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Bővült a helyi 
autóbusz-
menetrend

A Pinka-híd súlykorlátozá-
sa miatt változások léptek 
életbe a helyközi autóbuszok 
közlekedésében nemrég. La-
kossági kérés volt, hogy a vá-
ros oldja meg a buszközleke-
dés további, zavartalan műkö-
dését, hiszen a súlykorlátozás 
miatt kieső fel- és leszállóhe-
lyek elsősorban az idősebb la-
kosokat érintették negatívan. 
A kérésnek eleget téve egy 
újabb délelőtti járatot iktattak 
be április elejétől: hétközna-
ponként, délelőtt 11 órakor in-
dul a körmendi autóbusz-állo-
másról, és a Rákóczi utca érin-
tésével halad tovább Felsőber-
kifalu és Horvátnádalja irá-
nyában.

Új padok és kukák 
Körmenden

Hat új padot és szemétgyűj-
tő edényeket helyeztek ki a 
Körmendi Városgondnokság 
emberei a Batthyány-kastély 
udvarán és annak környékén 
nemrég. A fejlesztés egy ko-
rábbi pályázat része.

Fókuszban  
az egészség

Április 27-én, szombaton 
9.30 és 12 óra között a helyi 
Lions Klub szervezésében 
többek között melanómaszű-
rés, csontsűrűség- és szem-
nyomásmérés lesz a színház-
ban. A részvétel ingyenes, de 
előzetes regisztrációhoz kö-
tött. Az eseményen előadások 
is lesznek: dr. Stánitz Éva 
megyei tiszti főorvos például a 
cukorbetegségről, dr. Hada-
rits Ferenc, a Markusovszky 
Egyetemi Oktatókórház Köz-
ponti Laboratóriumának osz-
tályvezető főorvosa pedig a 
daganatok megelőzéséről és 
gyógyításáról beszél. 

n M. P.

RÖVID HÍREK

Tizenöt nehéz helyzetben élő 
családot és idős egyedülállókat se-
gített adományaival Bebes István, 
Körmend polgármestere és Belen-
csák István, a Reménysugár Ala-
pítvány elnöke. A rászorulóknak a 
tűzifa-, pénz- és ajándékcsomago-
kat még a húsvéti ünnepek előtt, 
személyesen adták át a Szociális 
Szolgáltató és Információs Köz-
pontban. A városvezető az esemé-
nyen elmondta: „a húsvét a leg-
szentebb keresztény ünnep, így ez 

az időszak kiemelten fontos, hogy 
lehetőség szerint segítsük a nehe-

zebb körülmények között élő csa-
ládokat.”             n MP

A körmendi önkormányzat képviselő-testülete áprilisban 
tartott egy rendkívüli ülést, ahol a civil szervezetek támo-
gatási kérelmét tárgyalta. Az idei évben is közel 60 szerve-
zet nyújtotta be pályázatát a városvezetéshez, akik között 
több mint 32 millió forintot osztott szét végül. 

Bebes István polgármester elmond-
ta, hogy évről évre egyre nagyobb ösz-
szegű kérelem érkezik be hozzájuk, 
amivel folyamatosan igyekeznek lé-
pést tartani, és a város méreteihez 
képest kifejezetten komoly összegnek 
mondható forrásokat biztosítani a ci-
vil szervezetek kulturális és sport-
programjainak megvalósítására. 

„A város teljes mértékben partner-
ként tekint a civil szervezetekre, hi-
szen az általuk végzett értékteremtő 
és értékmegőrző munka nélkülözhe-
tetlen Körmend szempontjából. 
Olyan erős partneri kapcsolatok ala-
kultak ki az évek során, olyan mér-
tékű összefogást sikerült megvalósí-
tanunk ezekkel a szervezetekkel, 
amelyre, úgy gondolom, hogy mind-
annyian büszkék lehetünk. Teljesen 
magától értetődő tehát, hogy a város 
a lehetőségeihez mérten a lehető leg-
több módon igyekszik támogatni 

ezeket az egyesületeket és közössé-
geket. Legyen szó akár anyagi támo-
gatásról, akár szakmai segítség-
nyújtásról, akár a különböző pályá-
zati anyagok kidolgozásáról, az ön-
kormányzat igyekszik segítséget 
nyújtani mindenkinek” – hangsú-
lyozta a városvezető. Hozzátette azt 
is, hogy az idei évben a szokásos 
költségvetési források mellett a civil 
szervezeteknek, valamint a helyi in-
tézményeknek lehetőségük volt pá-
lyázni további forrásokra a CLLD 
projekt keretein belül. Több mint 75 
millió forintos keretösszeg áll ren-
delkezésre, amelynek célja a helyi 
közösségek erősítése és közösségi 
programjainak támogatása. 

„Az idei évben a CLLD programból 
egy újabb jelentős összeggel tudjuk 
támogatni azokat az egyesületeket és 
civil szervezeteket, amelyek sikeres 
pályázatot nyújtanak be. Úgy gondo-

lom, hogy ez, valamint a költségveté-
sünkben biztosított források már egy 
nagyon komoly összeget tesznek ki. 
Bízom benne, hogy minél több egyesü-
let élni fog a felkínált lehetőségekkel, 
akár önálló pályázóként, akár kon-
zorciumi tagként vagy éppen a meg-
valósuló programokban való résztve-
vőként” – húzta alá Bebes István.

Azt, hogy a város komolyan is gon-
dolja a civilekkel való partnerséget, 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
az idei évben a Tavaszi Közös Napok 
elnevezésű rendezvénysorozaton 
több mint 30 civil szerveződés, for-
mális és informális közösség jelenik 
meg fellépőként, szervezőként vagy 
éppen támogatóként. Ez közel 1200 
ember aktív részvételét fogja jelente-

ni a rendezvénydömpingen, ami szo-
rosan kapcsolódik a város 775. szü-
letésnapjához. „Gazdag történelmi 
múlt, számtalan esemény és jeles 
személy kapcsolódik ehhez a 775 év-
hez. A múltunk pedig nemcsak büsz-
keségre ad okot, hanem egyúttal fe-
lelősséget is ró ránk. Kötelességünk 
ugyanis megőrizni mindazt a kultu-
rális örökséget, amelyet az előttünk 
élő körmendiek hagyományoztak 
ránk örökül. A mi feladatunk, hogy 
ápoljuk a hagyományainkat, őrizzük 
értékeinket és hogy megújítsuk di-
cső épületeinket és óvjuk a termé-
szeti kincseinket. Mindebben a mun-
kában pedig számtalan civil szerve-
zet a szövetségesünk” – zárta gondo-
latait a városvezető.  n P. M.

Jó ötletnek bizonyult a Körmendi 
Kulturális Központ kezdeményezé-
se, amelynek keretében arra buzdí-
tották a település lakosságát, hogy 
közösen díszítsenek fel egy fát a bel-
városban a húsvéti ünnepekre. 

Azért, hogy azonosítható legyen a 
tojásfa, néhány húsvéti dekorációt 
már jó előre felhelyeztek rá. Aztán, 
ahogy egyre közeledett a keresztény 
világ legnagyobb ünnepe, egyre szí-

nesebb lett. Díszitették az óvodások, 
iskolások, baráti közösségek, csalá-
dok, mindenki kedve szerint. 

A nagyhéten más húsvétváró prog-
ramok is voltak a településen, így Há-
moriné Németh Edit a hímesto-
jás-készítés rejtelmeibe vezette be az 
érdeklődőket, a Faludi Ferenc Könyv-
tárban pedig az ünnepkörhöz kap-
csolódóan játszóházat tartottak.          

n P. M.

Rembrandt halálának 350. évfordulója alkalmából dr. Rei-
singer János irodalomtörténész tartott kétrészes előadást 
Körmenden, a Faludi Ferenc Könyvtárban. Mindkét alka-
lommal szép számmal jelentek meg az érdeklődők. 

Rembrandt XVII. századi holland 
művész, aki többek között tájképe-
ket, önarcképeket, portrékat és ren-
geteg bibliai és mitológiai jelenetet 
ábrázolt élete során. A diavetítéssel 
egybekötött előadáson olyan festmé-
nyek, rajzok, rézkarcok voltak látha-
tóak, amelyek főleg Jézus életével és 
keresztre feszítésével foglalkoztak, 
ami a húsvét miatt különösen aktuá-
lis volt. Ezzel a témával számos mű-
vész foglalkozik még a mai napig, 
egy örök, kimeríthetetlen téma, és 
amely Rembrandt alkotásaiban úgy 
köszön vissza, amely valóban magá-
val ragadja a szemlélőt.

Európában a XV. század végén, a 
reformáció előtt pár évtizeddel el-

kezdték megrázó módon ábrázolni 
Jézus keresztre feszítését. Többek 
között Matthias Grünewald német 
mester isenheimi szárnyas oltárán 
látható a keresztrefeszítés jelenete 
olyan megközelítésben, ahol Jézus 
kínszenvedése egyértelműen lát-
szódik, nemcsak az arcon, hanem a 
testen is kirajzolódnak a sebek, 
amelyek a bűnöket jelképezik. Rei-
singer János érzékletesen mutatta 
be a résztvevőknek ezeknek a jele-
neteknek a jelentőségét. Elmondta, 
hogy ezek a művészek azért tudták 
ilyen valóságosan ábrázolni a ke-
reszthalált, mert a Bibliában részle-
tesen le van írva, hogy mit kellett 
elviselni Isten fiának, és a mesterek 
már akkor megpróbálták visszaad-
ni ennek a borzalmát. 

Lucas Cranach a keresztrefeszí-
tést másképp jelenítette meg, mivel 
ő elkülönítette Jézust a képén a töb-
bi szereplőtől, ezzel is jelezve, hogy 
az ő bűne más, hiszen ő az emberek 
bűne miatt került a keresztre és 
szenvedett. 

Rembrandt viszont teljesen egye-
dül ábrázolja Jézust, ezzel pedig 
arra helyezte a hangsúlyt, hogy az ő 
halála egyedülálló volt, ő azonosult 
az emberek bűnével. Őhozzá hason-
lóan még a spanyol Velázquez ábrá-
zolta egyedül Jézust. Mindkét pik-

tor művein az érzelmek látványosak 
és a realitás sokkal közelebb hozza 
az igazságot az emberekhez. Nem 
akarják elterelni a figyelmet, egyér-
telműen látványosan mutatják álta-
lában a történéseket.

 Reisinger János ezután a „ke-
resztről  való levétel” jelenetéről be-
szélt a hallgatóknak, szintén több 
alkotón keresztül. Itt is megfigyelhe-
tő volt az a kíméletlen ábrázolás, 
amit Rembrandt ismételten alkalma-
zott. Hullaként festette meg Jézust, 
hiszen a gonoszság senkit sem kímél 
– magyarázta a hallgatóknak az iro-
dalomtörténész. – Míg Rubens Sza-
mosújváron kiállított képén sokkal 
„barátságosabban” látható a ke-
resztről levett Jézus halott teste. 

Valamennyi bibliai témájú kép 
olyan érzelmi hangsúlyt kap, amely 
mindenki számára hordoz üzenetet. 
Bármilyen vallást követünk vagy 
akár keressük a válaszokat a saját 
hitünket illetően, akkor is magával 
ragadják az embert ezek a képek és 
elgondolkodtatnak. Olyan képek 
ezek, amelyeknek ecsetvonásait 
csodálattal nézzük, miközben el is 
borzadunk, hiszen látjuk a durvasá-
got, a fájdalmat. Emlékeztet vallás-
tól függetlenül, hogy mi milyen em-
berek akarunk lenni és életünk vé-
gén el tudunk-e számolni bűneink-
kel. A húsvét a kereszténység legna-
gyobb ünnepe. Jézus keresztre fe-
szítése után a harmadik napon feltá-
madt és bár a világot nem szabadít-
hatta meg a szenvedéstől, megvál-
totta az emberek bűneit.    

 n SZABÓ DÓRA

Április 25-e és 28-a között igazi 
közösségi térré válik a körmendi 
belváros. Négy nap alatt ugyanis 
31 helyi szervezet vonultatja fel 
több mint ezer szereplőjét. 

A mostani rendezvény, a koráb-
bi Európa Napok újragondolva, 
követi annak vezérfonalát, így to-
vábbra is a helyi közösségekről, a 
közöttük lévő együttműködésről, 
valamint a testvérvárosi kapcso-
latok erősítéséről szól. A 2019-es 
esztendő különleges év Körmend 
életében: 775. születésnapját ün-
nepli ugyanis a város, így az idei 
programokat ennek jegyében 
tartják meg. Kevés település di-
csekedhet olyan jelentős és régre 
visszanyúló múlttal, mint Kör-
mend – hangsúlyozta Bebes Ist-
ván polgármester azon a sajtótá-
jékoztatón, ahol az esemény rész-
leteit ismertették. 

A csütörtöki nyitónapon átad-
ták a Batthyány-kastély parádés 
istállóját, aminek részleteiről kö-
vetkező számunkban részletesen 
is beszámolunk. Szintén ezen a 
napon volt a Batthyány Örökség-
központban a Rába-parti zenei 

diákfesztivál, ahová Körmend 
mellett több vasi településről, így 
Szombathelyről, Sárvárról és 
Szentgotthárdról is érkeztek ko-
molyzenei tanulmányokat folyta-
tó fiatalok, hogy bemutassák szó-
lóének, szólóhangszer, hangsze-
res kamaracsoport, kamarakó-
rus és zenekar, valamint énekkar 
kategóriákban tudásukat karna-
gyaik és felkészítő tanáraik irá-
nyítása, kísérete mellett.

A program alapja az Éneklő 
Ifjúság zenei mozgalom, ami a kö-
zös éneklés élményének megsze-
rettetését és széles körben való 
elterjesztését szerette volna elér-
ni. A magyar énekkari mozgal-
mat Kodály Zoltán és Bartók Béla 
művei világszínvonalra is emel-
ték. Az idei év aktualitását Bár-
dos Lajos, zenetudós 120 évvel 
ezelőtti születése adta.

A mai nap a sporté, szombaton 
a jubiláló Vasparipa Egylet lesz 
fókuszban, a vasárnap pedig a 
tánc világnapjáé, így főleg eh-
hez kapcsolódva lesznek prog-
ramok.

n MP

Elstartolt a Tavaszi Közös NapokMegmozdult az egész város

Több millió forinttal támogatja idén is a város a tevékeny szervezeteket

Partnerségben a civilekkel a helyi önkormányzat

Támogatták a körmendi rászorulókat 

A húsvét jegyében – Rembrandt – 350
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A Szombathelyi Műszaki Szak-
képzési Centrum Rázsó Imre 
Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolájában nincs megállás. Az okta-
tó-nevelő munka délelőtt, délután és 
az esti órákban is folyamatos. 

Készülnek az érettségi és szak-
mai vizsgákra, zajlanak a szint-
vizsgák. A programoknak se szeri, 
se száma. Mindemellett tevékeny 
versenyszellem is uralkodik, hiszen 
a tanév eleje óta számos megméret-
tetésen is megmutatta magát az is-
kola. Az utóbbi időszak legfrissebb 
teljesítményei között kiemelkedő 
mutatókat láthatunk. Szakmai té-
ren Sipos Patrik képviselte a tagin-
tézményt, aki a mezőgazdasági gé-
pész Szakma Kiváló Tanulója ver-
seny országos döntőjében szép 

eredménnyel végzett. Szakmai vizs-
gáján az írásbeli és a gyakorlati fel-
adatrészek alól jeles eredménnyel 
mentesül. A Körmend területi cse-
csemőgondozási versenyen az elő-
kelő első helyezést szerezte meg 
három tizedikes diák: Móricz Kitti, 
Sárközi Gréta és Szakács Viktó-
ria. Idegen nyelvek terén is komoly 
sikereket mutathat fel az intézmény. 
A Vas megyei német nyelvi verseny 
szombathelyi fordulóján a legjob-
bak közé kerültek az indulók; közü-
lük kiemelkedik 2. helyezésével 
Horváth Balázs (10. A).

A Szerethető Matematika (Szema) 
versenyen ragyogó rázsós győzelem 
született: a három tanulóból álló 
szakközépiskolai csapat – tagjai 
Benkő Cintia, Vilics Bettina és 

Kántor Áron az 1/9/2 osztályból – 
az első helyezést érte el. A Győrben 
lebonyolított Országos Szakközép-
iskolai Közismereti Tanulmányi 
Verseny nyugat-dunántúli regioná-
lis fordulójában minden szakközép-
iskolás versenyző a legjobb 15 közé 
jutott, reál tantárgycsoportban 
Benkő Cintia Laura a 6. helyet sze-
rezte meg. S végül az Ágazati Szak-
mai Érettségi Versenyen kereske-
delem és ügyvitel ágazatban is 
ügyeskedtek a tanulók. A sport te-
rületén is rendszeresen megméret-
tetik magukat a diákok. A foci, ko-
sárlabda, kézilabda és mezei futó-
versenyeken kívül Zakics Richárd 
2/10/2. osztályos tanuló területi és 
országos tekeversenyeken ért el ki-
emelkedő eredményeket. 

Szép sikereket értek el a Rázsó szakgimnázium tanulói

Jeles évfordulóra emlékezik 2019-ben a magyar iroda-
lomtörténet. Száz éve hunyt el a költőóriás, Ady Endre, 
tiszteletére versmondóversenyt szervezett a Faludi Ferenc 
Könyvtár. A programot a költészet napjához kapcsolódva 
tartotta meg az intézmény.

A Faludi Ferenc Könyvtár, a Csa-
ba József Honismereti Egyesület és 
a Körmendi Gimnáziumi Öregdiá-
kok Egyesület április elején szava-
lóversenyt rendezett. A téma Ady 
Endre költészete volt, a választás 
nem véletlen, hiszen száz esztende-
je hunyt el az újságíróként, költő-
ként is kiemelkedő munkássággal 
bíró Ady. A programot a Vas Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer támogatásával valósították 
meg. – Most már hosszú évek óta 
hagyomány nálunk, hogy minden 
évben tartunk ilyen jellegű rendez-
vényt több korosztálynak – mondta 
el lapunknak Mecsériné Doktor 
Rozália könyvtárvezető.

 A versmondóversenyre mintegy 
félszázan jelentkeztek az általános 
iskolás, a középiskolás és felnőtt 
korosztályból. Az indulóknak nem 
volt könnyű feladatuk, mert Ady 
Endre életműve rendkívül sokolda-
lú és meglehetősen nehéz, főként a 
fiatalabb generációk számára. En-
nek ellenére a szavalók felelevení-
tették a szimbolikus költészet né-
hány ismert versét, Ady szerelmi 
líráját és az új időknek új dalait. Az 

általános iskolás korosztály verse-
nyét Keserű Eszter (Őriszentpéteri 
Általános Iskola) nyerte, második 
lett Tompa Rebeka (Kölcsey Utcai 
Általános Iskola), a harmadik he-
lyen pedig Déri Júlia (Olcsai–Kiss 
Zoltán Általános Iskola Somogyi 
Béla Tagiskolája) és Varga Orso-
lya (Kölcsey Utcai Általános Isko-
la) osztozott. A középiskolások 
megmérettetésén első lett Jakab 

Anasztázia, második Kiss Anna, 
harmadik Takács Réka, mindhár-
man a Kölcsey Ferenc Gimnázium 

tanulói. A felnőtt kategóriát pedig 
Klement András nyerte. n T. J.

FOTÓ: J. T.

Az idei versmondók Ady halálának 100. évfordulójára emlékeztek

A magyar líra előtt tisztelegtek Körmenden
Idén is megrendezték a Szakmák Éjszakáját a Rázsóban 

Népszerű volt az interaktív program
A megyéből több iskola is csatlakozott a Szakmák Éjszaká-
ja elnevezésű országos rendezvényhez, így többek között 
a körmendi Rázsó Imre Szakgimnázium és Szakközépiskola 
is. A kezdeményezéssel a szervezők szeretnék a szakkép-
zések közismertségét növelni, az iskolák képzési kínálatát 
bemutatni, valamint behívni a nehezebben elérhető 
célcsoportokat is.

A programot április közepén 
rendezték meg Körmenden, amely-
re sokan voltak kíváncsiak. Az ál-
talános iskolás korú gyerekektől 
egészen a huszonévesekig minden-
ki érdeklődve figyelte, hogy milyen 
feladatokat rejtenek a termek, a 
műhelyek és a labor, hiszen inter-
aktív módon bárki kipróbálhatta 
magát az egyes szakmákban. Le-
hetőség volt a laborban kéz- és 
arckrém készítésére többféle illat-
ban, valamint fürdőbombát is 
gyárthattak a résztvevők, akik 
először talán bátortalanul léptek a 
pulthoz, de a profi segítők segítsé-
gével egyre magabiztosabban ke-
verték az összetevőket fiúk, lányok 
egyaránt. 

Az este további részében vala-
mennyi szakmába betekinthettek a 

látogatók, így a kárpitosműhelyben 
bárki megnézhette a szerszámokat, 
a varrógépet, anyagokat, kint az 
udvaron pedig egészen közelről 
mutatták be a traktorokat és a 
munkagépeket, egyéb járműveket, 
amit akár a bátrabbak ki is próbál-
hattak. Az asztalosok birodalmá-
ban különleges illatok és barátsá-
gos légkör fogadta a fiatalokat, ahol 
a pirografálás technikájával ismer-
kedhettek meg. Az autószerelőknél 
a lányok kevésbé magabiztosan ke-
rülgették a motormetszeteket vagy 
az éppen kereket cserélő tanulókat, 
akik azonnal bevonták a hölgyeket 
a munkába, valamint be is mutat-
ták a helyes kerékkiegyensúlyozás 
műveletét, valamint a centrírozás 
folyamatát is.  n SZ.D.
 FOTÓ: J. T.

A Körmendi Kölcsey Utcai Általá-
nos Iskola április 8. és 12. között 
második alkalommal csatlakozott a 
Digitális témahét programjaihoz.

A tanórákon az iDoctum újgene-
rációs természettudományos (fizi-
ka, kémia, biológia, földrajz) 
szoftvereit tesztelhették a tanu-
lók. Az Ügyesedni elnevezésű on-
line játéktér az alap- és részké-
pességek fejlesztését segítette elő. 
A BOOKR Suli digitális, interaktív 
mese-, vers- és mondókagyűjtemé-
nye az anyanyelvi és a digitális 
kompetencia fejlesztését, az olva-
sóvá nevelést, a készségszintű ol-
vasást és a szövegértést segítette 
elő. Az interaktív történetek ötvö-
zik a hangoskönyvek, az animált 
e-könyvek és a képességfejlesztő 
játékok jellemzőit. Támogatják az 
anyanyelvi és a digitális kompe-
tenciák fejlesztését, egyúttal moti-
válják az olvasóvá nevelést és a 

készségszintű olvasást, amely a 
szövegértés alapja.

Králl Béla, a T-Systems munka-
társa a Legyél Te is informatikus! 
című interaktív előadásával az isko-
la felső tagozatosainak népszerűsí-
tette ezt az egyre nélkülözhetetle-

nebb szakmát, hiszen  az informati-
ka az élet minden területén jelen 
van, egyre nagyobb szerepet kap-
nak a gépek és a robotok, egyre 
több munkakörben elvárássá válik 
valamilyen szintű programozási 
készség. A digitalizáció sokkal több 

informatikust kíván, mint ahányan 
az országban az informatika terüle-
tén dolgoznak vagy azt tanulják. 
Előadásában kijelentette, hogy a 
T-Systems több ezer fős csapatával 
Magyarország digitalizációján dol-
gozik.

Április 10-én, szerda délután há-
rom program közül választhattak a 
tanulók. A Sweet Home 3D lakáster-
vező szoftver segítségével újrater-
vezhették szobájuk berendezését, 
amelyet három dimenzióban meg is 
tekinthettek. A Televele Médiape-
dagógiai Műhely Egyesület webol-
dalán online játékokban bővíthet-
ték ismereteiket a biztonságos in-
ternethasználatról. A cyberbullying 
kártyajáték az online zaklatás el-
hárítási technikáit gyakoroltatta a 
gyerekekkel. Jó hangulatban telt el 
a délután, miközben hasznos isme-
retekkel gazdagodtak a diákok.

n CST

Digitális témahetet rendeztek a Kölcseyben
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Tavasszal megélénkül a körmendi 
Rába-part környéke és a helyi vízi 
bázis, a Bárkaház. Márciusban a víz 
világnapján több száz óvodás látoga-
tott el ide egy interaktív élményprog-
ramra, most a Föld napjához kapcso-
lódva tartottak rendezvényt a legki-
sebbeknek a Bereki Bárkás Egylet 
Egyesület szervezésében.

A helyi óvodákban fontos a kör-
nyezeti nevelés, a természet értékei-
nek védelmére hangsúlyozottan fel-
hívják a figyelmet az intézmények 
dolgozói. Ha van rá lehetőség, a gye-

rekeket testközelből is próbálják 
megismertetni a környezetük szép-
ségeivel, értékeivel, s ezzel is ráirá-
nyítják a figyelmet a természetvéde-
lemre, persze, mindig játékos formá-
ban. A Bereki Bárkás Egylet Egye-
sület évek óta szervez környezetvé-
delmi akciókat, ismeretterjesztő 
programokat, élménynapokat, meg-
szólítva ezzel különböző korosztá-
lyokat. A körmendi ovisok évente 
többször is vendégek a Rába-parti 
Bárkaházban. Legutóbb a Dienes 
Lajos Utcai Tagóvoda óvodásai jár-

tak a folyóparton, ahol megismerhet-
ték a vízitúrázáshoz szükséges esz-
közöket, valamint a kajak-kenu sport 
versenyhajóit, lapátjait, egyensúlyo-
zó technikáját. A programon Góczán 
Éva, az Őrségi Nemzeti Park Igazga-
tóságának természetvédelmi őre a 
vízben élő parányi állatokat mutatta 
meg a gyerekeknek. Az óvodások kis 
szűrők segítségével maguk is merít-
hettek a Rába vizével megtöltött edé-
nyekből, aztán nagyító alatt meg-
vizsgálhatták a kifogott, szemmel 
kevésbé látható élőlényeket.

A környezetvédelmi rendezvények 
sora április 26–28. között a hagyo-
mányos Rába-takarítással folyató-
dik, ami nem csak egy egyszerű sze-
métszedő akció. A programon a ha-
zai vízi csapatok közül nagyon so-
kan képviseltetik magukat, így ez 
egy jó alkalom arra is, hogy még a 
szezon kezdete előtt megbeszéljék 
az aktuális problémákat és egyez-
tessék a nyári programokat a vízitú-
ra-szervezők és amatőr versenyzők.  

n TJ
FOTÓ: J. T.

Egyre többen járnak a Rába partjára, köztük az óvodások is

Idén lesz tízéves az Alterába Fesztivál, így a jeles évforduló 
kapcsán tíz kedves gesztussal emlékeztetnek a szervezők 
az évtizedes múltú rendezvényre előtte is és majd a feszti-
vál ideje alatt is. A tízből két esemény már meg is történt.

A tizedik évét ünneplő rendezvény 
jubileumára tíz kedves gesztus emlé-
keztet majd. Az első esemény tíz da-
rab fa ültetése volt április elején a 
Mátyás közben, a bicikliút mellett, a 
Mátyás Kert Sörözőnél. A kis ünnep-
séget megtisztelte jelenlétével és egy 
fa közös elültetésével városunk pol-
gármestere, Bebes István is. A pol-
gármester, aki a fesztivál segítője is 
egyben, kifejezte köszönetét az Alte-
rába Fesztivál támogatásáért, mivel 
a faültetés ötlete egyezik és beleillik 
a városkép szépítésének terveibe. 
Hegedüs László, közismert nevén 
Hege, az Alterába Kft. ügyvezetője 
kijelentette, hogy a fesztivál számá-
ra fontos a környezettudatos gondol-
kodás, valamit városunk megjelené-
se, élhetősége, így ezzel is szeretné-
nek egy kis színt és boldogságot 
csempészni a helyiek mindennapjai-

ba. A csodálatos magnóliák fehér vi-
rágaikkal hivatottak szépíteni a vá-
ros ezen részét. 

A második gesztus helyszíne áp-
rilis 11-én, a költészet napján a 
szombathelyi Agora Művelődési és 
Sportház volt, ahol szintén Hegedűs 
László szervezésében jött létre Bró-
dy János nagykoncertje. A rendez-
vény közel telt házas volt, és a szer-
vezők a belépőjegyek árából adtak 
támogatást, illetve a helyszínen ki-
helyezett gyűjtődobozban lehetett 
Erdélyi Rolika kezeléséhez hozzá-
járulni. Hege lapunknak nyilatkoz-
va elmondta, hogy a koncert után 
több mint negyedmillió forintot ad-
hatott át a család részére. 

Bár nem kapcsolódik szorosan az 
események közé, a közeledő Alterá-
ba (július 9–13.) egyik fellépője, a 
Müller Péter Sziámi AndFriends 

adott koncertet több mint kétórás 
zenei felhozatallal szintén ebben a 
hónapban a Körmendi Kulturális 
Központban, ahol Kontroll Csoport-, 
URH-, Európa Kiadó- és természe-
tesen Sziámi-dalok csendültek fel. 
A nagy sikerű est felvezetése volt a 
10. Alterába Fesztiválnak, ahol a 
csapat ismét hatalmas slágereket 
hoz majd július 12-én 18.20-tól a 

nagyszínpadra a körmendi közön-
ségnek. Müller Péter, ahogy több 
fellépő is (Beck Zoli, Likó Marci, 
Lovasi Andris, Pásztor Anna) kü-
lön meglepetéssel készül a jubile-
umra, amiből idén rengeteg várha-
tó. Maga a fesztivál is sok-sok aján-
dékkal, meglepetéssel készül, ame-
lyekről hamarosan lapunk hasábja-
in is beszámolunk. n CSIHAR TAMÁS

A tízéves jubileumhoz kapcsolódóan magnóliacsemetéket ültettek

Tíz kedves gesztus az AlteRába szervezőjétől
Körmend éke és kiemelt természeti kincse a Várkertben 
található juharlevelű platán, ami monumentális méreteivel 
hívja fel magára a figyelmet. Vélhetően az 1820-as évek 
körül ültették, így nagyjából 200 éves lehet.

A Batthyány-család nagy gondot 
fordított a birtokában lévő kastély 
kertjére is. A negyvenhektáros 
park akár korlenyomat is lehet, hi-
szen nagyszerűen követhetők az 
egyes évszázadokhoz, évtizedek-
hez köthető stílusirányzatok, diva-
tok. A kastélypark helyén a XVII. 
században gyümölcsös-és méhész-
kert állt, ezt 1735 táján alakították 
át barokk kertté. Nem sokkal ké-
sőbb, a század derekán fácánosker-
tet létesítettek, amelyet az 1770-es 
években ifj. Batthyány Lajos kezde-
ményezésére ismét a barokk jegyé-
ben újítottak meg.  A századfordu-
lón a barokk nyesett sövények mel-
lett szentimentális jegyek is megje-
lentek a kertben, így például a pász-
torkunyhó vagy a különféle szob-
rok. Az 1810-es években megvaló-
sult a park angolkertté alakítása: 
szabálytalan útrendszerek, nagy 
kiterjedésű gyepfelületek jellemez-
ték. A park jelenlegi karakterét te-
kintve inkább lombos fákból áll. A 
faállományban három korosztály 

különíthető el: a hajdani ligeterdő 
maradványfái, 230–280 éves kor-
ral, a tájképi kert, korábban ültetett 
130–180 éves fák és az 1956 után 
ültetettek, amelyek nagyjából fél-
száz évesek.  Vélhetően az 1820-as 
években ültették a park déli részén 
található juharlevelű platánt, 
amelynek méretei monumentáli-
sak: kerülete közelíti a 8 métert, 
magassága több mint 35 méter, ko-
ronaátmérője pedig 45 méter körül 
van. Körmend emblematikus fája 
túlélte kortársait, tanúja volt jelen-
tős eseményeknek, így a rábai árvi-
zeknek is, hiszen a Körmendet ket-
tészelő folyótól mindössze kőhají-
tásnyira található. 

A fa ültetőjéről nincsenek ada-
tok, valószínűleg egy Batthyány- 
család alkalmazásában álló ker-
tésznek köszönhető, hogy Körmend 
ilyen jelentős természeti kinccsel 
büszkélkedhet. Egy helyi legenda 
szól arról, hogy a körmendi platán-
fa előtti területen történt 1664. au-
gusztus 10-én – a győztes körmen-

di és szentgotthárdi csaták után – 
Reininger Simon császári megbí-
zott és Köprülü Ahmed nagyvezér 
között a szégyenletes vasvári bé-
kekötést megelőző első tárgyalás. 
A körmendi platán Vas megye 
egyik legjelentősebb fája, bár van-
nak nála nagyobbak, öregebbek. 
Öt éve mérték utoljára a törzskör-
méretét, akkor 320 centimétert je-
gyeztek fel. A juharok közül a leg-
nagyobb Ikerváron található, ez 
egy ezüst juhar, törzskörmérete 
egy 2004-es adat szerint 642 centi-
méter. Fák esetében nagyon vi-

szonylagos az öregkor. Az akác és 
a jegenyenyár például már 150 éve-
sen is matuzsálemnek számítanak, 
a szelídgesztenye, a dió, a hárs és a 
platán pedig jóval tovább, akár 
500–600 évig is élhetnek. Nem is 
beszélve a tölgyről, ami ebből a 
szempontból a legnagyobb élettar-
tamú fának számít. Az óriásplatán 
Körmend egyik jelképe ma is, 
együtt lélegzik és sóhajt a város-
sal.  Két évszázad történelme járja 
át, ma erős bástya, ami jelzi: a múlt 
erős, az örökség kincsesláda, erre 
érdemes építkezni.  n TJ

Amint beköszönt a kikelet, me-
gyünk a természetbe. Sajnos ez nem-
csak kellemekkel jár. Rengeteg a nem 
éppen közszeretetnek örvendő, pók-
szabású-ízeltlábú, azaz a kullancs. 
Elég, ha kimegyünk az udvarra, a 
saját kertünkbe. De aki erdőt, mezőt, 
parkot jár, bizony jó esélye van, hogy 
megtalálja néhány. Sok a fertőzött 
kullancs: agyvelőgyulladást (víru-
sos), Lyme-kórt (bakteriális) terjeszt-
hetnek. Veszélyes kórokozóról van 
szó. A kullancsok a fákról, bokrokról 
rápottyannak állatra, emberre. A 
bőrbe fúródva, vérszívás közben gyo-
mortartalmukat bejuttatják a vérke-
ringésbe. Ha fertőzés kerül a szerve-
zetünkbe, néhány napos (akár két 
hét) lappangás után influenzaszerű 
tünetek, végtagfájdalmak, láz, fejfá-
jás jelentkeznek. A csalókaság, hogy 
napok múltával eltűnnek ezek a pa-
naszok, ám a tünetmentességet újabb 
tünetek követik – az említetteken kí-

vül aluszékonyság, tarkómerevség, 
sőt bénulás jelentkezhet. Ekkor már 
egyértelmű, hogy megkaptuk a veszé-
lyes betegséget. 

Mit tehetünk ellene?
Van oltóanyag, az immunitáshoz 

két oltásra van szükség, egy-három 
hónapon belül. Egy év elteltével érde-
mes úgynevezett emlékeztető oltást 
beadatni. A védőhatás eléréséhez 
három év múlva, majd ötévente újabb 
emlékeztető oltás szükséges. Fontos 
tudnivaló hogy létezik gyermekek 
számára csökkentett antigéntartal-
mú szérum (egyéves kort betöltöt-
teknek). Már az első oltás után kezd 
kialakulni a védettség. A Lyme-kór 
ellen viszont nincs megelőző szer. 
Lehet, hogy néhány nap, de az is, 
hogy egy hónap múlva jelentkezik a 
jellegzetes bőrpír, erre nagyon kell 
figyelnünk. A betegséggel idegrend-
szeri zavarok, ízületi gyulladás, 
szív izomgyulladás jelentkezhet. Az 

időben való felismerés antibiotiku-
mokkal kezelhető. A múlt században 
húszévente volt ilyen rajzás, a ’80-as 
éveket követően, majd az ezredfor-
dulón, de most már sajnos évek óta… 
Elképesztően sok a kullancs.  Nem-
csak tölgyesekben, mint régen. Fe-
nyőerdőkben, erdősávokban, vízpar-
tokon, szinte mindenütt. Világos 
színű nadrágban járva jól látható, 
hogy több tucat mászkál az embe-
ren. Ráadásul a legtöbb fertőzött 
lény Nyugat-Magyarországon talál-
ható. Elcsépeltnek tűnő kifejezés a 
megelőzés, de még mindig a legmeg-
bízhatóbb módszer. Zárt ruházat, 
fejfedő, csizma, kullancsriasztó  
spray-k. Séta, túrázás, kempingezés, 
növényszedés (gomba, gyógynövé-
nyek) közben, illetve utána tüzetes 
átvizsgálás! Hajdanán a fokhagyma 
bőrön való kipárologtatására is es-
küdtek, de ennek hatékonyságáért 
nem tenném tűzbe a kezemet… 

 A patikákban kapható egy speci-
ális, ún. kullancseltávolító kanál, 
ezzel szabaduljunk meg tőle, ha már 
a bőrünkbe fúródott. Lényeges, 
hogy ne szakadjon bent a feje, illet-
ve ne dörgöljük olajjal, zsírral, 
krémmel, mert önszántából nem fog 
kijönni. Előszeretettel mennek haj-
latokba, sőt a fejbőrbe is. A termé-
szetben hordott, majd otthon leve-
tett ruhát ne vigyük be a lakásba, 
azonnal a mosógépben a helye. Még 
egy fontos adalék lehet az is, hogy 
egyre többen tartanak kecskét. En-
nek teje valóban nagyon értékes 
táplálék, de csak forralást követően 
szabad fogyasztani, mert a tejjel is 
megkapható a kór. Egy szó mint 
száz, legyünk óvatosak, próbáljunk 
elébe menni a bajnak, mert nagyon 
komoly betegségeket szedhetünk 
össze ezektől a parányi, méltán nem 
kedvelt vérszívó parazitáktól. 

n KÉKI

Nem szabad félvállról venni – Ilyenkor aktívak a vérszívók

A juharlevelű platánfa a várkert szívében kétszáz év történelmét őrzi

Turisztikai látványosság a nagy múltú öreg fa
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Az esküvő a felejthetetlen élmények egyike. Az örök ro-
mantikusok szinte csak tavasszal, a megújulás évszakában 
tudják elképzelni esküvőjüket. Ilyenkor a színek, az illatok 
ihletik a ruhaválasztást, a dekorációt, a fotózási helyszínt, a 
képzeletnek a csillagos ég sem szab határt. De van ellen-
példa is: van, aki nemzeti ünnepen esküdne, más párokat 
a böjti időszak sem ingat meg elhatározásukban.

Túl vagyunk a nagyböjti idősza-
kon, ilyenkor indul az esküvői sze-
zon. Bár van, aki egyáltalán nem tö-
rődik a csendes böjti időszakkal és 
ilyenkor tervez frigyre lépni. A há-
zasságkötéseket általában egy több 
hónapig tartó szervezési-tervezési 
időszak előzi meg. A házasulni ké-
szülő pároknak bejelentési kötele-
zettségük van a házasságkötés he-
lye szerinti helyi önkormányzatnál. 
Ezt a házasságkötés előtt legkoráb-
ban egy évvel, legkésőbb harminc 
nappal kell megtenni. Körmenden 
tavaly harminc pár esküdött örök 
hűséget egymásnak, ez a szám elő-
reláthatólag idén is meglesz, sőt elő-
fordulhat, hogy ebben az évben még 
nagyobb lesz a házasulási kedv, mint 
2018-ban. Eddig négy esküvőt bonyo-
lítottak le a Körmendi Kulturális 
Központ Családi Irodájának közre-
működésével. Laki-Zágon Noémi, 
az intézmény munkatársa elmondta, 
hogy a párok először az anyakönyv-
vezetőt keresik fel házasságkötési 
szándékukkal, utána érkeznek hoz-
zá, ahol gyakorlatilag az esküvői kö-
rítést tudják megtervezni, megbe-
szélni. Vannak olyan elemek az es-
küvői szertartásban, amelyek nem 
változnak, ma is népszerűek. Ilyen a 
szülők köszöntése egy szál virággal, 
a pezsgőzés és az emléklap átadása. 

– Arra is kínálunk lehetőséget, 
hogy a párok saját zenei összeállí-

tást hozzanak, és kedvenc dalaik 
kíséretében vonuljanak az anya-
könyvvezető elé. A polgári szertar-
tások helyszíne többségében a Pol-
gármesteri Hivatal nagyterme, de 
volt már esküvőnk a Batthyány-kas-
tély dísztermében és a történelmi 
épületegyüttes másik részében, a 
Sala Terrena Galériában is. Utóbbi 
két helyszín díjfizetés ellenében ve-
hető igénybe. A néhány esztendeje 
felújított Vadászlakot is szeretnénk 
bevonni az esküvői helyszínek 
közé, mert igazán impozáns épület-
ről van szó, ami nagyon szép termé-
szeti környezetben található. Ez 
kisebb esküvőknek lehet remek 
helyszíne – mondta Laki-Zágon 
Noé mi, a Körmendi Kulturális Köz-
pont munkatársa.

– Úgy tűnik, hogy idén még több 
esküvőre számíthatunk, mert már 
januárban megkezdődött a szezon, 
korábban ez nem volt jellemző. Áp-
rilisig havonta egy-két esküvőt bo-
nyolítottunk, mostantól ez a szám 
megnő. Van olyan hétvége, ahol há-
rom szertartás jut egy szombatra, 
egymást váltják a párok az anya-
könyvvezető előtt. Nekem abban 
van szerepem, hogy a párok igénye-
it összhangba hozzam a lehetősé-
gekkel annak érdekében, hogy mi-
nél szebb legyen a polgári esküvő. 
Most a legtrendibb a homoköntés, 
ami a menyasszony és vőlegény kö-

zös kis ak ciója, ami a két élet össze-
fonódását jelképezi. Vannak olya-
nok is, akik a hagyományos gyer-
tyagyújtást választják, ami évtize-
dek óta szokás. Extra kívánsággal 
nem nagyon találkozom, bár a mi-
nap volt egy szokatlanabb kérés. A 
pár minifákat szeretne ültetni egy 
kis edénybe gyertyagyújtás és ho-
moköntés helyett. Még élnek a régi 
hagyományok, néhány alkalommal 
előfordul, hogy a vőlegény kicsit 
előbb jön, hogy ne lássa meg a 
menyasszonyt a ceremónia előtt – 
mondta Laki-Zágon Noémi. Az es-
küvőkhöz ezen kívül is rengeteg 

babona kapcsolódik. Ezek nem 
vagy csak részben élnek. A rozma-
ring a pár egymás iránti hűségét 
jelképezi, így a menyasszony ko-
szorújába is belefonják és a vőle-
génynek a hajtókájába is beletűzik.

 A valami régi, valami új, valami 
kölcsön és valami kék – ehhez ma is 
sok esküvő igazodik. A menyasz-
szonynak az esküvő napján viselnie 
kell ezt a négy dolgot, hogy a közös 
élet szerencsés legyen. A valami új 
általában a ruha vagy a fehérnemű, 
ami a sikeres életet jelképezi, míg a 
valami régi a menyasszony lánysá-
gát szimbolizálja. Ez régi családi 

ékszer vagy fátyol szokott lenni. A 
valami kékhez jó választás lehet a 
kék harisnyakötő vagy egy kék 
színű virág a hajba, ez a tisztaságot 
jelképezi. A valami kölcsön pedig 
arra emlékezteti az ifjú arát, hogy 
mindig lesznek barátai és a család-
jára is mindig számíthat. Ha a 
menyasszony úgy dönt, hogy varrat-
ja a ruháját, akkor az elkészítésé-
ben semmiképpen nem szabad se-
gédkeznie, mert ez bánatot, szomo-
rúságot okoz. Annyi könnyet, ahány 
öltéssel készült a ruha. A menyasz-
szonyi cipőre vonatkozóan is van 
babona, tilos nyitott orrú cipőt vagy 

szandált viselni, mert kicsúszik a 
pár kezei közül a pénz. Aki három-
szor volt koszorúslány, az nem fog 
férjhez menni, így nem érdemes to-
longani e tekintetben háromnál 
többször. A májusi esküvő – annak 
ellenére, hogy az egyik leggyako-
ribb – a babona szerint nem ígér jót, 
mert a mulandóság ugyanúgy jel-
lemzi, mint a színes májusi virágo-
kat. Egyesek szerint nem ajánlatos 
gyöngysort viselni az esküvőn, mert 
sok könnyet ejthet az ifjú asszony. 
Bizonyos tájegységeken egyenesen 
tiltják esküvőn a gyöngysor viselé-
sét, mert attól félnek, hogy a meny-
asszony házassága túl sok sírásból 
áll majd. Az esküvői tortával kap-
csolatban is ismert néhány babona. 
A közös tortavágás az összetarto-
zást szimbolizálja, a torta magassá-
ga a születendő gyermekekre utal. 
Akinek a keze felül van tortavágás 
közben, az viseli a nadrágot. A kör 
alakú menyasszonyi csokor szeren-
csét hoz a házasságba, míg a csepp 
alakú, hosszúkás csokor csupán 
könnyeket. A házasodni készülők 
életkora változó, a legtöbben a 20–
30 éves korosztályból esküdnek 
meg, de vannak idősebbek is. Sok az 
első házas, de egyre jellemzőbb a 
második házasság is.  A polgári 
szertartás szinte kivétel nélkül egy-
házi esküvővel is párosul. A nász-
nép nagysága változó: korábban a 
nagy létszámú esküvő és lakodalom 
volt divatban, most megint a néhány 
fős ceremóniák gyakoriak.

A körmendiek és a környékbeliek 
nagyrészt a helyi vendéglátóhelye-
ket választják a lakodalmak hely-
színéül, de népszerű az Őrség is. 
Sokan kastélyra szavaznak – pél-
dául a vasszécsenyi Új-Ebergényi 
Kastélyszállóra –, ilyenkor általá-
ban a helyszínen adja össze a párt 

az anyakönyvvezető. Ennek külön 
szabályai vannak. Bár nem min-
denhol lelkesednek az extra ötlete-
kért, az anyakönyvvezetőnek van 
lehetősége arra, hogy polgármeste-
ri hivatalon kívül vezesse le a cere-
móniát.  Ilyenkor az a lényeg, hogy 
az ifjú pár által kiválasztott külön-
leges helyszín az anyakönyvvezető 
illetékességi területére essen, ami 
lehet község, város vagy éppen ke-
rület. További fontos szempont, 
hogy a helyszín egyértelműen 
beazonosítható és a házassági 
anyakönyvben feljegyezhető le-
gyen. A helyszín beazonosításához 
a címen és házszámon kívül alkal-
mas a címmel nem rendelkező terü-
let helyrajzi száma vagy éppen a 
Dunán az adott folyamkilométer. 
Tehát például, ha hajón szeretne 
valaki esküvőt tartani, a szertartás 
közben a hajónak állnia kell, mert 
ha „átúszik” egyik kerületből a má-
sikba, nem lesz érvényes a házas-

ság. A külső helyszínen tartott 
szertartás a hivatalban tartott, hi-
vatali eljáráshoz igazodik, a szer-
tartás menetében és időrendbeosz-
tásában is, azaz éjszakai esküvő 
nem tervezhető ebben az esetben. A 
házasulási kedv valószínűleg a kor-
mány intézkedéseinek hatására 
nőtt az utóbbi években. Bevezették 
az első házasok adókedvezményét, 
amit azok a házastársak vehetnek 
igénybe, ahol legalább az egyik fél 
az első házasságát köti. A kedvez-
mény a házasságkötést követő első 
hónaptól igényelhető, összege nettó 
5 ezer forint házaspáronként, ami 
megosztva is kérhető. Bár a szom-
bati esküvő a babona szerint nem 
jelent sok jót, mégis ekkor állnak a 
legtöbben anyakönyvvezető elé. A 
szerdai esküvő a boldog, a keddi a 
gazdag házasság titka, de a hétfői 
sem rossz, az egészséget hoz a jö-
vendőben.

n TÓTH JUDIT

| 2019. április 26. | panoráma panoráma | 2019. április 26. |

Startol az esküvői szezon, a párok még mindig a szombati napot választják leggyakrabban  

Az elmúlt években fokozatosan nőtt a házasulási kedv Körmenden is
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Fényképezéssel 2004 táján kezd-
tem foglalkozni, amikor is a kör-
mendi múzeumban feladatul kap-
tam repró felvételek és műtárgyfo-
tók készítését. Ezt követően össze-
kapcsoltam az erdő-mező járást a 
fotózással, s a természetben tapasz-
talt élményeket digitális fényképe-
ken örökítettem meg. A természetfo-
tózáson belül elsősorban a nagyva-
dak fényképezését kedvelem, így 
fényképeimen főleg őzek, szarvasok 
és vaddisznók jelennek meg. Leg-
utóbbi kedvenc természetfotós té-
mám a hódok rábai tevékenysége 
volt. Képeim nagyrészt a Körmend–

Egyházasrádóc–Magyarszecsőd 
háromszögben, illetve Csákánydo-
roszlótól északra, valamint a Rábá-
nál készültek.

A 3F-K fotóklubnak alapító tagja 
vagyok, de az utóbbi években a termé-
szetfotózás hobbim háttérbe szorult a 
múzeum miatt. Azért a teleobjektívet 
tovább őrzöm. A múzeum természete-
sen ellát fotós témákkal: a műtárgy- 
és rendezvényfotózást rendszeresen 
űzöm, és nagy öröm volt Magyar Zol-
tán nagyszerű régi fényképező gép-
gyűjteményéből kiállítást rendezni 
néhány évvel ezelőtt. 

n MÓRICZ PÉTER

Móricz Péter elsősorban a nagyvadakra fókuszál

Meg vagyok róla győződve, hogy 
az idő az emberiség egyik alapvető 
problémája. Eleve kevés van belőle 
– a lét véges. Szép, magasztos, 
örömteli pillanatokban rövid és 
gyorsan múló. Borzasztó, tragikus, 
veszélyes helyzetekben ellenben 
hosszúnak tűnő. Azt is tudjuk, 
hogy az idő pénz, mint az angol 
mondja „Time is money”. Ettől fog-
va, amint peregnek a homokóra 
szemcséi, kattannak az óra muta-
tói, versenyfutásban vagyunk vele.

 Időre rohanunk egyik helyről a 
másikra. Ott kell hagynunk a nyu-
galmunkat, s szaladni valahova, 
valamiért. Mert időben oda kell ér-
nünk. Betegségek, halálokok függ-
nek az időtől. No, meg persze csodá-
latos, előre mutató és vivő idősza-
kok. De hát ebből van kevesebb, 
ezért ezeket üdvös lenne kellően 
megbecsülni. Azért morfondírozok 
az időn, mert most újra óraátállítás 
volt. Úgy ígérték, idén utoljára. De 
ahány ember, annyi vélemény. Ma-
radjon a régi, avagy a továbbiakban 
a mindig nyári, vagy jó ez így, ta-
vasszal előre egy órát, ősszel vissza 

egyet. Az újabb ígéretek szerint ta-
lán két év múlva, azaz 2021-ben 
eldől a hogyan tovább. Az Európai 
Unióban energiatakarékossággal 
magyarázzák a nyári időszámítás 
fontosságát. Hmm – régi mondás jut 
az eszembe, miszerint az éjfél előtti 
alvás a legértékesebb. Ha most nyá-
ron 11-kor elalszunk, valójában 
még csak 10 van, így két óra jóféle, 
pihentető, regeneráló alvásban le-
het részünk. De az a bulizó, aki éj-
félre megy az éjszakába, s reggelig 
dorbézol, annak mindegy. Hacsak 
nem alszik előtte este héttől éjfélig. 

Rám a nyári időszámítás úgy ha-
tott, hogy ötórás, megszokott ébre-
désem változott, mert télen is már 
négykor riadok.  Szegény nagyma-
mám gyakran emlegette, milyen jó, 
hogy nem az emberek döntik el, mi-
lyen legyen az idő! Igaz, ez az időjá-
rásra vonatkozott. Essen az eső 
vagy a hó, borús és szeles legyen, 
avagy hétágra süssön a nap? De ez 
egy másik idővel kapcsolatos kér-
dés. Az óraátállítás sorsát most 
már végképp az emberek fogják el-
dönteni. Ha sikerül.  n KÉKI

Időről időre
Még április elején rendezték 

meg Gyöngyösön a Hungarian 
Gamest. A versenynek Magyaror-
szág egyik legjobban felszerelt 
CrossFit terme adott otthont, aho-
vá egyéniben hölgyek és férfiak 
nevezését várták Scaled, Rx, 
Masters 35+ és Masters 40+ ka-
tegóriákban. A megmérettetésre 
kvalifikálta magát Mosolits Bá-
lint az Impulzus Crossfitness szí-
neiben, ahol scaled kategóriában, 
egy nagyon erős mezőnyben 18. 
helyen végzett.  

Körmenden néhány évvel ez-
előtt újraindult a súlyemelő szak-
osztály, azóta az egyesület tagjai 
rendszeresen versenyeken vesz-
nek részt. A közelmúltban a 
súlyemelő Masters országos baj-
nokságon jártak. Az erőpróbán 
több, mint száz nevező lépett ver-
senydobogóra. Kategóriájában 
Pungor Gábor (60/75 kg) 4. he-
lyen, Molnár Csaba (45/65 kg) és 
Fábián Tamás (70/95 kg) pedig 2. 
helyen végzett.   

n M. P.

Gyűjtik az érmeket a körmendiek

„Műhely alkotások” címmel nyílt képzőművészeti kiállítás 
április 11-én délután a Sala Terrena Galériában. A hónap 
végéig megtekinthető kiállításon összesen hét általános 
iskola tanulói mutatták meg legsikerültebb műveiket az 
érdeklődőknek.

A Sala Terrena falait április 11. 
és 29. között körmendi és városkör-
nyéki diákok képzőművészeti alko-
tásai borítják be. Az ünnepélyes 
megnyitón először a rendező okta-
tási intézmény, a Körmendi Köl-
csey Utcai Általános Iskola két ta-
nulója, Veszprémi Botond és Ber-
tha Simon mutatta be modern ze-
nei produkcióját, majd iskolájuk 
vezetője, Mészáros Árpád köszön-
tötte a kiállító kis művészeket és 
felkészítő tanáraikat. Elmondta, 
hogy a tablókon elhelyezett művek 
nagyon jól reprezentálják az isko-
lákban folyó munkát. Ez a mostani 
anyag is olyan színes és színvona-
las, mint ahogy azt az elmúlt 12 év 
során megszokhattuk. „Egy kistér-
ségben élünk, és összeköt bennün-
ket ez a képzőművészeti affinitás, 

amit a tanárok sikeresen adnak át 
tanítványaiknak – mondotta. Iván 
Ivett, a Kölcsey rajztanára is meg-
köszönte a kiállítók közreműködé-
sét, majd az iskolák képviselői ok-
leveleket vehettek át.

A hónap végén záródó kiállításon 
a következő iskolák tanulói mutat-
koztak be műveikkel: Egyházasrá-
dóci Kossuth Lajos Általános Isko-
la, Nádasdi Széchenyi István Álta-
lános Iskola, Csákánydoroszlói Csa-
ba József Általános Iskola, Körmen-
di Olcsai-Kiss Zoltán Általános Is-
kola és a Somogyi Béla Tagiskolája, 
Őriszentpéteri Őrségi Kistérségi 
Alapfokú Művészeti Iskola Képző- 
és Iparművészeti Kézműves 
Tanszak, valamint Körmendi Köl-
csey Utcai Általános Iskola. 

 n CST

Tehetséges diákok alkotásaiból nyílt tárlat a Sala Terrenában

A régióból hét iskola diákjai mutatkoztak be
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A Castrum Sec-Dinamica SE Kör-
mend két versenyzővel vett részt az 
április közepén, Innsbruckban meg-
rendezett Austria Classic elnevezé-
sű világkupán. Horváth Szabolcs 
két ezüsttel gazdagította éremgyűj-
teményét.

Az idei Austrian Classicot az 
osztrák, német, svájci határnál, 
Innsbruckban rendezték április 12. 
és 14. között. Óriási mezőny gyűlt 
össze a világkupára, hiszen 39 or-
szág 248 egyesülete 2223 nevezést 
adott le a háromnapos versenyre. 
Tizenhárom tatamin és két ringben 
zajlottak a küzdelmek. A Castrum 
Sec-Dinamica SE Körmend két ver-
senyzővel három nevezést adott le 
erre a nagyon fontos erőpróbára. 
Horváth Szabolcs országos diákbaj-
nokként vett részt az osztrák verse-
nyen. Először a saját korcsoportjá-
nál eggyel feljebb, kadet 2 korcso-
portban, –32 kg-os súlycsoportban 
és light-contact szabályrendszer-
ben lépett tatamira. Első ellenfelét, 
Tamás Christian (Szlovákia) ver-
senyzőt utasította maga mögé, így 
bekerült a döntőbe, ahol Hayden 
Challengerrel (Anglia) nézett far-
kasszemet. Az angol fiú fantaszti-

kus lábmunkájával szemben nem 
talált ellenszert, így egy nagyon 
szépen csillogó ezüstéremmel lép-
hetett a dobogó második fokára. Kö-
vetkezett a kicklight szabályrend-
szer, ahol szintén az angol sportoló-
val döntőzött. Itt már jobban meg 
tudta szorítani az ellenfelét, de a 
mérkőzés végén ismét Hayden Chal-
lenger kezét emelték a magasba. 
Szabolcs nagyon jól versenyzett, és 
megérdemelten szerezte meg mind 
a két ezüstérmét.

Tóth Levente light-contact sza-
bályrendszerben indult, kadet 2 kor-
csoportban az –52 kg-osok között. Ez 
volt élete első világkupája, az óriási 
verseny rányomta bélyegét Levente 
teljesítményére, de ezt is meg kell 
szoknia. Ellenfele egy német sporto-
ló volt Mark Barutzky személyében, 
aki egyhangú pontozással aratott 
győzelmet. Ez azt jelentette, hogy 
Levente kiesett a versenyből. Edző-
jük, Andorka Imre 3 danos kick-box 
mester gratulált mindkét versenyző-
jének, külön öröm volt számára Sza-
bolcs két dobogós helyezése. Mint 
mondotta: „Folytatjuk az építkezést, 
dolgozunk és megküzdünk a későbbi 
sikerekért!”. n CST

Érmek az Austrian Classicról

Az Alpok-Adria Kupa döntőjének első, felejthető mérkőzé-
sén, Horvátországban kilencpontos vereséget szenvedett 
(76-67) az Egis Körmend férfi kosárlabdacsapata. A Rieká-
hoz közeli Mavrinciben rendezték az összecsapást.

A vendéglátó Adria Oil Skrljevo is 
sok hibával kezdett, míg a Körmend 
egy-egy villanáson kívül végképp 
nehézkesen mozgott. Ráadásul a 
hazai játékvezetés is tördelte a rit-
must, általában a vendégek ellen 
szólt a síp. Tíz perc elteltével 27-10 
állt az eredményjelzőn. Láttunk 
már ilyent – a Falco otthonában mí-
nusz 17-ről nyert az Egis. A második 
negyedet 9-25-re hozták a vendé-
gek, sípszó ide vagy oda. Ezzel a 
szünetre 36-35 lett az állás. Csor-
vási a ZTE ellen kisebb Achilles- ín-
sérülése miatt kihagyta azt a mecs-
cset, ám a horvátoknál a félidőben 
10 pontot gyűjtött. A záró etapnak 
57-51-gyel álltak ki a csapatok. A já-
ték képe a végére sem változott. 
Meglepően alacsony színvonalat 
mutatott a meccs, tán mindkét fél a 

végső összecsapásra készült. Végül 
a Skrljevo 76-67-re nyert.

 A Körmendnek 9 pontos hátrányt 
kellett ledolgoznia a mindent eldön-
tő utolsó mérkőzésen. A horvátok 
kezdtek jobban. Price-nak (8) és 
Hammondsnak (24/9) kellett felpö-
rögnie, hogy fordítson az Egis.  
Az első negyed 22-18-ra végződött. 
A második tíz percben aztán a jó ha-
zai védekezéshez jobb találati  
arány is társult. Megzavarodott az 
ellenfél, keményen, idegesen ját-
szottak. Csorvási (12) és Bradford 
(17/3) hatásos és szép megoldásai-
val a félidőre nőtt a fölény (47-34). 
Aggodalomra Price nagy esése 
adott okot, bizony cudarul beverte a 
fejét. Szerencsére a fordulás után 
visszatért a pályára, és labdaszer-
zéssel, illetve két kosarával nyug-

tatta meg a publikumot. Delas (9) jó 
centermunkával dolgozott, Ham-
monds pedig nem bírt hibázni. A 
harmadik negyed végére megnyug-
tató, 75-51-es vezetést sikerült ösz-
szedolgozni az MTE-nek. A végjá-
tékra 86-61-gyel mentek a csapatok 
Thames (17/6) jóvoltából. Ezután 
Kiss, Lajsz és Oroszi is pályára lé-
pett, ám a horvátoknál csak Willi-

ams (15) tudott faragni a hátrá-
nyukból. Végeredmény 92-71. Az 
Alpok-Adria Kupa győztese az Egis 
Körmend kosárlabdacsapata! Nagy 
ünneplés, konfettieső köszöntötte a 
nyerteseket. A torna legjobb játéko-
sa a vendégeknél Brian Williams, 
míg a hazaiaknál Leyton Ham-
monds lett. 

n KÉKI

Újabb trófeával gazdagodott a Rába-parti, patinás kosárlabdaklub

Megnyerte az Alpok Adria Kupát az Egis Körmend Bejöttek a merész számítások, az 
Egis Körmend férfi kosárlabdacsa-
pata a 4. negyedben tudta legyűrni 
a Paksot idegenben (73-86). A Jász-
berény az utolsó pillanatban dobott 
hárompontos kosarával verte a 
Szolnokot (80-79). Az egymás elleni 
eredmény alapján a Rába-partiak 
foglalhatták el az alapszakasz ve-
zető helyét. 

A középszakasz első találkozóján, 
Jászberényben újra a záró etapban 
tudott fölényt kiharcolni, s ezzel győ-
zelmet kicsikarni az Egis (84-92). A 
szombati bajnoki után április 15-én, 
hétfőn az Alpok-Adria Kupát nyerte 
meg a horvát Adria Oil Skrljevo ellen 
(92-71). Szerdán a Pécset 84-70-re 
győzte le a Zollner-legénység a baj-
nokságban. Húsvétvasárnap délután 
a Falco jött Körmendre, és kemény 
csatában 95-88-ra alulmaradt a zsi-
nórban 11. bajnoki győzelmüket be-
gyűjtő hazaiaktól. 

Kialakult az alapszakasz vég-
eredménye: 1. a Körmend, 2. a Szol-
nok, 3. a Falco. 4. a Jászberény, 5. a 
Pécs. A középszakaszban ez az öt 
csapat játszik oda-visszavágót, az itt 
elért eredmények alapján követke-
zik majd a rájátszás május második 
felében. Az első fordulóban az Egis 
szabadnapos volt, a második játék-
napon, április 13-án a JP Auto-Jász-
berényi KSE fogadta az MTE-t.  
Lazics csapata az eltiltott Pantelics 
és a sérült Coleman nélkül is komoly 

ellenfélnek bizonyult. A félidő mini-
mális vendégelőnnyel zárult (44-46). 
A 3. negyed végén 71-70 volt oda, 
minden a hajrában dőlt el a mi ja-
vunkra. Price (24/9) elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a fontos idegen-
beli győzelem létrejöttében. A soro-
zat következő derbije a Pécsi VSK- 
Veolia ellenében zajlott. A vendégek-
nél centerposzton Horti sérülése 
miatt hiányzott. Csirke Ferenc gár-
dájában Budimir (20/6) játszott na-
gyot, míg Körmendben Price (19/9) 
volt a húzóember. Az elején még a 
Pécs vezetett néhány ponttal, aztán 
beindult a hazai henger. A Körmend, 
amikor jól védekezett, akkor ellépett 
ellenfelétől, de a Pécs szívósan küz-
dött. A harmadik negyedben 15 pont 
fölé nőtt a hazai fór, s ez a baranyai-

ak fáradásával tartósodni látszott.  
A végére bejöttek a piros-fekete csa-
pat fiataljai, ekkor már nem volt ve-
szélyben az újabb győzelem (84-70).  

Körmendi kosarakkal indult a 
vasi El Classico. A Falco is hamar 
ébredt, sőt, jó hárompontosokkal 
operált, egalizált, egy rövid időre 
vezetett is egyetlen pontjával. 17-17-
nél a körmendi vezetőedző, Matthi-
as Zollner heves reklamálása miatt 
technikai kapott. Hazai oldalon 
nem volt eladott labda, a pontokon 
megosztoztak a csapattagok. Ám a 
szombathelyiek 50 százalékkal dob-
ták a távoliakat. Ferencznek volt rá 
válasza, hármasával 24-20-ra vég-
ződött az első negyed. A folytatás-
ban tízre duzzadt az MTE előnye, 
ekkor Csorvási lendített az ered-

ményen. A Falco futott az Egis után, 
de már nem ültek a hármasaik. Fél-
idő 50-39. A Rába-partiak jobban 
védekeztek a fordulás után is, egye-
dül Redickkel (24) nem tudtak mit 
kezdeni. Ferencz (15/5) jól triplá-
zott, Price (22/6) most is szenvedé-
lyesen küzdött. A harmadik etap 
végén az eredményjelző 72-64-et 
mutatott. Mindig akadt a Körmend-
ben, aki hozzá tudott tenni a pont-
gyűjtéshez (Thames, Delas). Sűrű-
södtek az időkérések, fokozódtak az 
izgalmak. A Falco 7, majd 5 pontig 
zárkózott, sőt, lejárt a hazaiak tá-
madóideje, de megint jött Price és 
kezébe vette a labdát. Megvan a 11. 
győzelem zsinórban (95-88). Nehéz, 
küzdelmes meccs volt, noha szinte 
végig vezetett a Körmend. Ezzel né-
mileg ellépett vetélytársaitól az 
élen. Sőt, továbbra is veretlen hazai 
pályán.  n KÉKI

Sikerek 
a varázsszőnyegen

A közelmúltban rendezték 
meg a területi szabadfogású 
Diák I és Diák II. országos 
birkózóbajnokságot Nagyka-
nizsán. 12 egyesület 136 ver-
senyzője mérkőzött az orszá-
gos döntőbe való jutásért.

Bartók Zsolt edző tájékoz-
tatott a körmendiek sikerei-
ről. Diák II kategóriában Do-
mina Zsolt 29 kg-ban 9 indu-
ló közül, kettő tusgyőzelem-
mel és egy vereséggel az 
előkelő harmadik helyezést 
hozta el és ezzel az ered-
ménnyel bejutott az országos 
döntőbe. Gelányi Erik nem-
csak a saját korosztályában 
– Diák II. +69 kg –, hanem az 
egy-két évvel idősebbeknél – 
Diák I. +85 kg-ban – is meg-
mérette magát. Mindkettő 
korcsoportban megszerezte 
az aranyérmet, ezáltal feláll-
hatott a dobogó legmaga-
sabb fokára. Zsolt az ered-
ményével kvalifikálta magát 
a Szentesen megrendezésre 
kerülő Diák II. országos baj-
nokság döntőjébe. Erik a 
Diák II. (Szentesen), vala-
mint a Diák I. korcsoportban 
az országos bajnokság dön-
tőjében való részvételt ki-
harcolta, amit Gyomaendrő-
dön rendeznek meg. 

n KÉKI

Két vereség
A Büki TK otthonában a Kör-

mendi DMTE kézilabdásai 37-25-
re kaptak ki, a félidő 17-12 volt. 
Pedig 0-3-mal indult a meccs, az-
tán kijött az erőfölény. A Körmend 
okosan próbálta lassítani a tem-
pót, de néhány meghatározó játé-
kosa hiányában, főleg védekezés-
ben alulmaradt. A következő for-
dulóban idehaza a Szombathelyi 
Kézilabda Klub és Akadémia 
U22-es csapatával mérkőztek a 
lányok. Most is jól kezdtek a Rá-
ba-partiak, aztán a vendégek for-
dítottak. A 17. percben egál volt az 
állá (7-7). Fej-fej mellett haladtak 
a csapatok, aztán a félidőre kiala-
kult némi szombathelyi előny  
(17-16). Az 50. percig partiban tu-
dott lenne a KDMTE, ezután a 
több NB I/B-s játékossal kiálló 
SzKKA simán győzött (22-34). 
Szép dolgokat, jó megoldásokat 
hozott a találkozó, de a végén ki-
jött az erőnléti és tudásbeli kü-
lönbség.  n KÉKI

Ötödikként végzett a szolnoki 
fiú junior U18 kosárlabda-bajnok-
ság országos döntőjében az AKMÉ 
Körmendi Törpördögök csapata. A 
felsőházi rájátszásból egyenes 
ágon jutottak a nyolcas döntőbe, 
ahol két kiemelkedően erős társa-
ságtól, a Honvédtól és az Albától 
kikaptak. A Debrecent legyőzve az 
5–8. helyért játszhattak. A csaló-
dott házigazda Szolnokot verve 
újra a Debrecen gárdája követke-
zett. Ellenük szoros meccsen vé-
gül sikerült győzni (88-84), ezzel 
ötödikek lettek. Edzőik, Érsek Ist-
ván és Kocsis Tamás kiemelték a 

jó csapatszellemet, lelkes hozzáál-
lásukat. Kis vidéki egyesületként 
szép eredmény ez a Törpördögök-
től. Utánpótlás szempontjából pe-
dig az igazán fontos tényező, hogy 
közülük négyen már a nagy csa-
patban is bemutatkoztak: Takács 
Kristóf, Kiss Benedek, Kiss Má-
tyás és Balogh Máté. Ők most is 
kiemelkedőt nyújtottak a döntő-
ben. A csapat többi tagja: Darázs 
Máté, Herczeg Kristóf, Lőte Márk, 
Gyánó Kristóf, Monek Máté, Par-
csami Kornél, Szívós Patrik és 
Vargovics Balázs. 

n KÉKI

A megyei I. osztályú labdarúgó-baj-
nokságban szereplő Körmendi FC a 
21. fordulóban a tabella 13. helyén álló 
Rumhoz látogatott. A házigazda lel-
kesen rohamozott, míg a vendégek, 
úgy tűnik, beérték a szerény döntet-
lennel. Mert ez lett a végeredmény: 
0-0. A következő, 23. forduló során a 
sereghajtó ÖTE Ikervár jött Kör-
mendre. Két, szinte kihagyhatatlan 
helyzetet puskázott el ifj. Molnár Ká-
roly csapata. Ezt megfejelte az Iker-
vár egy góllal. Ekkor észbe kaptak a 
vendéglátók, s rákapcsoltak. Jöttek a 
kapufák, aztán az egyenlítés, majd a 
vezetés is a szünetre (2-1). A fordulást 
követően már nagy kedvvel, szépen 
fociztak a körmendiek. A 67. percben 
megfogyatkozott az ellenfél egy kiál-
lítás miatt. Sipos 4 gólja mellett Kósik 
is betalált. Végeredmény 5-1. Április 
20-án, szombaton Kőszegre utaztak a 
focistáink. Az első félidőben kialakult 
a végeredmény: 1-1. A kőszegiek sze-
reztek vezetést, aztán Niksz egali-

zált. A második félidőben megint ka-
pufa, kihagyott körmendi helyzetekig 
jutottak a mieink, de már nem szüle-
tett gól. A Körmendi FC tartja harma-
dik helyét a tabellán. Április 27-én 
rangadóra kerül sor Körmenden, jön 
a Szentgotthárd.  

 n KÉKI

Biztató kosaras utánpótlás

Meglett az alapszakasz-elsőség a piros feketéknek

Megyei focielit
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RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
Készült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megbízásából

ADÓBEVALLÁSÁT.  MI INTÉZZÜK ÖN HELYETT.

AKÁR ITT IS KIEGÉSZÍTHETI

Ajánlja fel

adója 1+1%-át!

NAV_eSZjA_2019-SAJTO-212x268.indd   3 2019. 03. 19.   14:42
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POLSTERMÖBEL – BETTEN – MATRATZEN
ADA Hungária Kft.
H-9900 Körmend, Rákóczi u. 154.
Telefon: +36-94/590-100
Nyitva: hétfőn és pénteken 8–12 h

Nézzen be hozzánk, megéri! Bemutatótermünkben

állandó akció!
Kínálatunkból:
Ülő és funkciós

garnitúrák
(bőr, szövet huzattal),

minőségi matracok 
és ágybetétek széles 

választéka
kiváló minőségű

szövetek akciós áron
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BÁDOGOS MUNKÁK
végzése anyagbeszerzéssel!

Mukics Baumed Kft. – Mukics Lajos Bádogos mester

Tel.: 06-30/9028-338
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Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Az ajánlatok érvényesek 2019. 04.30-ig kötött vevőszerződés esetén, illetve a készlet erejéig. Vegyes átlagfogyasztás: 7,0-8,8 CO2-kibocsájtás: 167-184 g/km. 

A kép illusztráció

Ford Haszongépjárművek évi 2,5%-os fix kamattal,
NHP finanszírozás keretében

Az NHP Fix 2.5%-Os FiNANszíROzás PéNzügyi Feltételei:
• Konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing • Devizanem: HUF • Finanszírozott összeg: minimum 3 millió Ft
• saját rész:  a bruttó vételár minimum 22%-a • Futamidő: 36–96 hónap
• Kamatozás: 2,5% éves ügyleti kamat, mértéke fix, a teljes futamidő során változatlan

FORD RANGER XL 6 150 000 Ft-tól* (bruttó 7 810 500 Ft)

a Ford piacvezető haszongépjárműve manuális klímával, fehér színben 
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Szombathely, Csaba u. 5/A • Tel.: 06-30/30-10-243
www.vasibadogosbolt.hu •   Bádogos Bolt Szombathely

Trifa színes acél 
és alumínium 

csatornák 
készletről!
Többféle színben 

trapéz- és cserepeslemez.
Horganyzott csatornák 

és kiegészítők.
Szükség esetén 

kivitelezőt ajánlunk

Élhajlítást 

6m-ig 

vállalunk!  
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BÁDOGOS BOLT

Hirdesse nálunk 1%-os 
Adófelajánlását!
Kedvezményes árakkal kapcsolatosan 

keressen minket.
06-30/500-6191  •   vasiszuperinfo@maraton.hu
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Új társasház 
Körmenden, a belvárosi 
Bercsényi utcában!

46 és 65 m2-es lakások 
még korlátozott számban leköthetők!

Tetőtérben, 44-48-82 m2- es lakások kedvezményes 
áron 14-17-27 millió forintért ajánljuk!

Igénylés: Joó Gyula 06/20/9-738-737
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Jelentkezés munkaidőben (08:00-16:00 h) a megadott telefonszámokon, vagy az 
alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: Seton Hungary Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 • Fax: +36 95 551 900 • Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. 
Magyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém 
megye határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 900 alkalmazottal.

Az alábbi pozíciókba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT SZABÁSZ
Amit kínálni tudunk
•  Versenyképes juttatások 
•  Műszakpótlékok (18-22 h 40%)
•  Béren kívüli juttatások
•  Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén kifizetésre kerülnek 
 (szombat 100%, vasárnap 150%) 
•  2 műszakos (délelőtt 06-14 h, illetve délután 14-22 h) munkarend
•  Ingyenes céges buszjárat (Celldömölk, Pápa, Ajka, Sümeg, Szombathely, 
 Körmend, Sárvár, Zalaegerszeg irányából és vonzáskörzetükből) 
•  Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás 
• Saját állományban való alkalmazás

Feltételek
•  min. általános iskolai végzettség
•  tesztíráson való megfelelés

LEATHER, VALUE OF NATURE
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Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
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RÁZSÓ ImreI ázsó

(94) 594 077@ iskola@razso.sulinet.hu9900 Körmend, Rákóczi u.2.

www.razso.kormend.hu

2019. szeptember

NAPPALI TAGOZAT ESTI TAGOZAT

Érettségi vizsgára felkészítő

Érettségire épülő képzés
autószerelő

szoftverfejlesztő

kárpitos
asztalos
eladó
szoftverfejlesztő
vegyész technikus
KKV II. (haladó angol, német)


