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Városi lap

Körmendi Híradó
Informatikai fejlesztés a körmendi tankerületben
A digitális korszak és az emberi tényező – A korszerű technika önmagában nem nyerő 3. oldal

Tartalmunkból:

Sortűz a sofőrre –
Aknára zuhant
a sportoló

Nemzetközi hírű már Goják Sándor
felsőcsatári vasfüggönymúzeuma.
Szinte a világ minden tájáról jártak
már e speciális helyen, nem kevesen városunkból is.
n 4. oldal



Tavaszi kultúrkavalkád
az Európa Napokon
Már csak néhány nap, és újra itt a
tavasz nagyrendezvénye. Az Európa Napok az idén is változatos
programokat kínál: kiemelt szerepet kap a környezetvédelem, a
sport, a zene, a tánc, a művészet és
nem utolsósorban a gasztronómia.
n 7. oldal

A versek által is ment
előbbre a világ
Mit jelent a vers, a költészet? Miért
születik a vers? A válasz a magyar
költészet napja alkalmából megrendezett szavalóverseny alapján
akár az is lehetne: azért születik,
hogy ajándékká legyen.


n 10. oldal

Fontos mérkőzések
előtt áll
az Egis Körmend
Vereség Szolnokon, vereség a ZTE
ellen itthon, vereség Székesfehérváron. Aztán egy fontos győzelem
itthon a Paks ellen. Ez az Egis Körmend csapatának utóbbi teljesítménye. Bízunk abban, hogy Egerszegen, a Szolnok ellen itthon és
az Alba vendégeként sikerül majd
n 14. oldal
javítani.

Címlapunkon:
Sokan vettek részt a Szakmák éjszakája rendezvényen a Rázsóban


Fotó: Jámbori Tamás
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Elbírálták a Batthyány
Ösztöndíjakat
A Társadalmi és Ifjúsági Ügyek
Bizottsága elbírálta az önkormányzat által minden félévben kiírt Batthyány Ösztöndíjra beérkező pályázatokat. Összesen 10 felsőfokú
tanulmányokat végző körmendi
hallgató nyújtotta be a pályázatát.
Közülük hárman (Pál Csilla, Bertha
Hanna, Herczeg Luca) szociális indokok alapján, egy személy (Szabó
Dóra) pedig tanulmányi teljesítménye miatt érdemelte ki az önkormányzat pénzbeli támogatását. Minden félévben tucatnyi tehetséges hallgató próbálja meg
elnyerni a 2003-ban létrehozott
ösztöndíjat, közülük választja ki a
bizottság a legjobb tanulmányi
eredményekkel rendelkezőket, valamint a szociálisan legrászorultabbakat.
„Véleményem szerint egy önkormányzatnak fontos feladata,
hogy megbecsülje és támogassa a
tehetségeit, legyen szó akár a tanulmányokról, akár a kultúráról
vagy az élet bármely területéről.
Körmend Város Önkormányzata
évről évre igyekszik a saját lehetőségeihez mérten támogatni azokat a fiatalokat, akik főiskolán vagy
éppen egyetemen érnek el nagyszerű tanulmányi eredményeket.
Úgy gondolom, hogy mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy
ennyi tehetséges fiatal él ebben a
kisvárosban. Reményeim szerint
ezek a fiatalok a későbbiekben az
egyetemen megszerzett tudásukat is Körmenden fogják kamatoztatni” – emelte ki Bebes István polgármester.

Közlekedésbiztonsági
díjat adományoznak
Az önkormányzatok és települések közlekedésbiztonságának
további javítása érdekében pályázatot írt ki a szakminisztérium.
A képviselő-testület legutóbbi ülésén jelezte részvételi szándékát.
A projekt keretében 15 millió forintos támogatás nyerhető el. Ezenkívül hat települési kategóriában
Közlekedésbiztonsági díjat is adományoznak az arra érdemeseknek.
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Nemzetközi konferenciát tartottak a bűnmegelőzésről

A polgárok biztonsága a fő szempont

A program fővédnöke dr. Pintér
Sándor belügyminiszter volt. A
védnökök sorában találtuk Papp
Károly rendőr altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitányt, Majthényi Lászlót, a
megyei közgyűlés elnökét és Bebes
Istvánt, Körmend város polgármesterét. Utóbbi a város lakóinak nevében köszöntötte a nemzetközi konferencia résztvevőit, hangsúlyozva:
megtiszteltetés a Rába-parti városnak, hogy az ország legkiválóbb
szakemberei, magas rangú rendőri
vezetői, valamint Ausztria, Németország és Szlovénia rendőri képviselői találkoznak itt. Téma a közbiztonság, annak további erősítése, a
társadalom védelme volt. Manapság
sok veszély fenyegeti a közbiztonságot, mivel olyan folyamatok indultak el Európában, amelyek ezt a
kérdést most előtérbe helyezik.
Bebes István reményét fejezte ki,
hogy azok a módszerek, technikák
és megoldások, amelyeket a rendőr-



Fotó: Jámbori Tamás

Dr. Hollósi Gábor rendőr ezredes, a rendészeti szakközépiskola vezetője és dr. Takács
Tibor rendőr vezérőrnagy egy korábbi, főtéri ünnepségen
ség a digitális korban alkalmaz,
elegendőek lesznek a polgárok hathatós védelméhez. A polgármester
kifejtette, hogy a város mindig is
támogatta az ebbéli törekvéseket és
partnere a rendészeti szakközépiskolának, ahol magas szintű szakmai képzés valósul meg. Számos
közös programot szerveztek már és
ha a helyzet úgy hozza, az együttműködést még szorosabbra fűzik.
Bebes István külön is köszöntötte a
külföldi vendégeket, aláhúzva: ittlétük is jelzi, hogy fontos az uniós országok együttműködése. – Mindig
tanulhatunk egymástól és tanulunk
is – emelte ki a városvezető.
A konferencián, többek között,
előadások hangzottak el A bűnmegelőzés a társadalom közügye, Rend-

őrségi bűnmegelőzési programok
Magyarországon címmel. A külföldiek A rendőrségi bűnmegelőzés
rendszere és gyakorlata Németországban, Bűnmegelőzés rendszere
és gyakorlata Szlovéniában, Bűnmegelőzés Ausztriában; 18 év alatt
– Bűnmegelőzés a fiatalkorúak körében címmel adtak elő. Szó volt az
önkormányzatok feladatairól, a
vasi védelmi gyakorlatokról, a polgárőrök és a kommunikáció szerepéről is. A nap folyamán Bűnmegelőzés a fiatalok szemével címmel
művészeti és rajzpályázat-kiállítást
nyitottak, a legjobb alkotóknak díjat adtak át. Az eseményre következő számunkban részletesen visszatérünk.

Informatikai beruházás a körmendi tankerületben

A kezdeményezéssel az volt a
cél, hogy korszerűbbek legyenek a
számítástechnikai termek, azok
modern eszközökkel legyenek felszerelve és minden diák egyenlő
eséllyel tanulhassa a számítástechnikát. Az iskolákba eljuttatott
eszközök között személyi számítógépek, szerverek, vírusirtó és oktatást segítő programok vannak.A
beruházás a körmendi tankerület
minden intézményét érintette –
mondta el Farkas Tiborné, a KLIK

körmendi tankerületének vezetője.
Az iskolákban szükséges volt az
informatikai szaktantermi eszközök beszerzése és cseréje, hiszen
nagyon elavultak álltak rendelkezésre – folytatta. Az utóbbi időszakban egyre korszerűbbé váltak
a digitális tananyagok, így ezek az
új eszközök lehetővé teszik a tananyagi tartalmaknak az elektronikus hozzáférését, valamint a digitális írástudás fejlesztését is.
Az uniós projekt keretében a
körmendi tankerülethez tartozó
intézményekben 401 eszközt vettek át és helyeztek üzembe. Csak a
körmendi iskolákba szerverek, 111
számítógép és félszáz monitor került. A Kölcsey Utcai Általános Iskolában 66, a Somogyi Béla Általános Iskolában 60, az Olcsai-Kiss
Zoltán Általános Iskolában 53 új
eszközt tudhatnak magukénak a
diákok. A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban az érettségi
vizsgák lebonyolítása miatt is fontos, hogy megfelelő eszközök le-

gyenek. Ott összesen 54 számítástechnikai eszközt üzemeltek be.
Hasonló módon történt a tanke
rülethez tartozó vidéki intézményeknek a felszerelése is. A kistelepüléseken az eszközök az informatikai tantermek férőhelyszámá-

nak a százalékos arányában lett
elosztva. Farkas Tiborné kiemelte:
egy ilyen nagy volumenű fejlesztés
méltó módon szolgálja a tanulók
informatikai képzését és az oktatást.

n KOR

Kilencvenéves idős
hölgyet köszöntöttek

A város is csatlakozott a szemétszedési akcióhoz

Bebes István polgármester ismét
egy idős körmendi lakost köszöntött
nemrég, mégpedig Asbót Lászlónét,
aki éppen nemzeti ünnepünkön,
március 15-én ünnepelte 90. születésnapját. A polgármester a születésnap alkalmából emléklapot és
kis ajándékot adott át az asszonynak. Ezúton is gratulálunk Kati néninek! Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk.

Idén immár hatodik alkalommal
rendezi meg a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményei segítségével április 28-a és május 1-je
között a Te szedd! Önkéntesen a
Tiszta Mag yarországért akciót.
A program kapcsolódik az Európai
Unió Let’ s clean up Europe! elnevezésű kezdeményezéséhez.
Hazánk élen jár a többi uniós országhoz képest, hiszen az elvárt
résztvevői számot minden évben
legalább négyszeresen túlteljesítette – hangsúlyozta V. Németh Zsolt,
térségünk országgyűlési képviselője. 2015-ben több mint 170 ezer önkéntes szedte a szemetet a Te szedd!
mozgalom keretein belül. A kezde-

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 és Kinde Kálmán ügyvezető igazgatók
Ingyenes lapok operatív vezető: Porubek Tamás Nyomdai előkészítés: Ginagrafika Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12.
A lap alapítója: Körmend város Önkormányzata • Megjelenik 5 000 példányban kéthetente. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.

3

Lépést tartanak a digitális korszakkal, folyamatosan fejlesztenek

Országszerte mintegy 12,5
milliárd forint értékű informatikai eszközöket osztott szét
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a
köznevelési intézményekben
március végéig. A beruházás
az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg.

Rangos eseménynek
adott helyt e hét szerdáján városunk. Nemzetközi
konferenciát tartottak a
Látogatóközpontban a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács,
Rendőrség Tudományos
Tanácsa, Magyar Rendészettudományi Társaság és a
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola szervezésében.
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ményezés céljaként kiemelte az esztétikai javulást a lakókörnyezetben,
valamint a szemétgyűjtést olyan
helyeken, ahol nincs szervezett hulladékszállítás. A legfontosabb pedig a környezet iránti érzékenység
fokozása és a környezeti nevelés
már a legkisebbekben is. Hozzátette: az akció amellett, hogy az önkéntességet népszerűsíti, a közösségeket is összekovácsolja, hiszen munkahelyi, baráti társaságokat és nagyobb közösségeket minden évben
megmozgat. V. Németh Zsolt Körmenden fog részt venni a szemétszedésben, április 29-én az Európa Napok elnevezésű rendezvénysorozat
n MP
keretein belül.

n MARKÓ PETRA
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Mindent gyűjt, ami egykor a vasfüggöny vagy tartozéka volt

Újabb öt évre szavaztak bizalmat Hadnagyné Vörös Mártának

Nemzetközi hírű már Goják Sándor felsőcsatári vasfüggönymúzeuma. Szinte a világ minden tájáról jártak már e speciális
helyen, nem kevesen városunkból is. Amint azt a tulajdonos
elmondta, nemrég egy körmendi iskola diákjainak magyarázta el, mi is volt az aknazár. Hitték is, meg nem is a diákok.

H. Vörös Márta neve összeforrt Körmenden a kultúrával.
Munkájának gyümölcsét pedig érzékelhetik a városban
lakók, hiszen évről évre egyre színvonalasabb rendezvényekkel örvendeztetik meg a körmendieket. Fontos a többes szám, ezt ő is mindig kiemeli: kollégái nélkül ugyanis
nem tartana ott, ahol.

Sortűz a sofőrre – Aknára zuhant a sportoló

Körmend ugyan nem volt határváros a Kádári-időkben, de, ahogy a
népnyelv fogalmazott, alacsonyan
repültek itt is az elhárítósok. Vagyis
azok a titkosrendőrök és határőrök,
akik civil ruhában figyelték az, úgymond, idegenek mozgását. A város
nyugati határában aztán a maga
nyers valóságában is megmutatkozott a vasfüggöny. Állandóra telepített, kalasnyikovos határőrök igazoltatták a 8-as főútvonalon autózókat,
kiváltképp a magyarokat. Ez még
akkor is így volt, amikor a leintett
történetesen kék útlevelet nyújtott ki
a kocsi ablakán. A kék útlevél lehetővé tette a Nyugatra utazást, de csak
háromévente élhettek vele. Ám ha a
határőr valamit gyanúsnak talált,
egyszerűen bevonta az útlevelet.
Nem sokkal Rábafüzes előtt még
mindig volt miért izgulni.
Sétálunk a szikrázó napsütésben.
Már-már szürreális kép tárul a látogató elé harsogó zöldben. Az első a
tablóké. Az üveges tárolókban cikkek a múzeumról, majd régi fényképek. A fényképeken fiatal katonák,
határőrök mosolyognak. Ők azok,
akiknek sorsuk tragikusan ért véget. – Számos esetben előfordult,
hogy bűnözők szöktek, és ha úgy
adódott, rátámadtak a határőrre.
Többen így haltak meg. Olyan is volt,
hogy a disszidálni szándékozó katona egyszerűen lelőtte a társát, úgy
ment át a határon – mesél a házigazda. – Ők hősök voltak, függetlenül
attól, hogy a politika kisajátította a
határőrzést. A régi rendszerekben,
különösen a Rákosi-érában, az volt a
cél, hogy senki se mehessen ki az országból engedélyük nélkül. Márpedig engedélyt a közembernek nem
adtak. Maradt az illegális út, a határsértés, a disszidálás – halljuk. A múzeum különlegessége az elektromos
jelzőrendszer, az SZ-100-as műszaki
zár. Amely éppen úgy eredeti darab,
mint a tekerős telefon, vagy a szögesdrót, vagy a gazdasági kapu, netán a
sziréna. – Arra törekedtem, hogy itt
minden eredeti legyen – folytatja
Goják úr. – És így is lett. Rengeteg
helyről szereztem be az eszközöket,
de mindannyiszor úgy, hogy azok valódisága igazolt legyen. Itt említe-

ném meg, hogy külön is köszönetet
mondok a Körmendi Híradónak, valamint több körmendi lakosnak, akik
segítettek hozzájutni nem is olyan
régen egy eredeti, bélelt betonoszlophoz. Ezeken futott a jelződrót, ez
volt az SZ-100-as, szovjet típusú
rendszer alapja. A cikkek és a személyes kapcsolatok révén rátaláltam
a francia gyártmányú oszlopokra, és
egyet ajándékba kaptam. Ez is itt
van a gyűjteményben – mutatja a volt
határőr a testes tárgyat. Amelytől
nem messze magasodik az őrtorony,
amelyből a katonák terepszemlét
tartottak: van-e mozgás a tiltott övezetben? Goják úr pár éve egy kis kápolnát is épített a telkén, hogy itt
emlékezzenek az elhunyt bajtársakra. Mert a volt határőrök évente találkoznak a múzeumban, felelevenítve
az emlékeket. – Természetesen sok
körmendi vagy ott szolgált társunk
van – jegyzi meg a tulajdonos. – Érthetően, hiszen Körmenden volt a
nagy határőrlaktanya, ahol több
száz, illetve ezer újoncot képeztek ki.
A maga idejében korszerűnek számított ez a létesítmény, jó volt az ellátás
is. Most, úgy tudom, a rendészeti
szakközépiskola működik benne.
Vagyis sikerült hasznosítani, nem
jutott a legtöbb határőrlaktanya szomorú sorsára, az összeomlásra – mereng el kis szomorúsággal kísérőm.

A múzeumban rengeteg tárgy
szemlélhető meg. Az aknazár ki is
próbálható: aki rosszul lép, arra egy
hangszóró dörren rá: bumm, robbanás! Még jó, hogy mindez csak játék.
– A mai fiatalok figyelmét nehéz lekötni. A többségnek fogalma sincs
már arról, mi volt és mit jelentett a
vasfüggöny, hogy ott emberek haltak
meg. Igaz, ha így mennek a dolgok a
világban, akkor újra lehetnek majd
ismereteik a határzárról. De inkább
maradjon ez múzeumban – mosolyodik el a házigazda. Aki a disszidálásról is szívesen mesél a vendégeknek.
Olyan lenyűgözően és átéléssel, hogy
még a legfiatalabbak is figyelnek. – A
csatári talkumbányából vitték Csepel
teherautókkal a kibányászott talkumot tovább. Ezt használta ki két ott
dolgozó fiatalember. Egyik éjjel a teherkocsival elindultak, majd ott, ahol
pár méterre az út mellett húzódik a
határ, ráfordultak a drótra. Pechjükre a közelben éppen akkor volt váltás,
mégpedig duplán, vagyis több járőr
találkozott. A teherautó áttörte a drótot, de aztán egy lankán fennakadt és
lefulladt. Annyi lendülete volt még,
hogy a senkiföldjére csússzon. Az
egyik fiatal kimászott a motorháztetőre és átugrott Ausztriába, a másiknak nem volt ilyen szerencséje. Az
oda érkező járőrök az összes tárt,
több száz golyót kilőtték rá, szó szerint szitává lyuggatták szegényt. S ez
nem volt elég, a határőrök átmentek a
másik disszidensért, keresték, még a
kezére is ráléptek. Szerencsére nem
találták meg a sötétben. Az ügyből
nemzetközi botrány lett, mivel fegyveres határsértés történt, de a csendőrök hiába keresték a bizonyítékokat,

Fotó: Kurier

Még ma is megdöbbent a kép: osztrák csendőrök helyszínelnek a szétlőtt Csepel teherautónál, pár méterre tőlük lovas határőrök, az akkori Magyar Népköztársaság területén. Az egyik disszidens fiatal hetven golyót kapott
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Goják Sándor egy elfogott NDK-s család
tagjainak fényképét mutatja. Ez is a vasfüggöny része
azaz a töltényhüvelyeket. Azt az éj
folyamán a katonák gondosan összeszedték.
Egy másik esetben egy nemzetközi
hírű lengyel élsportoló, rúdugró európai bajnok próbált átszökni a dróton
Kőszeg közelében. Sportágából adódóan szó szerint egy ággal, amivel
elrugaszkodott a határzár fölé. Sajnos, pont az ugrás felénél, éppen a
drót felett, elfogyott a lendület és vis�szazuhant az oszlop mellé. Öt akna
robbant alatta, kosárban hozták ki.
Olyan is volt, hogy a Pinka patakban
menekült az illető, rá is lőttek, de átcsúszott. És olyan is volt, hogy az árvíz kimosta az aknákat, át osztrák
területre. Így robbant fel egy 8 éves
osztrák kislány. Esete bejárta a világsajtót, eljutott az ENSZ-ig. Ezután
döntöttek a kommunista országok az
aknazárak felszedéséről – meséli
Sándor. A múzeumban még ma is
megborzongunk az egykori tragikus
eseteken. De azt is látni kell: sorozott
katonákról volt szó, akik kötelező
szolgálatukat töltötték 27 hónapig hóban, fagyban, viharban és esőben.
Sokan egy életre szóló betegséget
szedtek össze a szolgálat alatt, ráadásul évekig utánuk nyúltak, ha
szakaszukon később valaki sikeresen átjutott. Goják Sándor múzeuma
így nemcsak egy letűnt korról árulkodik, hanem tanulságos emléket is állít
a bajtársiasságnak, az önbecsülésnek és a helytállásnak. Hogy tudjuk,
hol vannak az igazi határaink.
n KOZMA GÁBOR

5

Régi-új vezető a kulturális központ élén
A helyi önkormányzat a jogszabályban meghatározottak szerint –
közszférában, közpénzből fenntartott intézmények vezetőinek esetében 5 évenkénti felülvizsgálat szükséges – pályázatot írt ki a Körmendi
Kulturális Központ, Múzeum és
Könyvtár igazgatói pozíciójának betöltésére. A nyitott pályázaton legnagyobb meglepetésemre nem volt kihívóm, pedig bárhonnan bárki pályázhatott volna – kezdi mesélni –,
anyagomat mégis úgy készítettem el,
hogy az minden körülmények között
megállja a helyét. Az elmúlt évek tevékenységét kellett áttekintenem,
melyhez rengeteg segítséget kaptam
kollégáimtól, hiszen, amíg a pályázat készült, nem állhatott meg a munka. Ezúton is köszönöm nekik, hogy
mellettem álltak. 6 évnek a tevékenységét kellett áttekinteni: bázisév-

ként néztük azt, amikor még nem én
voltam az intézmény igazgatója és
ehhez viszonyítottuk a következő öt
évet, hogy milyen változások történtek. Van mire büszkére lenni, hiszen
a 90 oldalas dokumentum annyira jól
sikerült, hogy annak felhasználási
jogát szeretné megkapni a Nemzeti
Művelődési Intézet, hogy példát állíthasson vele a más hasonló intézmények vezetői pozíciójára pályázóknak. Ennek egyik része a személyi
adatokat, képzettségeket, korábban
betöltött pozíciókat tartalmazza dokumentumokkal alátámasztva, a
másik kötet pedig a kulturális központ szakmai helyzetelemzésére,
fejlesztési tervekre és az intézmény
vezetésére vonatkozó programot. A
háromfordulós pályázati eljárásban
H. Vörös Mártát egyhangúlag támogatta a szakmai szakértői bizottság,

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

a Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottsága, valamint a képviselő-testület összes tagja. A újraválasztott
vezető elmondta: a következő 5 évben a megkezdett utat szeretné folytatni, hiszen jól bevált programjaik
vannak, emellett azonban a személyi
és a tárgyi feltételeket javítaná az
intézmény minden területén.
Bebes István, Körmend polgármestere a kinevezésről elmondta: ha

végignézzük az elmúlt 5 év munkáját, akkor a körmendiek tapasztalhatják, hogy H. Vörös Márta a tőle
megszokott alapossággal és felkészültséggel mindig is zászlóvivője
volt annak, hogy igényes programok
és egyre több lehetőség álljon a körmendiek rendelkezésére, így kérdés
sem volt, hogy ismét bizalmat szavazzunk neki.
n MARKÓ PETRA

Nehéz sorsú gyermekeken és fiatalokon segítenek

Sikeres a Szegények patikája
program, így akcióját kiterjeszti a
Gyermekétkeztetési Alapítvány.
A legszegényebb magyar falvakban
és városi lakókörzetekben élő gyermekek és fiatal felnőttek ingyenesen
kapnak az Egis felajánlásából kettős
aktivitású, cukormentes étrend-kiegészítő C-vitamin-készítményt benne a hónapban.
Mint megtudtuk, az Egis Gyógyszergyár Zrt. csaknem 31 ezer doboz
Jovital C Duo vitamint bocsátott az
Gyermekétkeztetési Alapítvány rendelkezésére. Ez több tízezer rászoruló számára jelent hozzájárulást a
tél folyamán legyengült immunrendszer megerősítéséhez. A több mint
65 millió forint értékű adományt dr.
Hodász István vezérigazgató adta
át Király Gábornak, a Gyermekétkeztetési Alapítvány elnökének. Az
akció szerte az országban nagy érdeklődést keltett. Felmérések szerint jelentős azoknak a száma, akik
hasonló segítségre szorulnak, ezért
is példamutató a körmendi érdekeltségű cég eljárása. A Szegények Patikája akciót tavaly indította az alapít-

vány. A program keretében tíz nehéz
sorsú falu szegénységben élő gyermekeinek gyógyszerköltségét falvanként havi százezer forint értékben az alapítvány állja. A KSH adatai szerint az alacsony jövedelmű
háztartásokban elégtelen a zöldség-,
gyümölcsfogyasztás, vitaminok vásárlására pedig egyáltalán nem jut
forrás. Az akció kiterjesztése most
több mint száz helyszínre fontos szerepet játszhat nehéz sorsú gyermekek és fiatal felnőttek egészségének
megőrzésében.
– Az Egis régóta jelen van hazánkban, folyamatosan fejleszti és gyártja termékeit. Stratégiai, szakmai
partnereinek bevonásával igyekszik
lehetőségeihez mérten termékadománnyal is hozzájárulni a hazai lakosság egészségi állapotának növeléséhez. A gyógyszergyár ebben az
évben elsősorban a hazánk legelmaradottabb 80 kistelepülésén, az
EMMI által támogatott Biztos Kezdet
Házakban és azok környezetében
élőknek, valamint Kőbánya rászorultjainak szánja adományát – tájékoztattak a nagyvállalatnál. n KG
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A kulisszák mögé is betekinthettek az érdeklődő diákok

A nemzetköziség és a civilség jegyében zajlanak a programok

Az idén rendezték meg először a Szakmák éjszakáját. A pályaorientációs programhoz az SZMSZC Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája is csatlakozott. A esti rendezvényre
általános iskolásokat, középiskolásokat és felnőtteket is vártak,
hiszen az intézmény többféle képzést kínál a különböző
korosztályoknak.

Már csak néhány nap, és újra itt a tavasz nagyrendezvénye.
Az Európa Napok az idén is változatos programokat kínál:
kiemelt szerepet kap a környezetvédelem, a sport, a zene, a
tánc, a művészet és nem utolsósorban a gasztronómia.

Szakmák éjszakája – kreatívan, nagy sikerrel

Az utóbbi években főként iskolai
nyílt napokon és képzési vásárokon
tájékozódhattak a pályaválasztás
előtt állók egy-egy intézményről és
annak képzési programjáról. Napjainkban azonban más a helyzet: az ifjúsági szolgálatok ismeretterjesztő,
pályaorientációs képzésein, előadásain túl új elemek is megjelentek.
Ilyen például az idén széles körben
elterjedt Szakmák éjszakája program, amelynek fő kezdeményezője a
Szegedi Szakképzési Centrum, a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatásával. A program célja az, hogy ne csak a korábban megszokott módon, elbeszélve
ismerjenek meg a fiatalok egy-egy
szakmát, hanem a kulisszák mögé is
betekintést nyerjenek. Különös hangsúlyt kapott az is, hogy az újat kereső
szellem, a bátorság, a szakismeret, a
vállalkozó szellem mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy előbbre vigye Magyarországot, azon belül is a magyar
szakképzés ügyét. A körmendi Rázsó
Imre Szakközépiskola és Szakiskola
sokoldalú programmal készült a
Szakmák éjszakájára. Az esemény
népszerűsítésekor és a bemutatókon
is előtérbe került a kreativitás. A város járdáin például krétával készített
feliratokkal igazították útba az érdeklődőket, a képzési program bemutatásakor pedig több látványossággal, izgalmas feladattal is készültek.
Varga Zoltánné, az intézmény
igazgatója elmondta, hogy örömmel
csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Jó ötletnek tartják a Szakmák éjszakáját, hiszen így az érdeklődők közelebbről megismerhetnek egy-egy iskolát. Az igazgatónő azt is hozzátette, hogy sokan nem is gondolják,
hogy intézményük jól felszerelt és
rengeteg lehetőséget rejt. Nem egy
érdeklődő távozott pozitív érzésekkel, és ez mindenképpen előny az iskola szempontjából.
A Szakmák éjszakáján a Rázsó
Imre Szakközépiskola és Szakiskola
teljes képzési palettáját feltérképezhették a látogatók, de arra is lehetőség nyílt, hogy a szakmai oktatótermekben maguk is kipróbálják a különféle eszközöket. Így például a
gépjármű-villamossági és diagnosztikai műhely berendezéseit, a
kárpitosműhely programozható
hímzőgépét, a faipari műhely kézi
szerszámait és gépeit. Mindezek mellett a fa díszítési technikáját is bemutatta az egyik szakoktató.
Az érdeklődők körében népszerűek voltak a feltuningolt autók, valamint a körmendi Vasparipa Egylet
veterán járművei, amelyeket ki is lehetett próbálni, csakúgy, mint az iskolai oktatást szolgáló traktorokat.
Utóbbira Varga Zoltánné igazgatónő
is felpattant.
A kerékcsereversenyre is többen
jelentkeztek, főként azok, akik az autók, az autószerelő szakma iránt érdeklődtek. Sok látogató járt a kereskedelmi szakmákat népszerűsítő teremben is. Érdekes, hogy nemcsak
lányok, hanem a fiúk is jöttek szép

számmal. Itt saját tervezésű névjegykártyát készítettek, csomagolhattak,
de volt élelmiszer-kóstolás is. A program során ellátogattak az egyik multiba, ahol a raktárt és a pékséget
nézhették meg az érdeklődők.
Többeket érdekelt a kísérleti bemutató, amelyet az iskola igazgatója
tartott. A program végén Varga Zoltánné egyébként arra is kitért, hogy
iskolájuk széles körű szakmai képzést nyújt, amelyet a jövőben bővíteni
is szeretnének, a tervek szerint pedagógiai képzésekkel. A felnőttoktatás
terén továbbra is kitartanak, hiszen
a februárban indult keresztféléves
képzésekre nagy volt az érdeklődés.
Hegesztő képzésben tizenhatan, logisztikai ügyintéző képzésben pedig
tizennyolcan kezdték meg tanulmányaikat.
Az intézmény háza tájáról való hír,
hogy a napokban két tanulójuk szerepelt sikerrel az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyen, amelyet Vépen rendeztek meg. Esztergályos
Ákos a 15. helyen végzett, Simon Bálint pedig ötödik lett. Utóbbi a szántóverseny különdíját is elhozta. A két
tanuló ezekkel a szép eredményekkel mentesül a szakmunkásvizsga
alól. Felkészítő tanáraik voltak

Kozorics István, Nyul Ferenc,
György László, Cztein Csaba és
Zimits Róbert. Egy másik hír, amit
talán kevesen tudnak, hogy az iskola
műszaki oktatói a győri Széchenyi
István Egyetemmel közösen valósítottak meg egy projektet. Nyul Ferenc szakoktató elmondta, hogy az
Európában is szinte egyedülálló Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
felkérésére motormetszetet és sebességváltót is készítettek.
Az eredményesség azt mutatja,
hogy a különféle szakmákat illetően
is van lehetőség bőven, amelyet sokszor kiemelkedő szakmai munka,
elimerés is kísér. A SZMSZC Rázsó
Imre Szakközépiskola és Szakiskola
igyekezett rávilágítani erre. A program sikere főként abban állt, hogy
olyan helyeket is bejárhattak az érdeklődők, amelyeket korábban talán
nem volt lehetőségük megnézni. Az
oktatói gárda vezetésével sikerült
egy olyan programot megvalósítani,
amely rendkívül jó hangulatban telt,
és talán támpontot adott a továbbtanulási lehetőségeket illetően, főként
a gépészet, a faipar, a kereskedelem
és a mezőgazdaság iránt érdeklőn TÓTH JUDIT
dőknek.
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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Tavaszi kultúrkavalkád az Európa Napokon
A Körmendi Kulturális Központ
2013-ban rendezte meg először az
Európa Napokat. Ez a rendezvény
akkor pályázati forrásból valósulhatott meg. A siker meglepetésszerű volt, amelyet megkoronázott,
hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Tempus Alapítvány által meghirdetett
versenyen Magyarország második
legjobb rendezvényévé választották. Ezt követően évről évre – immár negyedszer – szerepel a többnapos program a város rendezvénykínálatában. A nagyszabású
kulturális eseményt a körmendi
önkormányzat támogatásával valósítja meg a szervező intézmény,
mindig vannak visszatérő programelemek és újdonságok is. Az
idei évben három napon keresztül
– április 29. és május 1. között –
váltják eg ymást a jobbnál jobb
programok, koncertek, bemutatók.
A Te Szedd akció keretében tavaszi nagytakarítást tartanak a város utcáin, terein, amelyhez bárki
csatlakozhat az iskolások, intézményi dolgozók, magánszemélyek
mellé. A Rába-partot és a folyómedret vízi csapatok takarítják
majd, ráhangolódva ezzel az egy
héttel későbbi rábai szemétszedésre, amikor Alsószölnöktől Püspökmolnáriig, mintegy 100 folyamkilométeren szedik össze a szemetet az
aktivisták.
H. Vörös Márta, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyv-

tár nemrég iben újraválasztott
igazgatója elmondta, hogy most is
összefogtak különböző civil társaságok, hogy közreműködjenek a
tavaszi forgatagban. A Bereki Bárkás Egylet új vállalkozásba kezdett, ennek keretében szervezik
meg a kajak-kenu toborzójukat, de
ugyanők azok, akik az ilyenkor hag yományos módon, rítusszerűen
vízre helyezik hajóikat, hog y a
nyárindító beevezést megtartsák.
A Városi Fúvószenekar zenés ébresztője évtizedek óta elmaradhatatlan a városban. A Tánc Világnapján azokat a közösségeket láthatják majd az érdeklődők a Szabadság téri színpadon, amelyek a
városban működnek. A népi táncoktól a modern táncokig számtalan műfaj képviselteti magát, hogy
látványos produkciók segítségével
élettel töltsék meg a teret. A három
nap alatt megmutatják és kínálják
portékáikat a Vas Megye Népművészetéért Egyesület tagjai, akik között megtalálják majd a késest, fafaragót, hímzőt, szövőt, nemezelőt
és kékfestőt. A legkisebbek sem
maradnak élmény nélkül, hiszen
családi és gyermekprogramok sokasága vár mindenkit, köztük a
könyvtárasok kreatív játszóháza,
ahol izgalmas dolgokat készíthetnek majd a gyerekek. A Zeneiskola
növendékei vadonatúj formációval
mutatkoznak be, de nem maradnak
el az esti órákban a koncertek sem.
Nem kisebb nevek érkeznek a vá-

rosba, mint a Kelemen Kabátban, a
Meggie’s Crew, a Bikini.
Május elsején a hagyományos majális hívogat a Várkertbe mindenkit,
már a kora délelőtti óráktól kezdve.
Ugyanezen a napon pedig az édesanyákat köszönti Bebes István polgármester, hiszen ebben az évben
éppen május elsejére esik ez a gyönyörű ünnep is. Erre az alkalomra
Benkóczy Zoltánt és színésztársait
hívták meg a szervezők, akik egy
ünnepi operettgálán a legnépszerűbb dallamokat éneklik majd.
Mindezek előtt azonban a humoré
lesz a főszerep, hiszen a Dumaszínház két fellépője, Csenki Attila és
Szupkay Viktor gondoskodik a kacagtató percekről.
Akiket a kiállítások érdekessége
varázsol el, azoknak a múzeum állandó kiállításait ajánlják a szervezők, valamint a 3F-K Fotóklub színvonalas és színes tárlatát. Új kiállí-

tást is nyitnak a nemzetköziség és a
fiatalság jegyében. Először mutatják be azokat az alkotásokat, amelyeket a Graffiti Street Art Festival
Styria nemzetközi fesztiválon készítettek a várost képviselő fiatalok. A testvérvárosok közül a legújabb, Juzsnij készült színpadi produkcióval, amely vélhetően hasonló
fergeteges sikert hoz, mint egy évvel korábban.
Az Európa Napokról elmondható,
hogy valóban a nemzetköziség és a
civilség jegyében zajlik, amelyet
csak kiegészítenek a professzionális előadások. Mindez mutatja Körmend összetartó erejét, amely egy
vonzó, élhető kisváros képét erősíti
meg ezen a hétvégén. Mindezt fokozza a hívogató árusítósor, ahol
minden kapható, mi szem-szájnak
ingere.
n TÓTH JUDIT
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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Diákok tisztelegtek a költészet napja alkalmából

Megújul az Alterába, az ország leghangulatosabb rockfesztiválja

Mit jelent a vers, a költészet?
Miért születik a vers? A válasz
a magyar költészet napja
alkalmából megrendezett
szavalóverseny alapján akár
az is lehetne: azért születik,
hogy ajándékká legyen.

Szinte az egész ország területéről vásárolják az érdeklődők a
bérleteket az Alterába Fesztiválra. Nemcsak a zenekedvelők,
hanem a zenészek is szívesen jönnek hazánk legnagyobb
kerti partijára, amely az idén immár hetedszer, megújulva
fogadja közönségét a Rába-parti Szabadidőközpontban július
12. és 16. között.

A versek által is ment előbbre a világ

József Attila magát is meglepte
egy verssel, mikor 32 éves lett, a híressé vált Születésnapomra cíművel. „Harminckét éves lettem én, /
meglepetés e költemény, /csecse-becse. /Ajándék, mellyel meglepem/ e
kávéházi szegleten/ magam/ magam.” A vele ugyancsak egy napon,
április 11-én született Márai Sándor
így fogalmaz a versről: „A vers él,
lebeg a nemzedékek felett, már régen különvált a műtől, melynek
egyik szerves alkatrésze, él emberekben, akik talán nem is tudják, ki
írta s él emberekben, akik talán
nem ismerik, sosem hallották vagy
olvasták a verset, de hangulatát öntudatlanul örökségbe kapták szüleiktől, környezetüktől… A vers él és
szétáradt a magyar világ felett,
nemzedékek hangulatába szívódott
fel, emberek idegeibe itatta be magát, férfiak eszméletében rémlik fel,
mint valamilyen személyes élmény,
üzenet, híradás, amely csak rájuk
tartozik. Ilyen különösen él tovább
egy vers. Megyek az utcán, vasúti
kocsiban utazom, s egyszerre hallom ütemét s megnyugodva veszem
észre, nem vagyok egyedül, egy köl-

tő üzent nekem valamikor valami
rám tartozót, személyeset.”
Valószínűleg ezt érezte az az 50
résztvevő, aki kiválasztott egy-egy
számára fontos, őt megérintő, neki
tetsző Kosztolányi-verset, hogy a
nyugatos költő halálának 80. évfordulója alkalmából közönség előtt is
elmondja. A Faludi Ferenc Városi
Könyvtár, a Csaba József Honismereti Egyesület és a Körmendi Gimnáziumi Öregdiákok Egyesülete a
Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával április 8-án közösen rendezett szavalóversenyt, aminek nemcsak győztesei vannak, hanem nyertesei is –
mondta dr. Vörös Ottó nyelvészprofesszor, egyetemi tanár, a zsűri elnöke értékelő szavai közepette.
Nyertesek azok, akikben életre keltek a költő szavai és akik fül- és
szemtanúi lehettek mindennek. Hiszen a vers kétszer születik meg,
egyszer a szerzőben, amikor papírra veti, egyszer pedig az olvasóban,
amikor megérti, mondhatni, szíven
üti, befészkel a gondolataiba.
Kosztolányi Dezső lírája nem
könnyű, viszont felettébb színes.
A Mostan színes tintákról álmodom
és a Hajnali részegség a legjobban
sikerült versei közé tartozik, el is
hangzott mindkettő többször is.
Természetesen mindannyiszor
más-más módon, jelezve, hogy kinek mit üzent és azt – elsősorban
korától függően –, hogyan tudta tolmácsolni. Az általános iskolás kategóriában az első helyezést a hatodik osztályos Kocsis Lucának

Amikor megduplázódik a város lakossága
A fesztivál megálmodója és főszervezője a kezdetektől Hegedüs László (Hege). Ő már a tavalyi Alterába
előtti sajtótájékoztatón bejelentette,
hogy a 2016-os fesztivál más lesz,
mint amilyen az előző hat volt. Főképp ezeket az újdonságokat ismerteti a vele készült alábbi beszélgetés.

– Miben lesz eltérő a korábbiaktól
az idei Alterába?

A közönség és a versenyzők egy csoportja
(Olcsai iskola) a Mostan színes tintákról álmodom és a nyolcadik osztályos Jakab Anasztáziának a Hajnali részegség megszólaltatásáért
(Kölcsey Utcai Ált. Isk. ) ítélte a zsűri, második helyezett Dolgos Kata
(Kölcsey Utcai Ált. Isk.) szintén a
Mostan színes tintákról álmodom
című verssel, a harmadik pedig Kiss
Anna A játék című költeménnyel
(Olcsai Ált. Isk.) lett. A középiskolás
kategória győztese az Ilona című
verssel Szenkovits Buda, a második Joó Boglárka, ő a Hajnali részegséget mondta el, a harmadik
helyezést pedig Csendes Máté kapta a Fekete tornyok előadásáért.

Mindhárman a Kölcsey gimnázium
diákjai. A felnőttek kategóriájában
Németh Zsolt a Hajnali részegség
című költemény lenyűgöző megszólaltatásáért első díjat nyert. Második lett Takács Marietta az Esti
Kornél énekével, Klement András
az Üllői úti fák című verssel a harmadik, Hencsey Tamás a Kék virágokkal negyedik helyezést ért el.
n TAKÁCS MARIETTA
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

– Nagyobb hangsúlyt kapnak a látványelemek. A megszokott nagy sátor helyett egy nagyobb színpadot
építünk egy másik helyre, de csak a
színpad lesz fedett. Természetesen
lesz arrébb egy ezer főt befogadó sátor eső ellen, és a nagy ernyők is
megmaradnak. A kisszínpad továbbra is meglesz, hogy a pályázatunkon
sikerrel szereplő feltörekvő együttesek is bemutatkozhassanak a közönségnek. Az idén is figyelünk arra,
hogy a nagyszínpadról a zene ne a
város felé szóljon. Változatlanul törekednünk kell arra, hogy az ország
legnagyobb kerti partijának nevezett rendezvény megőrizze népszerűségét a zenészek, a menedzserek
és természetesen a fesztiválozók körében. Számunkra nagyon nagy elismerés, hogy tavaly átvehettük a leg-

fontosabb szakmai elismerést, a Fair
Play díjat, ami „A zenészek kedvenc
fesztiválja” címmel járt. A bírálók
rengeteg szempontot vizsgáltak, a
legfőbb tanulság az volt, hogy leginkább az Alterába miliője ragadja
meg az ide érkező zenészeket, épp
ezért erre nagyon odafigyelünk.
Másrészt ez egy biztonságos fesztivál, a szülők nyugodtak lehetnek,
hogy a gyerekük itt teljesen biztonságban van, nem kell aggódniuk miatta, hogy netán valami agresszivitás érné.

– A zenekarok közül kire hívnád fel
a figyelmet?

– Érdekes, hogy a Prosecturát milyen sokan kérték Körmendről, így
most őket hívtuk az Auróra, illetve
az Alvin és a Mókusok helyett. Azt
fontos megemlítenem, hogy a zenekarok szinte törik magukat, hogy
bekerüljenek a programba, ez például most Ganxta Zolee és a Kartel
nagy örömére velük kapcsolatban
megtörtént. Eckü is szívesen jön a
Hősökkel, ő egyszer azt mondta,
hogy annyira szimpatikus neki a város, hogy legszívesebben itt lakna. A
PASO is nagyon közkedvelt Körmenden, és ők is szívesen jönnek ide.

– Érdekes volt tavaly megfigyelni,
hogy viszonylag késői koncertjük
előtt a beállásnál teljesen megzuhanva, fáradtan ültek a PASO tagjai
a színpadon, majd amikor elkezdődött a koncert, egy pillanat alatt erőre kaptak, is szinte lerobbantották
energiájukkal a sátrat a közönség
fölül.

– Igen, mert az ő életük is alapvetően a zene, a zenélés szeretetéről
szól, és eleve más egy koncerten felpörögniük, mint ami előtte és utána
van, hiszen a szívük-lelkük kiteszik
a színpadon. Lesz nagyszínpados
körmendi fellépőnk DJ Zulu (Radnai Krisztián) személyében, aki
Londonból érkezik haza. Kapcsolatban vagyunk évek óta a bildeni Picture One-nal, így most lesz egy osztrák eg yüttes is, a Pann Bay
Bastards, akik elég rammsteines
rockot játszanak. Szerintem mindenki megtalálja a már kész programban a kedvenc zenekarait. Érdekesség, hogy az Alterába alatt megduplázódik Körmend lakossága. A
helyi fesztiválozóknak pedig külön
jó, hogy nem kell elutazniuk, a buli
után otthon pihenhetnek, és másnap
regenerálódva folytathatják a fesztiválozást.

– Gondolom, elég nehéz lehet támogatókat szerezni.

– Azt mindenképp el kell mondanom, hogy Bebes István polgármester teljesen mellettünk áll, minden
segítséget megkapunk tőle, és ezt
nagyon szépen köszönjük neki.
Nagy cégek a szponzoraink, és sze-

rencsére vannak helyi mecénásaink
is, de az itteni gyárak nem támogatnak bennünket, és a helyi turisztika
sem fedezte még fel a fesztivált mint
lehetőséget, pedig az online bérletvásárlás jelzi, hogy Debrecenből,
Nyíregyházáról, Budapestről, Pécsről, Sopronból és még számos helyről jönnek majd ide csoportosan emberek, és a Rába-partról a városba
is bemennek vásárolni, körülnézni.

– Legutoljára a Pál Utcai Fiúk koncerteztek Körmenden. A fesztiválig
lesz még valami általad szervezett
zenei rendezvény?

– Igen, július 2-án a már csak egynapos Rábastock Fesztivál várja
majd a kicsit idősebb korosztályt a
maga Janis Joplin-os zenéivel. Akkor is jó fejek érkeznek majd Körmendre, és az ő zenéjüket is szeren CSIHAR TAMÁS
tem.

Bortavasz: közvetlen buszjárat indul Körmendről

Felnőtt győztes: Németh Zsolt

Előtérben: Csendes Máté, a háttérben a zsűri

Az általános iskolások kategóriájának
egyik győztese: Kocsis Luca

Immár ötödik alkalommal
tárják ki pincéik kapuit a
bor szerelmesei előtt a délburgenlandi borászok, április 30-án és május 1-jén. A
szomszédos osztrák borvidékre Körmendről is közvetlen buszjáratok indulnak.
A Vas megyéhez legközelebb fekvő osztrák borvidéken közel 70 borász összesen több mint 350-féle borral
várja a jófajta nedűk kedvelőit. Bor mellett mindenhol
gondoskodnak némi tipikus
helyi harapnivalóról is. Mint
a rendezvény magyarországi sajtótájékoztatóján el-

hangzott, két magyar borász (Garger, Mittl) borai is
megtalálhatók a kinti kínálatban; a vendégek 15–20
százaléka magyar. Harald
Popofsits a dél-burgenlandi
turisztikai szervezet képviseletében elmondta, ez csak
a kezdet, a bor- és gaszt
roturizmus területén számos lehetőség lenne még
osztrák–magyar együttműködésre. Közelsége, adottságai, különlegességei miatt Körmenden ez hatványozottan igaz lehet. A Bortavaszra nagyon sok vendég
érkezik távolabbi régiókból,

így a dél-burgenlandi szálláshelyek már két hónappal
ezelőtt beteltek erre a hétvégére. Az Uhudler Egyesület
védjegyét csak szigorú minőségi feltételek teljesítése
esetén használhatják a borászok.
A
kör mend i
különbuszok pedig pontosan ide, Moschendorfba indulnak (szombat 10.00 és
12.00, vasárnap 10.00).
A magyarországi vendégeket a buszok mindkét este
vissza is hozzák. A pincék
mindkét nap 10-től 19 óráig
lesznek nyitva.
n RÓZSA MELINDA

diákélet

Körmendi Híradó
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Körmendi Híradó

A körmendi járás tíz iskolájának tehetséges diákjai mutatkoztak be

Műhelyalkotások, rajzpályázat a Sala Terrenában
+36 20 456 6978

ÁKO (Átlagos képzési óraszám) 2015. III. negyedév

155,53 %

160%
141,9 %

és Alapfokú Művészeti Iskola, OlcsaiKiss Zoltán Általános Iskola, OlcsaiKiss Zoltán Általános Iskola Hunyadi Utcai Tagozata, Somogyi Béla Általános Iskola, Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola, Nádasdi Széchenyi Általános Iskola, Egyházas-

rádóci Kossuth Lajos Általános Iskola, Csákánydoroszlói Csaba József
Általános Iskola, Őriszentpéteri Általános Iskola és az Apátistvánfalv i
Két Tannyelv ű Általános Iskola és
Óvoda – képviselői emléklapot vettek át Iván Ivettől. n Csihar Tamás

Vásár
az ADA-nál!

120%

Bemutatótermünkben

állandó akció!
Ülőgarnitúrák, szófák, relax fotelek,
ülőkék széles választékával és
akciós árakkal várjuk Kedves
Vásárlóinkat!
Matracok, ágyrácsok kedvező
árakon! /90x200 cm-es
méretben/
Akciós szövetek: 349,-Ft/m és
699.-Ft/m áron.

Amíg a készlet tart!

www.gazdabolt-kormend.hu

érdekes dolgot tudtak meg a légiósokról, a családjukról, szabadidejükről és lakóhelyükről.
Az óra végén közös fotók készültek és a gyerekek aláírást kértek

kedvenceiktől. A diákok egyöntetűen azt mondták, hogy nagyon tetszett nekik ez a különleges tanóra
és mindannyiuk számára örök emn MP
lék marad.

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

autósiskola közül három vizsgáztat csak
Szombathelyen, míg a NeTcar minimum 4
megyében. Minden megyében eltérő az
adott megyére jellemző képzési statisztika.
Szombathelyi statisztikát összehasonlítani
egy több megyés iskolai eredménnyel, szerintünk megtévesztő lehet. Persze ezt a tanulók
nem tudják.
A régi vas megyei Ritmo Kft. alapítványi
tulajdonból „átkerült” az új NeTcar Zrt. tulajdonába és párhuzamosan működtek 2015.
3. negyedévében. Erről az időszakról szól a
közzétett összehasonlításuk. Az átlagos képzési óraszámban (ÁKO – 2015.III.negyedév)
látványos a különbség a két iskola között
(Ritmo-NeTcar):
NeTcar Autósiskola ÁKO-ja 128.1%; 38,43
órát vezettek átlagosan a tanulók, míg jogsijuk lett. Azonban a NeTcar tulajdonában
lévő és tényleg szombathelyi Ritmo ÁKOja192.79%, azaz 57,837 óra volt ebben az
időszakban. Tehát a 30 alapórán felül még
27,837 órát vezettek átlagosan a Ritmo tanulói.
A NetCar és a Ritmo között az eltérés 19,407
óra és a szombathelyi iskolák összehasonlí-

Zenit Műszaki Áruház
Körmend, Szabadság tér 11. Tel: 594-346

100%

38,43
óra

Topido

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

137,37 %

128,1 %

Toldi

140%

Tel.: 94/594-052 Tel./Fax: 94/594-053

Nagy volt aztán az öröm és a meglepődés, hiszen amikor kinyílt az
ajtó, és a körmendi kosárcsapat két
külföldi játékosa, Cole Dickerson
és Parish Petty lépett be hozzájuk
mosolyogva. A légiósok a lelkes tanulóknak elmondták, hogy bár nagyon izgulnak, ők lesznek azon az
órán a tanárok. Végül gyorsan fel
is oldották a gyerekek kezdeti döbbenetét és nagyon jó hangulatot
teremtettek. Kiosztottak egy feladatlapot, ami alapján interjút kellett készíteni velük. Ezáltal lehetőség nyílt élményszerű ismeretszerzésre: a tanulók amellett, hog y
gyakorolták az angol nyelvet, sok

Forrás: www.nkh.hu

192,79 %

180%

Körmend, Szabadság tér 9.

Április 1-jén igencsak meglepődtek a körmendi Somogyi Béla Általános Iskola ötödik osztályos diákjai. Angoltanáruk helyett ugyanis
az Egis Körmend két kosárlabdázója, Parish Petty és Cole Dickerson
állított be hozzájuk a nyelvórára.
Bíró Petra és Kalamár Patrícia, az osztály két tanulója elmondta: angoltanáruk, Magyar Dóra
minden évben kitalál valami érdekeset április elsejére, így idén is
izgatottan várták már az angol
órát. Tanáruk szünetben beültette
őket a nyelvi laborba, és bár kicsit
ugyan duzzogtak, hogy miért kell
ott lenniük, türelmesen vártak.

tásából a Ritmo Kft.-t kihagyja a tulajdonos
NetCar Zrt.?
Úgy tisztességes, hogy a vizsgált időszak
átlagos képzési óraszámának (ÁKO) statisztikáit a Ritmo mellett, az érintettek adataival
kiegészítve tesszük közzé:
200%

2016.04.22. 8-16 h
2016.04.23. 8-12 h

Áprilisi tréfa angolosan –
élesben tanulták a nyelvet

Konkrét példán mutatjuk, mit nézz a képzési
statisztikán, mielőtt választasz!
Az interneten ezt az összehasonlító B kategóriás képzési mutatót láttuk a „szombathelyi”
autósiskolákról. A grafikonon látható négy

Mátrix

Az ünnepélyes megnyitó elején
Mészáros Árpád, a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője köszöntötte a kiállító iskolák képviselőit, és
örömének adott hangot, hogy az évtizedes múltra visszatekintő tárlat
egyre több kiállítónak biztosít bemutatkozási lehetőséget. Elmondta,
hogy köszönet illeti a pedagógusokat, hiszen megosztják tanítványa-

ikkal az alkotás örömét. Rács Andrea, a Kölcsey Utcai Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolához
tartozó Zeneiskola tagintézmény-vezetője a „Szeretem a zenét” rajzpályázat díjait adta át, ezek a díjazott
művek természetesen a pályázat
más kiemelt alkotásaival tekinthetők meg április 24-ig. Iván Ivett kölcseys rajztanár, a program rendezője mindenkinek, legfőképp a gyerekeknek mondott köszönetet a színvonalas rendezvény létrejöttéért és
minden segítségért. Elmondta, hogy
a kiállításra a legutóbbi Műhelyalkotások óta készült műveket hozzák el
az iskolák. Érdekesség, hogy zeneiskolai vizsgalapok is láthatók, ugyanis ha egy diák vizsgázik, ő maga készíti el és díszíti ki a vizsgalapját.
A megnyitó végén a kiállító iskolák – Kölcsey Utcai Általános Iskola

Átvágják a tanoncokat a „szombathelyi”
autósiskolák? - 3 tipp iskolaválasztáshoz!

Ritmo

Műhelyalkotások 2016 címmel nyílt kiállítás április 7-én
a Sala Terrena Galériában.
A tárlatot másik kilenc iskola
részvételével a Kölcsey Utcai
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola rendezte.

Keressen bennünket a Bortavasz
idején is április 30 – május 1.
www.bortavasz.at
Buschenschank (szőlőhegyi borozó) Gaasban
(Pinkakertes) a szőlő-hegyen a határ mellett.
Nyitva április 28–május 1. és május 12–május 16.
Szentpéterfától alig pár percnyire várjuk Önt
kiváló borokkal, háztáji finomságokkal, kedvező
árakkal és magyar nyelvű kiszolgálással!
www.weinherczeg.com

NetCar
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57,837
óra

42,57
óra

46,659
óra

41,211
óra

Toldi 155.53%, 46,659 óra; Topido 137.37%
41,211 óra; és a Mátrix Autósiskola
141.90% 42,57 óra.
A különbség a Ritmo és a Mátrix közt
15,267 óra; - ennyivel kevesebb óra
kellett átlagosan a Mátrixban a sikeres
forgalmi vizsgához abban az időszakban,
amire hivatkoznak. Tessék szorozni az óradíjakkal a pénzbeli különbségért!
Tanácsaink az autósiskola választáshoz:
• Keresd az alap, 30 gyakorlati órára vonatkozó akciókat, mert, ha ügyes vagy
neked szintén sikerülhet ennyiből!
• Keresd az átlagos képzési óraszámokat
(ÁKO) és kérdezd meg, hogy szabályosan minden vezetett órádat a kartonra
írják-e, mert csak ebben az esetben van
értelme számolnod a statisztikával!
• Csak olyan iskolák minőségi mutatóit
hasonlítsd össze, akik megegyező területen, megyében vagy városban oktatnak!

Autóvezető

képzési akció!!!

ŰRHA JÓS AKCIÓ
112.000 Ft 174.700 Ft helyett
részletfizetéssel.
28 óra tantermi KRESZ tanfolyam • online hatósági vizsgafelkészítő maximum 10 órában - 15 nap alatt • első 30 óra
kötelező vezetési óra • orvosi alkalmassági vizsgálat (I.fokú,
1. csoportú) partner egészségügyi szervünknél.
Űrhajós jégkrém akinek a forgalmi vizsgája elsőre sikerül!
Belőle még asztronauta is válhat egyszer!
Ha hétköznap délelőtt vezeted a
nappali vezetési óráidat, akkor további
10.000 Ft kedvezményt kapsz!

Kerékpárok minden korosztály számára!
Az elektromos kerékpárok specialistája!

Mátrix Vakáció facebook játékunkon az összes tanulónk, minden
évben Balaton Sound és Alterába fesztiválbérletet nyerhet!
Egyszer vezetsz, minden évben nyerhetsz!
A képzés teljes körű törvényi feltételeiről és az akciók részleteiről elérhetőségeinken további tájékoztatást adunk, nem csak ügyfélfogadási időben!
Körmend, Rákóczi F. u. 33. • Telefon: 06 30 8367374
2016.I. Negyedév, B kategória: ÁKO: 139,55%. VSM elmélet: 39,09%. VSM forgalom:
40,34%. KK: 149.753,-Ft. Felnőttképzési Nyilvántartási szám: 00277-2010

www.matrixautosiskola.hu
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Fontos mérkőzések előtt áll az Egis Körmend
Vereség Szolnokon, vereség
a ZTE ellen itthon, vereség
Székesfehérváron. Aztán egy
fontos győzelem itthon a
Paks ellen. Ez az Egis Körmend csapatának utóbbi
teljesítménye. Bízunk abban,
hogy Egerszegen, a Szolnok ellen itthon és az Alba
vendégeként sikerül majd
javítani.
Szolnokon néhány percig tartottuk
a lépést az Olaj ellen, de Pettynek a
10. (!) percben a negyedik személyi
hibáját fújták meg a bírók – ez biztosan zavarólag hatott, így már az első
negyed 18:12 lett oda. A 15. percben
az első számú irányító meg is kapta
az ötödiket, így szerzett pont nélkül
(!) kipontozódott. A félidő 42:33. A
harmadik negyedben a Szolnok 23
pontot termelt, mi csak nyolcat, így
mínusz 24-gyel vártuk az utolsó felvonást (65:41). A vesszőfutás tovább tartott, félő volt, hogy még ötven pontot

sem tudunk termelni. A végeredmény
harmincpontos vereség lett (83:53).
Csapatunkban egyedül McKinneyJones tudott tíz pontig jutni (14/6).
Nem sokat változott a játék képe a
TLI-Alba Fehérvár ellen sem. A Székesfehérvár az elején elment hét ponttal, de ekkor még sikerült fordítani.
Ez nem tartott sokáig, az első negyed
már az Albáé volt (16:20). Feszült hangulatú volt a mérkőzés ezutáni szakasza, előbb a körmendi kispad, majd
Petty kapott technikait. A szünet
után már 25 ponttal is elment az ellenfél. Küzdött a Körmend, de rengeteg
volt a rontott dobás és az eladott labda. Sikerült egy kicsit faragnunk a
hátrányunkból, de érezhetően a Fehérvár fölénk nőtt ezen a találkozón
(74:92). A felsőházi középszakasz-rájátszásban nem sok babér termett
eddig, nem tudtunk előbbre lépni az
ötödik helyről.
Következett az Atomerőmű SE elleni meccs, ők nélkülözték az orrcsonttörést szenvedett, nálunk is
megfordult Eilingsfeld Jánost. Csapatunkban Farkas Attila most sem
lépett pályára. Az első 10 percben
még tartották magukat a vendégek

DERULA

bAjNoK AjÁNLAT
A KéTSZereS VILÁgbAjNoK*
CITroËNTőL!
BLUETOOTH -OS RÁDIÓ
®

GRUPPOBONZANO

Dinamikusan fejlődő nemzetközi nagyvállalatunk,
a Derula Kft. folyamatosan bővíti munkavállalóinak létszámát.
Az alábbi munkakörökbe keresünk munkatársakat
több műszakos munkarendbe magyarszecsődi munkavégzéssel.
TOLATÓRADAR

DIGITÁLIS KLÍMAVEZÉRLÉS

Faipari betanított munkásokat, gépkezelőket
követelmény:
min. 8 általános iskolai végzettség
előny: faipari végzettség

Villanyszerelő
követelmény:
szakirányú végzettség, szakmai gyakorlat
előny: Pneumatika, PLC rendszerek ismerete

Megváltozott munkaképességű takarító
követelmény: részmunkaidő vállalása 4-6 órában
Panel gyártásra

(24:24). A második negyedben aztán
„megrázták magukat” légiósaink. A
félidőre nyolcpontos előnyt sikerült
összeszorgoskodni (44:36). A szünet
után eljutottunk a 18 pontos előnyig,
sőt az utolsó etapban 22 ponttal is
vezettünk. Az ASE nagy hajrát nyitott a végén, több hárompontost is
elsüllyesztettek a gyűrűnkbe, 13
pont hátrányra zárkóztak fel.
Dickerson az utolsó pillanatban egy
hármassal zárta a találkozót. A 18

Termelési műszakvezetőt

pontos győzelem remélhetőleg vis�szahozza a fiúk önbizalmát a folytatásra. Petty 24, Channels 10/6,
McKinney-Jones 22/12, Dickerson
19/9, Duinker 16, Ferencz 4 pontot
ért el. Tóth, Lakosa és Németh Á. lépett még pályára, ők nem szereztek
találatot. Teo Csizmics vezetőedző a
feljavuló dobóformát és a 21 gólpasszt emelte ki pozitívumként a
n KÉKI
győztes meccs után. 

citroen.hu
*A Citroen 2014-ben és 2015-ben a C-Elysée WTCC-vel a FIA Túraautó Világbajnokságon (WTCC) egyéniben
és a konstruktőrök között világbajnok címet ért el. **A 3 380 000 Ft indulóárra vonatkozó ajánlat a Citroën C-Elysée Puretech 82 Sélection személygépkocsi
vásárlása esetén 2016. április 1-től 2016. április 30-ig, illetve visszavonásig, magánszemély által leadott és visszaigazolt, Citroën C-Elysée Puretech 82 Sélection
felszereltséggel rendelkező gépkocsikra vonatkozó megrendelésekre érvényes. Az ajánlat más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kép illusztráció.
A C Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megváltoztatására és visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses
ajánlatnak. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részleteiről, kérjük, érdeklődjön a Citroën-márkakereskedésekben vagy a citroen.hu honlapon! A Citroën
C-Elysée Puretech 82 Sélection kombinált átlagfogyasztása: 4,9 l/100 km, CO2-kibocsátása 114 g/km. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses
ajánlatnak, továbbá a Finanszírozó fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő
márkakereskedésekhez, amelyek közvetítőként a finanszírozó képviseletében járnak el, illetve keresse fel a citroen.hu honlapot!

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

www.INICIAL.HU

A CITroËN C-eLySée SElECTIOn FElSzERElTSéggEl MÁR 3 380 000 ForINTTÓL**, lEhET Az öné!

INICIÁL AUTÓHÁZ KFT.
9700 SZombATHeLy, VÁSÁrTér U. 3. TeL.: 94/508-908

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari
beszállító. Magyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán
(Vas megyében) található. Bőrszabászattal foglalkozunk mintegy 700
alkalmazottal. Az alábbi pozíciókba, nappalos, műszakos munkarendbe…

Kézilabda

A Körmendi DMTE a SZESE Győrnél meccselt. Sok hibával kezdtek
a csapatok támadásban, ráadásul
a DMTE védekezésben is gyengélkedett. Az egyszerű játékot játszó
győrieket nem sikerült feltartóztatni, felállt védekezés ellen is
rendszeresen gólokat szereztek.
A Körmend ellenben támadásban
is szervezetlennek tűnt. A második félidőben sem működött semmilyen felállás sem, ezért a 20.
percre teljesen szétesett lányaink
játéka. Így sajnos megérdemelt a
nem várt, nagyarányú vereség.
Most két hét szünet vár a csapatra,
aztán a Celldömölk jön Körmendre. A kilátogató szurkolók már az új
mezekben láthatják a lányokat.
SZESE Győr–Körmendi DMTE 2918 (15-10) Körmend: Bertai Anett,
Török Eszter, Adorján Kinga (3), Németh Anita (1), Szabó Alexandra (3),
Kiskós Kitti (6/4), Matetits Gabriella
(2). Csere: Balogh Krisztina, Horváth
Tímea (1), Bokor Kinga (2/1), Cser
Kitti, Kalamár Krisztina, Benedek
Ágnes, Faragó Luca. Junior: SZESE
Győr–Körmendi DMTE 33-28 (19n Kéki
17).

hirdetés | 2016. április 22. | 15

Körmendi Híradó

AMIT KínáLnI TuDunK
FELTÉTELEK

BETAníToTT
MunKáS

Min. általános
iskolai
végzettség

RAKTáRoS

Targoncavezetői
jogosítvány

VILLAnY
SZERELŐ

Villanyszerelő
szakmunkás
végzettség

> Hosszú távú, biztos munkalehetőség
> Ingyenes, céges buszjárat Sárvár,
Pápa, Ajka, Sümeg, Zalaegerszeg,
Körmend és vonzáskörzetük
irányából
> Versenyképes juttatás: alapbéren
felül teljesítményarányos bérezés,
jelenléti bónusz (bruttó bér 5%/hó),
étkezési utalvány (8000 Ft)
> Túlóra esetén bérpótlék
> Munkatárs ajánlási program
> Vállalaton belüli előrelépési
lehetőség a jelenleg bővítés
(építkezés) alatt álló telephelyen
a megfelelő pozíciók betöltésére

Jelentkezés: munkaidőben (8:00-16:00) a megadott telefonszámokon, vagy szakmai önéletrajz
továbbításával a megpályázni kívánt munkakör megjelölésével az alábbi címek valamelyikére

Cím: Seton Hungary Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 l Fax.: +36 95 551 900 l Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

követelmény:
műszaki szakirányú középfokú végzettség
magas fokú felelősségtudat, önálló munkavégzés,
problémamegoldó készség
faiparban szerzett tapasztalatok
előny: gépiparban szerzett ismeretek, vezetői tapasztalatok

Targoncavezetőt

követelmény:
min. 8 általános iskolai végzettség,
min. 1 éves targoncavezetői gyakorlat

Jelentkezni lehet: 94/529-007, aniko.csentei@derula.hu
Céges buszjárat Vasvár-Püspökmolnári-Magyarszecsőd útvonalon.

Elvárás:
· forrasztásban, manuális összeszerelésben
szerzett gyakorlat

Legyél

SZERELŐ
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Előny:
· műszaki területen szerzett szakmunkás vagy
technikus végzettség
· rajzolvasási készség
· kis sorozatgyártásban szerzett tapasztalat

az
EPCOS-nál

Mi lesz a feladatod?
· elektronikai alkatrészek, berendezések manuális
összeszerelése kézi szerszámokkal, munkautasítás alapján
· minőségi eltérések, hibák jelzése a műszakvezetőnek
· anyagkísérő dokumentáció pontos vezetése
Amit a vállalat kínál:
· kiemelt bérezés
· teljesítményfüggő bónuszok
· high-tech, kényelmes, tiszta munkakörnyezet
· átlagon felüli cafeteria juttatások
Jelentkezz a HRSzombathely@epcos.com
e-mail címen a SZERELŐ pozíció megjelölésével.
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Rangadót nyert a Körmend Újabb kickboxos érmek
Kőszegen fél tucat gólt szerzett a
Körmend. Bő negyedóra játék után
jogos büntetőből Török szerezte
meg a vezetést (0:1). Németh Balázs
a szünet előtt bebiztosította az
előnyt (0:2). Ezzel el is dőlt a meccs.
A második játékrészben előrelőtt
labdákból, lendületes körmendi rohamokkal növelte az előnyt a vendégcsapat. Niksz mesterhármast
ért el. A 85. percben Horváth T. állította be a végeredményt (0:6).
A következő fordulóban idehaza a
Répcelak elleni rangadóval folyta-

tódott a pontvadászat. 250 néző volt
kíváncsi a napos, de szeles időben
játszott mérkőzésre. A 15. percben
egy kavarodásból Niksz szerezte
meg az előnyt (1:0). Meddő mezőnyjátékkal telt az első félidő hátralevő
része. A második játékrészben
kényszerűségből kitámadtak a vendégek, mi kontráztunk. Egy szöglet
után a lecsorgó labdára lecsapva
egyenlített a Répcelak. Takács
Ádám egy szép támadást góllal fejezett be (2:1). Ezután a Répcelak játékában már nem volt benne az újabb
egyenlítés esélye. Utóbb Niksz verte meg a védőket, beállítva a végeredményt (3:1). A körmendi gólkirály már a 40 szerzett gól közelébe
ért.
Ifj. Molnár Károly vezetőedző elmondta, hogy beadta a Körmend a
licenszet az NB III-ban való indulásra. Ehhez természetesen előbb meg
kell nyerni a bajnokságot. Rendezni
kell az összefogást is az utánpótlás
terén, az esetleges feljutáshoz. A következő forduló fontos lehet a továbbiakra nézve: mi megyünk Csepregre, a nyomunkban lihegő Celldömölköt fogadja a harmadik Répcelak.
n Kéki

Április második hétvégéjén öt
sportolóval vett részt a békéscsabai
diákbajnokságon a Castrum SecDinamica SE Körmend. Most is sikerült érmeket szerezniük, de a
dinamicások nemcsak versenyzéssel, hanem a várkastély nyugati
kertjének rendbetételével is foglalkoznak.
Az április elején Békéscsabán
megrendezett diákbanjokságon az
öt dinamicás a light-contact szabályrendszerben versenyzett, és
egy ezüst-, valamint egy bronzéremmel gyarapították egyesületük
éremgyűjteményét. Major Szabolcs
kadett 2 korcsoportban, –47kg-ban
indult, két kemény mérkőzés után
állhatott fel a dobogó második fokára, míg Juhász Jácint (kadett 2,
–42kg) bronzérmet szerzett. Horváth Liliána, Svajda Kristóf, Hegedűs Marcell első mérkőzésüket
elvesztették és így nem folytathatták a küzdelmet.
Már tavaly is beszámoltunk róla,
hogy a körmendi kickboxosok vállalták, hogy szombat délelőttönként
tavasztól őszig rendben tartják a
várkastély nyugati kertjét. Edzőjük,
Andorka Imre kickbox mester (3.

dan) már március utolsó hetében lenyírta itt a füvet, kis csapatának
tagjai pedig április 2-án délelőtt
gallyakat szedtek és tereprendezést folytattak, a fákat pedig megszabadították az élősködőktől. Minden szombaton lesz itt 2–3 órányi
tennivalójuk, a szél gyakran fúj, letöri az ágakat, mindig adódik valami aktuális feladat, és tavaly is csak
közvetlenül advent előtt álltak le a
n CsT
munkájukkal. 

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

májusi akció!!!
Bankkártyás fizetési lehetőség, kártyás étkezési UtalVányt elfOgaDUnk!

EXTRA SERTÉS HÚS AKCIÓNK!
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SERTÉSBŐL!

sertés láb
sertés máj
sertés fehércsont
apróhús 70%
Tarja csontos
Tarja csont nélkül
karaj rövid csontos
karaj hosszúcsontos
sertés comb
karaj csont nélkül
csirke farhát
csirke szárny
csirke comb
Pulyka szárny
Véres-májas hurka
Olasz-soproni
Löncs

199,299,5,699,879,1099,989,959,949,1209,152,564,663,725,999,999,999,-

szafaládé
999,cserkészkolbász
899,Debreceni
1139,körmendi csemege
2139,körmendi csípős
2139,Gazda felvágott
1499,Parasztkolbász
1549,Füst.kenyérszalonna
989,Főtt erdélyi szalonna vcs.
1249,Főtt csécsi szalonna vcs 1249,-

TOP áras Termékek
Zsír 1 kg
399,Virsli Műbeles
599,Lecsókolbász
699,Nyári turista
1399,Füst. kolozsvári szalonna 1499,Füst.darabolt comb
1499,-

Érvényes: 2016. április 25 – május 8-ig.
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, az árak forintban értendők!

„Közösen tartjuk mozgásban a Világot“ – hangzik a Schaeffler csoport mottója. Vállalatcsoportunkat három közismert márkanév, az LuK, az INA és az FAG fémjelzi.
Cégünk, a szombathelyi LuK Savaria Kft. 1997-ben kezdte meg a termelést. Az azóta eltelt 19 évben több mint 92 millió darab kuplungtárcsát, 81 millió darab kuplungot
és 33 millió darab kéttömegű lendkereket gyártottunk. A világon minden tizenegyedik új autó az LuK Savaria által gyártott kuplunggal kerül felszerelésre. A 2016-os
évben újabb gyártó- és összeszerelő sorokat helyezünk üzembe gyáregységeinkben, valamint bővítjük a termékfejlesztési osztályunkat.
Ezek az új projektek további 300 kolléga felvételét teszik szükségessé, ezért a következő pozíciókra várjuk többéves szakmai tapasztalattal
rendelkezők jelentkezését:

Szerszámüzemi forgácsoló Ref. kód: SZI
akinek feladata lesz:
elvárásaink:

előny:

• alkatrészek, szerszámok egyedi gyártása CNC vezérlésű gépeken
• CNC programok készítése, módosítása
• gépi forgácsoló végzettség
• CNC technológia, gyártástechnológia ismerete
• műszaki rajzok ismerete, értelmezése
• precíz, pontos és önálló munkavégzés
• egyedi alkatrészek gyártásában szerzett tapasztalat
• német nyelvismeret
• hasonló területen szerzett tapasztalat

Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatás-csomagot (kedvezményes étkezés, Cafeteria-juttatás, útiköltségtérítés), fejlődési-, és előrelépési lehetőséget biztosítunk multinacionális környezetben.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, pályázati anyagát a következő címre várjuk:
E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com
LuK Savaria Kft. Személyügyi osztály 9700 Szombathely, Zanati út 31. • Tel.: +36 94 588 100
MUNKAVÁLLALÓINK SZÁMÁRA TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ BUSZJÁRATOKAT INDÍTUNK
CELLDöMöLKRŐL, VASVÁRRÓL, JÁNOSHÁZÁRÓL ÉS 2016. ÁpRILIS 1-TŐL MÁR KöRMENDRŐL IS.

Motivációs levelében, ill. önéletrajzában kérjük tüntesse fel
a megpályázott munkakört a referenciakóddal együtt.

www.schaeffler.com

