmondta, hogy a
néptáncegyüttesek életében a nyár
hozza el az igazi pezsgést, azaz
nincs uborkaszezon. – Így volt és
van ez a mi esetünkben is. A megvalósult programok a hag yományos mozgási anyanyelv megtartását jól szolgálták. A szakmai meg-

mérettetés sorában kiemelendő,
hogy a májusfa-kitánc olás keretében megrendezett Lajtha László
koreográfiai versenyen a Hajdúsági táncok a zsűri különdíját kapta.
A Gencsi Söprű Regionális Fesztiválon a Széki táncok elismerést váltott ki a közönség és a szakmai ítészek szerint is. Tájoló előadásaink
úgyszintén bejöttek, százak voltak
kíváncsiak rá. E sorban említhetem
a viszá k i fa luh ázavatót, Szalafő,
Csörötnek, Magyarszombatfa, Döröske programjait. Ugyanígy a Hajdúnánás Hajdúk Világtalálkozóját
vagy a Pácsony, Olaszfa, Szentgotthárd műsorunkat. A szlovákiai Al
sószeliben a Jurta Fesztivál érdemel említést, ez zenészeink faluja
és ők a rendezvény gazdái is. A
Roznov pod Radhostem testvérvárosi fesztivá lprog ra mba n a
Radhost Táncegyüttessel közösen
szerepeltünk, a mostani Körmendi
Napokon pedig a néptáncg ála adott
feladatot. A színes program keretében, a kastély udvarán, görög, angol, lengyel cseh táncosok házigazdái voltunk. Idestova már 24 éve
tart ez a kapcsolat… Cserekapcsolat jeg yében fogadtuk a Maly

Radhost Táncegyüttest Roznov pod
Radhostemből. Nagy sikert arattak
Körmenden, Szentgotthárdon, Felsőszölnökön, Rábatótfaluban, Szőcén műsorukkal – sorolta a valóban
gazdag nyár eseményeit az ismert
néptáncos.
A BBÁ-sok Pünkösdölő műsora is
emlékezetes marad. Mikor is a vasi
hagyomány szerint pünkösdi kiski
rálynéjárás hagyományát tartották
Körmenden, valamint Nádasdon a
templomkertben. Szőcei edzőtáborukban pedig a szülőföld, vasi, rábaközi, szigetközi tánctípusok tanulmányozásában merülnek el a fiatalokkal. Eg yúttal felkészültek
Visa, Szék tánchagyományából az
erdélyi tanulmányútra. Itt korábban a helyi és széki hagyományőrzőktől tanultak táncokat, amelyeket
közös táncházban vizsgáztattak a
helyiek megelégedésére, elismerésére. A halászi verbunkversenyen a
2. és 3. helyezett BBÁ-s táncos lett,
jelesül Jóna László és Soós László.
Korbacsics Tibor végül hangsúlyozta, hogy várják az utánpótlás-csoportjaikba az érdeklődőket, minden
korosztályi kategóriában.
n KOR


Győzelmekkel kezdett a Körmend FC
Amint az várható volt, jelentősen változott a körmendi
focicsapat játékosállománya.
Ifj. Molnár Károly vezetőedző
hét távozó és hét érkező játékost említett, továbbá kitért a
bajnokságra, kupamérkőzésekre is.
Július 13-án megkezdték a felkészülést a 2016/17-es bajnokságra.
Heti három edzés mellett két-két
edzőmeccset is játszottak futballistáink. A szokásos menetrend szerint a Négy Város Tornája előzte
meg a szezont, az ellenfelek Celldömölk, Lenti és Barcs. Itt harmadik
lett a Körmend, Celldömölk és Lenti
mögött. Tekintsük át a távozók és
érkezők névsorát. Távozott: László
Dániel Egyházasrádócra, Burka
Balázs, Kurucz Ádám Szentgotthárdra, Németh Balázs, Szukics
Máté, Osvald Milán Ausztriába,
Cser Dániel Nádasdra. Érkeztek:
Báger Zoltán és Nagy Tamás
Ausztriából, Sipos Bálint visszatért Sárvárról, Nyári Bálint Táp-

lánszentkeresztről, míg az ifiből
felkerült Varga Bence, Tompa
Kristóf és Vaspöri Zoltán. A játékosállományokat tekintve az elkövetkező labdarúgószezonban is a
Celldömölk és a Répcelak lesz várhatóan a riválisa a Körmendnek.
Eközben zajlanak a Magyar Kupa
mérkőzései, a tavalyi „mumus” Balogunyomot 8:0-ra sikerült most
megverni, ezután a Véppel döntetlent követően, tizenegyesrúgásokkal jutott tovább a Rába-parti ala-

kulat. A bajnokság nyitánya augusztus 21-én volt, a Nádasdot látta
vendégül a Körmend FC és 5:0-s félidő után sima 6:0 lett a végeredmény. Gólszerzők: Niksz T. (4), Török G. és Takács Á. (1-1). Augusztus
24-én az egyházasrádóci csapatot
is legyőzték a körmendiek, a Magyar Kupában. Sőt a legutóbbi bajnoki fordulóban Répcelakról is elhozták a pontokat. Megvan az új
elektromos eredményjelző is, az
n Kéki
irányjelzés a jövő zenéje. 
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Öt amerikai játékossal erősített az Egis Körmend

Elkezdték a felkészülést a Rába-parti kosarasok
Tyler Larson, Gerry Blakes,
Jordan Loveridge, Terry Allen,
Lenzelle Smith, ők a 2016/17-es
élvonalbeli kosárlabda-bajnokság új amerikai játékosai
az Egis Körmend férfi kosárlabdacsapat keretében. Az
első három héten az edzések
zárt kapuk mögött zajlanak.

cm magas, (Kalifornia), Terry Allen
203 cm (Houston), Lenzelle Smith 25
éves, 193 cm (Ohio), Tyler Larson 25
éves, 193 cm (Las Vegas). A magyarok: Horti Bálint 27 éves, Pécsről,
Csorvási Milán az Albától érkezett,
illetve a hazai fiatalok, Molnár Le-

vente, Doktor Péter és Németh Ákos
alkotják a keretet az említett két válogatottal. A nemzetközi kupaszereplést a legfrissebb információk szerint
mégsem előzi meg előselejtező a Sopronnal. A Göcsej Kupán az idén nem
vesz részt a Körmend, de több előké-

születi mérkőzést is játszanak, többnyire külföldi ellenfelekkel. A
Mogyoróssy Kupát szeptember 16–17én rendezi meg a klub. Néhány hét
múlva már többet látunk, mivel a hűség városának kosárcsapatával egy
n Kéki
hónap múlva meccselünk.

Ferencz Csaba egyenlőre a válogatottal dolgozik, míg a másodedző
Hencsey Tamás az U16-tal. Kíváncsian várjuk az új híreket, a megérkezésük utáni felméréseken, illetve az első
benyomások alapján beleférnek-e Teo
Csizmics vezetőedző elképzeléseibe
az új szerzemények. Alapjaiban teljesen új keretet kell összerakni a szakmai teamnek az új szezonra. Amen�nyiben marad a mostani garnitúra, az
jól látszik, hogy fiatal csapatunk lesz,
egyedül a csapatkapitány Ferencz
van túl a harmincon. Jordan Loveridge
23 éves, 198 cm magas, Utah (Salt
Lake City), Gerry Blakes 23 éves, 193
A JÖVŐ OKOSAUTÓIT SZOMBATHELYRŐL INDÍTJUK.
Számodra is van egy állásunk.

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

A szombathelyi EPCOS Kft. által gyártott elektronikai alkatrészek megtalálhatóak szinte minden elektromos és elektronikus készülékben, amelyek kifogástalan működéséhez termékeink nélkülözhetetlenek. A cégünk által gyártott
alkatrészek biztosítják az energiaellátást, az elektromos jelek feldolgozását,
valamint védik az elektronikus áramköröket. Az EPCOS, a TDK csoport tagjaként
ezen kulcsfontosságú termékek egyik vezető gyártója a világon.
A piaci pozíciónk megerősítése és a vevői igényeknek való minél jobb megfelelés érdekében, várjuk pályázók jelentkezését az alábbi munkakörbe szombathelyi munkavégzéssel:
GÉPBEÁLLÍTÓ
(4 műszakos munkavégzés)

GÉPKEZELŐ
(3-4 műszakos munkavégzés)

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

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

Elvárás:
• műszaki szakmunkás vagy
szakközépiskolai végzettség.

Elvárás:
• szakmunkás végzettség.

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

FelADATOk:

FelADATOk:

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

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

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

hr.hungaria@ames-sintering.com
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Feljövőben a sportág Körmenden

A darts nem kocsmai sport
A sportközvetítéseknek hála egyre erősödik hazánkban is dartsőrü
let. Úgy három éve Körmenden is
megvetette a lábát a sportág, s mára
kialakították a létezéshez szükséges feltételeket. Olyannyira, hogy
nagy létszámú versenyeiket tekintélyes nézőszámmal rendezik, sőt
az eredmények is jönnek. A Körmendi Darts Klub elnökével, Bíró
Gyulával beszéltünk.
– Szeretnénk elvonatkoztatni a
„kocsmasport” megítéléstől – kezdi
mondandóját a vezető. – A közönség
jól szórakozik, folyhat a sör, de a versenyzők nem ihatnak alkoholt, a támogatáshoz ez egyértelmű kikötés
Magyarországon. A horvátnádaljai
művelődési házban gyakorlunk.
A megmérettetések a körmendi művelődési házban, a színpadon zajlanak. A tavaly decemberi döntő fantasztikus hangulatban zajlott, a legnagyobbaknál látott show-elemekkel: bevonulási zenére, kísérő lányokkal, óriáskivetítővel, két kamerával a színpadon folytak a küzdelmek, mintegy 150 néző előtt. Az országban egyedülálló attrakció volt,
remélem, idén sem lesz másként.
Nyolc táblánk van, ezeket a tagdíjakból vásároltuk. A körmendi önkormányzat is segített, de néhány támogatónk is van: pl. Büki Zoli, a 9900.
hu, Horváth Ranch Kft. – így saját
mezben állhattunk fel a dobogóra a
versenyeken. Baráti társasággal indult az egész, 26 taggal, most 38-an
vagyunk, 20 és 50 év között, 6–7 lány
is tagja a klubnak. A nyugat-dunántúli régióban 6 csapat szerepel. Az
NB III-ban jelenleg vezetjük a tabellát. A városi bajnokság több hónapon
keresztül tart. A következő, immár a
negyedik, szeptember végén, október elején indul. Nemrégiben Keszthelyen a Nyugat-dunántúli Darts
Liga fordulóján szép sikert értünk el.
Halmosi Tamás legyőzte a végső
győzelemre is esélyesként elköny-

velt, ranglistavezető, szombathelyi
Kozmor Józsefet. Meggyőződésem,
hogy Tomi néhány éven belül országosan jegyzett játékos lehet. Nagyon
jó, összetartó társaság a miénk, fantasztikus a hangulat, visszük a prímet az országban. Természetesen
bárki kaphat kedvet a dartshoz. Fontos a jó koncentráció, a fegyelem, az
állóképesség, azaz az erőnlét. Ne felejtsük el, hogy van, amikor 5–6 óra
hosszan tart egy verseny. Mi a steel
ágban dobjuk a kis „nyílvesszőinket”, de van soft ága is a dartsnak.
Nagyon örülök annak, hogy láthatóan erősödik, fejlődik a körmendi klub
tagsága. Az is figyelemre méltó, hogy
minden hónapban rendezünk egy ligafordulót, és átlagban a legtöbb nevező itt van. Tavasszal például több
mint ötvenen indultak Körmenden,
legutóbb Szombathelyen 26, Keszthelyen 37 volt ez a szám. Aki még többet
akar megtudni rólunk, böngéssze a
facebookon a Körmendi Darts oldalt
n Kéki
– mondta Bíró Gyula.

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

Körmendi Híradó

Fociztak az öregfiúk
Az idén augusztusban immár
tizedik alkalommal rendezték meg
a „Hulló csillagok” Kék Üstökös SEIPA műfüves öregfiúk labdarúgótornát, amelyen 35 év felettiek vehettek
részt.
Két csoportban, négy-négy csapat részvételével kezdődtek augusztus 20-án délelőtt az idei „Hulló Csillagok” labdarúgótorna mérkőzései.
A meccsek folyamatos játékidővel,
20 percig tartottak, és a döntőre
csak délután került sor. A közönség
soraiban focista gyerekek is ott voltak, akiket László Zoltán testnevelő tanár, futballedző vitt a műfüves
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Körmendi Híradó

Aranyérem Finnországból A világkupára is eljutottak
Aranyérmet szerzett a
Dinamicások versenyeztek

pályához. A 35 év felettiek számára
szervezett öregfiúk tornát Bebes
István polgármester nyitotta meg,
és az eredményhirdetést is megtisztelte jelenlétével. A döntőben a Katafa és a rábatótfalui Hét Ház mérkőzött egymással, amit 1:0-ra a
katafaiak nyertek. Harmadik a Savaria Honvéd lett, a körmendiek a
negyedik helyen végeztek. Legjobb
játékos: Hevesi János (Hétház), legjobb kapus: Nagy Gyula (Savaria
Honvéd), gólkirály: Hegedűs László
(Katafa), legidősebb játékos: Kiss
Károly (62 éves, Savaria Honvéd).
n CsT

Fotó: Jámbori Tamás

finnországi GPC (Global
Powerlifting Commitee)
fekvenyomó és erőemelő
Európa-bajnokságon az
egykori körmendi súlyemelő, Vass László.
A hatnapos finnországi Eb-n
négy erős ember képviselte a magyar színeket Rovaniemiben. A
körmendi Vass László fekvenyo
másban, Masters III. (50–55 év)
korcsoportban, a 140 kilós súlycsoportban mérte össze erejét, ebben a kategóriában nyolcan küz-

döttek a dobogós helyekért. A veterán súlyemelő 180, 190, majd 195
kilót nyomott fekve, ezzel a teljesítménnyel lett aranyérmes.
„A mögöttem küzdő ellenfelem
12 kilogrammal nyomott kevesebbet, tehát meggyőző fölénnyel
nyertem az En-n. Noha több kiváló
riválisom nem volt kint Finnországban, például az oroszok nem
jöttek el, ez nem csökkent az eredményem értékén és az örömömön.
Már volt Eb- és vb-ezüstérmem,
most van aranyam is! A következő
megmérettetés? Októberben lesz
egy világbajnokság Németországban, szeretnék ott lenni…” – ös�szegzett Vass László.
n Kéki

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

Őszi vásár
az ADA-nál!

2016.09.16. Péntek 8-16 h
2016.09.17. Szombat 8-12 h

A Castrum Sec-Dinamica SE
Körmend versenyzői nemrég
két jelentős megmérettetésen is részt vettek, jól szerepeltek az utánpótlás magyar
bajnoki döntőn, és tapasztalatokat szereztek Riminiben, a
világkupán.
Nemrég rendezték Esztergomban
az utánpótlás magyar bajnoki döntőt,
melyre a Castrum Sec-Dinamica SE
Körmend egy versenyzőt nevezett.
Hegedűs Marcell –69 kg-os súlycsoportban, light-contact szabályrendszerben lépett tatamira. Az ellenfele
az esztergomi Hegyesi Dániel volt,
akivel a négy közé jutásért mérkőzött. Dániel rutinosabb versenyzőnek
számít, így sajnos a papírforma érvényesült, Marcell kikapott és kiesett a
küzdelmekből. Edzője, Andorka
Imre 3 danos kick-box mester szerint
jó az irány, amerre halad, így hamarosan Marcell eredményes szereplésére számíthatnak.

Néhány hete az olaszországi
Riminiben zajlott az egyik legjelentősebb európai kick-box világkupa. Mivel a dinamicások fő célja
ezen a rangos eseményen a tanulás és a tapasztalatszerzés volt,
ezért nemcsak egy versenyzővel,
hanem az eg yesület reményteli
sportolóival utaztak az olasz városba. Svajda Kristóf (junior, –63
kg, light-contact) ellenfele a későbbi ezüstérmes olasz fiú, Caniglia
Alberto volt. Kristóf becsülettel
harcolt, de sajnos kikapott, és így
nem folytathatta a versenyzést.
Hegedűs Marcell (junior, –69 kg,
light-contact) a négy közé jutásért
Spaseni Peterrel, a súlycsoport
világkupa-győztesével mérkőzött.
Bár Marci küzdelmén már látszik a
fejlődés és a harcos szellem, a szlovén fiút nem sikerült leg yőznie.
Andorka Imre lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy jó élményekkel és rengeteg tapasztalattal zárták a versenyt, amit a helyszínen
közösen ki is elemeztek az előrehaladásuk érdekében.
n CsT


Bemutatótermünkben

állandó akció!

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

Ülőgarnitúrák, szófák,
relax fotelek, ülőkék széles
választékával és akciós árakkal
várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Maradék szövetek 199 Ft/m,
699 Ft/m és 900 Ft/m áron.
Maradék bőrök 1200 Ft/m2 áron.

Amíg a készlet tart!

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

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

www.gazdabolt-kormend.hu
• 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.

És minden,
ami a ház körül kell!

A BABATI ÉS TÁRSA Húsfeldolgozó Kft.
Körmendi telephelyére munkatársakat
keres az alábbi pozíciókba:

Húsipari szak- és
betanított munkás
raktáros,
raktári férfi dolgozó
Amit kínálunk:
• Hosszútávú, biztos munkalehetőség
• Versenyképes jövedelem
• Bejárás, étkezés biztosítása
• Adott esetben szállás biztosítása
Jelentkezéseket a

babati@babatihus.hu
email címre várjuk.
Érdeklődni:

30/547-8641, 30/2276-636
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Körmendi Híradó

Nemzetközi néptáncgála a Körmendi Napokon

Fotó: Jámbori

ISKOLAKEZDÉSI

AKCIÓNK!!!

Körmend, Sport út 2. Tel: 70/491-0590 Nyitva: H: 7-17, K-P: 6:30-17, Szo: 7-12
Bankkártyás fizetési lehetőség, kártyás étkezési UtalVányt elfOgaDUnk!

EXTra SErTéS HÚS aKCIÓNK! KIVÁLÓ mINŐSéGŰ SErTéSBŐL!

TOP ÁraS TErméKEK

Sertés fehércsont
Sertés láb
Sertés máj
apróhús 70%
Tarja csont nélkül
Karaj csont nélkül
Karaj csontos hosszú
Oldalas

5,199,299,779,1239,1379,1099,1019,-

Párizsi
799,Cserkészkolbász
899,Szafaládé
999,Debreceni
1139,Disznósajt
1249,Farmer-Gazda
1499,Sajtos turista
1549,Parasztkolbász
1549,Körmendi Extra sonka
1699,Kópé
1599,Kentucky pulykamell sonka 1599,Göcseji csirkemell sonka
1550,-

Főtt csécsi szalonna
Füst.kolozsvári
Füst.darabolt comb
Füst.tokaszalonna
Csirke farhát
Csirke szárny
Csirke comb
Csirke egészben

1249,1699,1699,1199,168,579,663,686,-

TOP ÁraS TErméKEK
Olasz-Soproni
Löncs
Nyári Turista
Sajtos virsli
Sajtos párizsi
Lecsókolbász
Virsli műbeles
Zsír 1 kg

999,999,999,999,949,699,699,499,-

Az akció érvényes: 2016.08.29–09.11-ig.
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

A
A Schaeffler
Schaeffler egy
egy dinamikus,
dinamikus, világszerte
világszerte jelen
jelen lévő
lévő technológiai
technológiai vállalat,
vállalat, melynek
melynek sikere
sikere aa
vállalkozói
szellemen
és
tulajdonon
alapul.
Érdekesnek
tűnik
mindez?
A
vállalkozói
szellemen
és aa családi
családi
tulajdononjelen
alapul.
Érdekesnek
tűnikvállalat,
mindez?melynek
A legjelentősebb
legjelentősebb
A Schaeffler
egy dinamikus,
világszerte
lévő
technológiai
sikere a
Aautógyárak,
Schaefflerszellemen
egy dinamikus,
világszerte
lévő
technológiai
vállalat,
melynek
sikere a
autógyárak,
valamint
repülőipar
és az
az ipari
iparijelen
ágazat
partnereként
számos
lehetőséget
biztosítunk
valamint
aaésrepülőipar
és
ágazat
partnereként
számos
lehetőséget
biztosítunk
vállalkozói
a családi
tulajdonon
alapul.
Érdekesnek
tűnik
mindez?
A legjelentősebb
vállalkozói
és
a családiMunkatársaink
tulajdonon
Érdekesnekvállalati
tűnik
mindez?
A legjelentősebb
szakmai és
és szellemen
egyéni
fejlődéséhez.
Munkatársaink
együttműködése
vállalati
kultúránk
szerves
része,
szakmai
egyéni
fejlődéséhez.
együttműködése
kultúránk
szerves
része,
autógyárak,
valamint
a repülőipar
és az ipari alapul.
ágazat
partnereként
számos
lehetőséget
biztosítunk
autógyárak,
valamint
a repülőipar
és az
ipari ágazat
partnerekéntvállalati
számoskultúránk
lehetőséget
biztosítunk
mottónk:ésközösen
közösen
tartjuk
mozgásban
világot.
mottónk:
tartjuk
mozgásban
aa világot.
szakmai
egyéni
fejlődéséhez.
Munkatársaink
együttműködése
szerves
része,
Szombathelyi
csapatunkba
az alábbi
alábbi
pozícióra
várjuk
jelentkezését:
szakmai
egyéni
fejlődéséhez.
Munkatársaink
együttműködése
vállalati kultúránk szerves része,
Szombathelyi
csapatunkba
az
pozícióra
jelentkezését:
mottónk:ésközösen
tartjuk mozgásban
a világot.várjuk
mottónk:
közösen
tartjuk mozgásban
a világot.várjuk jelentkezését:
Szombathelyi
csapatunkba
az alábbi pozícióra
Forgácsoló
gépkezelő
(Ref.kód:
SZI)
Szombathelyi
csapatunkba
az alábbi pozícióra
várjuk jelentkezését:
Forgácsoló
gépkezelő
(Ref.kód:
SZI)

Forgácsoló
gépkezelő (Ref.kód: SZI)
akinek
Forgácsoló
gépkezelő (Ref.kód: SZI)
akinek feladata
feladata lesz:
lesz:


Gépkezelés,
akinek
feladataátszerelés
lesz:
Gépkezelés, átszerelés
akinek
feladata lesz:
Szerszámkorrekció
Gépkezelés, átszerelés

Szerszámkorrekció
Gépkezelés, átszerelés
Szerszámkorrekció
elvárásaink:
amit
elvárásaink:
amit kínálunk:
kínálunk:

Szerszámkorrekció
elvárásaink:
amit kínálunk:jövedelem

Műszaki,
szakmunkás
végzettség
Versenyképes
Műszaki, szakmunkás végzettség
Versenyképes jövedelem
elvárásaink:
amit kínálunk:
Szakközépiskolai
Műszaki, szakmunkás
végzettség


végzettség
(előny)
Versenyképes
Kedvezményesjövedelem
étkezési,
Szakközépiskolai végzettség (előny)
Kedvezményes étkezési,
Műszaki, szakmunkás végzettség
Versenyképes jövedelem
3-4
Szakközépiskolai
végzettség (előny)
ingyenes
Kedvezményes
étkezési,

műszak
vállalása
sportolási
3-4 műszak vállalása
ingyenes sportolási lehetőség
lehetőség
Szakközépiskolai végzettség (előny)
Kedvezményes étkezési,
Pontos
3-4 műszak
vállalása
sportolási
lehetőség

és
önálló
munkavégzés
ingyenes
Fejlődési,
előrelépési
lehetőség
Pontos és önálló munkavégzés
Fejlődési, előrelépési lehetőség
3-4 műszak vállalása
ingyenes sportolási lehetőség
Gyártásban
Pontos és önálló
munkavégzés
Térítésmentes
Fejlődési, előrelépési
lehetőség

szerzett
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