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Körmendi Híradó
Igazi közösségi teret alakítanának ki a mozi épületéből
Hatszázmillió forintot nyert el egy európai uniós pályázaton a körmendi önkormányzat  3. oldal

TARTALMUNKBÓL:

Lezárul a Boldog
BatthyányStrattmann Lászlóemlékév
A körmendi önkormányzat képviselő-testülete még 2019 decemberében hozott döntést arról, hogy a 2020–2021-es évet
Boldog Batthyány-Strattmann
László-emlékévvé nyilvánítja a
hercegorvos születésének 150.
és halálának 90. évfordulója tiszteletére.
n 4. OLDAL

Az ősök apáról fiúra
adják át a Batthyány
család históriáját
Január 22-én, a boldoggá avatott dr. Batthyány-Strattmann
László halálának évfordulóján
zárult a Batthyány-emlékév Körmenden.
n 5. OLDAL

A fiatal családjában
meghatározó szerepet
tölt be a tánc
Aranykeszkenős táncos címet
nyert el a Soproni Országos Szólótáncversenyen Balogh Anna,
aki kisgyermekkorától táncol.

n 7. OLDAL

CÍMLAPUNKON:
A szociális alapszolgáltatásban
dolgozókat tesztelték – Jakab
Krisztinától éppen mintát vesz
Auer Milán
3. oldal
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liftes társasházi lakások épülnek kulcsrakészen.
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Körmenden a Kauz réten új építésű

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Foglalja le új otthonát,

rugalmas és kedvező feltételekkel!
CSOK, Babaváró támogatás igénybe vehető!

A lakások bérbeadásra is
kiválóan alkalmasak, értékálló,
jó hozamú befektetési
lehetőséget biztosítanak.
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Jubiláns tűzoltók

aktuális
Új ultrahangkészüléket kapott a körmendi urológia
KÖRMENDI HÍRADÓ

A Körmendi Katasztrófavé
delmi Kirendeltségen dolgozók
közül hatan vehettek át tíz és
húsz év után járó szolgálati jele
ket az elmúlt időszakban. Pintér
Sándor belügyminiszter szol
gálati jelet adományozott szol
gálati feladatai kiemelkedő telje
sítéséért húsz év után Herczeg
Zoltán és Németh Péter tűzoltó
századosoknak, Réczeg Zsolt
főtörzsőrmesternek. Elismerték
továbbá Horváth István főtörzs
őrmester, valamint Horváth Péter és Kőrös Gábor törzsőrmes
ter tízéves munkáját is.

Rendőrök elismerése

A Magyar Autóklub Nyu
gat-dunántúli Reg ionális
Szervezete – az elmúlt évekhez
hasonlóan – 2020-ban is meg
köszönte a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság érintett állomá
nyá na k
a
közlekedés
biztonsága érdekében kifejtett
tevékenységét. A tárgyjutal
mat a Körmendi Rendőrkapi
tányság két munkatársa, Jóna
Tamás címzetes rendőr törzs
őrmester, valamint Száraz
Csaba címzetes rendőr zászlós
vette át év végén Körmenden.

Szép életút

Pedagógus szolgálati emlék
érmet adományozott dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrá
sok minisztere Vadász Mária
és Gorzáné Horváth Ildikó
körmendi óvodavezetőknek
nyugdíjba vonulásuk alkalmá
ból. Az elismerést Kőházyné
Fasching Anikó intézményve
zető adta át nekik nemrég.

Áramszünet lesz

Az E.ON szolgáltatásainak
kiváló minősége és a biztonsá
gos ellátás érdekében folyama
tos korszerűsítést végez. A terv
szerű fejlesztések elvégzéséhez
szükség van a szolgáltatás idő
szakos szüneteltetésére, így ja
nuár 28-án várhatóan reggel 8
és délután négy óra között Kör
menden a Diófa utca egyes ré
n MP
szein nem lesz áram.

A hivatalos átadón Marton Miklós, dr. Varga László főorvos és Scheiber Mihály


FOTÓ: SZD/ARCHÍV

Nem telt tétlenül a körmendi Lions Klub 2020-as éve –
árulta el lapunknak Scheiber Mihály, a körmendi klub egyik
tagja, aki egyben a klubbal szorosan együttműködő Batthyány Strattmann László Kórházért Alapítvány elnöke is.
„Elsősorban a COVID-járványra
koncentráltunk, így segítséget nyúj
tottunk az idősek otthonának, a
mentőállomásnak és a kórháznak
is” – hangsúlyozta.
Ablakátbeszélő készüléket vettek
például a kartonozóhoz és a tüdő

gondozóba, hogy ne kelljen közvet
lenül érintkezni a betegekkel. Ez
utóbbi esetében például a légzés
funkciós vizsgálatok során a vizs
gálatot végző asszisztens és a beteg
közé helyezik a polikarbonát para
vánt, így a légúti cseppfertőzések

előfordulása minimálisra csökkent
hető. A mentősöknek a járványhely
zetben való helytállásért klubtár
suk, Babati Zoltán több alkalommal
nyújtott támogatást tavaly, az idő
sek otthonában pedig egy ózonos
fertőtlenítő készüléket vásároltak.
A kórházi alapítvány és a helyi
Lions klub nagyobb volumenű, kö
zös akciója egy ultrahangkészülék
beszerzése volt a körmendi kórház
urológiai szakrendelőjének. A mint
egy 2,3 millió forintos berendezés
jóval több fajta betegség felismeré
sére alkalmas, mint technikailag
elavult elődje.
Sok évtizede használtuk már a
korábbi ultrahangkészüléket, gyen
gébb volt a képminősége, nehéz volt
már vele érdemi véleményt adni –
kezdte gondolatait a hivatalos át
adón dr. Varga László urológus,
majd azzal folytatta: most a Lions
klub jóvoltából egy olyan készüléket
kapott a szakrendelés, ami a 21.
század követelményeinek megfelel.
Tárolni lehet rajta képeket, ko
rábbiakkal összehasonlítani, sőt az
erek vizsgálatára is alkalmas.
A főorvos azt is hozzátette, hogy
az urológiai gyakorlatban is, mint
sok más orvosi területen, alapvető
vizsgálatnak számít az ultrahangos
vizsgálat. „A röntgennel ellentétben
számtalanszor ismételhető, napon
ta akár többször is el lehet végezni.
Invazív beavatkozásoktól mentesen
a betegellátás minőségét javítani
tudjuk és a kórismézés is sokkal
könnyebb általa, ami azért is fontos,
mert gyakorlatilag majdnem min
den páciensnél szükség van erre a
vizsgálatra – zárta szavait dr. Var
ga László.
n MP


Elbúcsúztatták a kollégák a nyugdíjba vonuló pedagógusokat
A tavalyi év utolsó tanítási
napján a körmendi Kölcsey
Utcai Általános Iskola két
pedagógusától búcsúztak
el kollégáik.
László Zoltánné és Pusztai Ferenc vonult nyugdíjba. Mind a ket
ten Pedagógus Szolgálati Emlékér

met kaptak. Ezen túl László
Zoltánné Miniszteri Elismerő Okle
velében is részesült, aki matemati
ka, orosz- és németnyelv-tanárként
osztályfőnök és az idegennyelvi
munkacsoport vezetője, valamint a
matematika és az osztályfőnöki
munkaközösség aktív tagja volt.
Az oktató-nevelő munkáját oda
adással, a tanulók képességeit, igé
nyeit, körülményeit fig yelembe

véve, széles körű módszertani esz
köztár alkalmazásával végezte.
Több éven át egy pályázat megva
lósításának iskolai koordinátora,
valamint a megye, illetve az ország
határain is túlnyúló, az intézmény
ben évente megrendezett nyelvi hét
fő szervezője volt. Tanulói közül töb
ben eredményes nyelvvizsgát tet
tek.
n CST
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A mintegy hatszázmilliós projekt nem igényelt a várostól önerőt

Teljesen megújul a körmendi mozi és az épület környezete
„Úgy tűnik, régi vágya válhat valóra a körmendieknek, miután mintegy hatszázmillió
forintos forrást nyert el egy európai uniós pályázaton a körmendi önkormányzat, amiből teljesen megújulhat a korábbi moziépület” – számolt be lapunknak mindjárt így év
elején egy örömteli hírről Bebes István, Körmend polgármestere.
A város szívében álló épület
az 50-es években még raktár
helyiség volt, aztán mozi lett,
de az utolsó átalakítása így is
1981-ben volt, tehát mindenfé
leképpen megérett a teljes fel
újításra, funkcióváltásra. A
kimondott mozitevékenységet
nagyon nehéz lett volna fenn
tartani, éppen ezért próbálták
már az előkészítésnél azt a
lehetőséget követni, hogy egy
komplex, többfunkciós közös
ségi épületet alakítsanak ki,
ahol otthont kapnának külön
böző egyesületek, együttesek,
szakkörök, de lennének benne
kisebb események, előadások,
bemutatók, és persze gondol
tak arra is, hogy kamaramo
ziként funkcionáljon. Most
mindez egyben megvalósul
hat.

Teljes támogatottság

Közösségi tér

Régóta a város vezetésének
tervei között szerepelt az épü
let és annak környezetének
megújítása. Az előkészítésre
tettek is már lépéseket korábban, hi
szen még néhány évvel ezelőtt har
minchárom körmendi szervezet szö
vetkezett egymással és vontak be
rengeteg helyi állampolgárt, közös
séget és szervezetet, hogy elkészít
sék a helyi fejlesztési stratégiát. Ki
emelt figyelmet fordítottak a fiatalok
és az idősek, valamint a város közös
ségi és gazdasági életének különbö
ző területén aktívan tevékenykedő
polgárok véleményére. A konzorciu
mi tagok között jelen vannak a műve
lődés, a sport, a rekreáció, a turiz
mus, a köznevelés, a szociális élet, a

funkciókat, hanem a Szabadság té
ren a zöldfelületeket tovább fejlesz
tenék és a Kölcsey utcában – az is
kola mellett – lévő játszótér is
megújulna a szülők és a legkiseb
bek örömére. A polgármester arról
is beszélt, hogy mindezt olyan
formában szeretnék megolda
ni, ami a fenntartható fejlő
dést is segíteni tudja. A tervek
tartalmaznak egyébként par
kolóhelyek kialakítására vo
natkozó ötleteket és van ben
ne útfelújítás is.

városfejlesztés és az örökségvéde
lem területén működő intézmények
és civil szervezetek, akikkel több
lépcsőben, többszöri egyeztetés után
közösen dolgozták ki a CLLD prog
ram keretein belül azt a stratégiát,
aminek egyik kulcsprojektje volt a
mozi épületének megújítása és új
funkciókkal való megtöltése – emlé
keztetett Bebes István.
Az egyértelmű volt, hogy nem kis
feladat lesz, ha tényleg minden
igénynek szeretnénk megfelelni és
valóban széles körű előkészítést
igényel – hangsúlyozta.

Megújulás kívül-belül
Az épületben például helyet kap
hatna egy büfé is egy fogyasztásra
alkalmas térrel az előcsarnokban,
vagy akár külső terasszal, de a kör
nyezete is megszépülne. Éppen emi
att is kapcsolódik az egész fejlesz
tés ugyanis egy zöld programhoz. A
projektet ugyanis az Európai Unió
mostani pénzügyi ciklusában a
Zöld Város kialakítása című felhí
vásban találták támogatásra érde
mesnek. Így ennek részeként nem
csak a mozi épülete kapná az új

A beruházás a következő
másfél, két évben valósulna
meg és a célja, hogy a lehető
leg tökéletesebb állapotba
hozzák a volt mozi épületét –
szögezte le Bebes István, aki
azt is elmondta, hogy a pro
jekt nem igényelt a várostól
önerőt.
„A korábbiakban is, amikor
a mozi hasznosítása a terve
ink között szerepelt és napi
renden volt, komoly forráso
kat kellett volna még
hozzáadnunk. Most ugyanazt
a megoldást sikerült végül vá
lasztanunk és elérnünk, mint
amit a jelenleg is épülő piac
esetében, megpróbáltunk egy
magasabb összegre pályázni
azért, hogy a város költségvetését
ezzel ne terheljük meg és végül si
kerrel jártunk a kormánynál” – zár
ta szavait a városvezető.
Arra pedig már V. Németh Zsolt
miniszteri biztos, a térség ország
gyűlési képviselője világított rá, vi
tathatatlan és jól látszik, hogy Kör
menden folyamatosak a fejlesztések,
hiszen ahogy egy projekt befejező
dik, máris indul a következő vagy
éppen párhuzamosan zajlanak egy
más mellett.
n MP



FOTÓ: JT

A szociális alapszolgáltatásban dolgozókat is letesztelték
A pedagógusok és szociális in
tézmények dolgozóinak korábbi
teszteléséhez hasonlóan a szociá
lis alapszolgáltatásban, a gyer
mekjóléti alapellátásban, valamint
a gyermekvédelmi szakellátásban,
javítóintézeti ellátásban dolgozók
– többek között falugondnokok,

házi segítségnyújtást végző szociá
lis dolgozók, családsegítők, utcai
és közösségi szociális munkát vég
zők, hajléktalanellátásban dolgo
zók, gyermekvédelemben dolgozók
– is jelentkezhettek a koronavírus
elleni célzott csoportos gyorstesz
telésre, amit múlt hétvégén ország

szerte 127 mintavételi ponton bo
nyolítottak le.
Körmenden Auer Milán, aki a
PTE-n gyógyszerésznek tanul és
Németh Luca,
a Semmelweis
Egyetemen népegészségügyi ellen
őr hallgatója végezték a tesztelést.
Azt mondták, azért kapcsolódtak

be a programba, mert sokan van
nak azok, akik nem tudják maguk
ról, hogy hordozók, ezáltal máso
kat is megfertőznek. Ebből a
rétegből szerettek volna minél több
embert kiszűrni. Ez a minimum,
ami elvárható az egyetemistáktól,
hogy segítsenek – mondták. n MP
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Ünnepi szentmisével tisztelegnek a hercegorvos halálának 90. évfordulója előtt

Batthyány-Strattmann László Ödön, a tizedik herceg mindennapjai

Lezárul a Boldog Batthyány-Strattmann László-emlékév

Hűséges az anyaországhoz, hűséges a családjához és Istenhez

A körmendi önkormányzat képviselő-testülete még
2019 decemberében hozott döntést arról, hogy a 2020–
2021-es évet Boldog Batthyány-Strattmann László-emlékévvé nyilvánítja a hercegorvos születésének 150. és
halálának 90. évfordulója tiszteletére. Az emlékév most,
2021. január 22-én – éppen lapunk megjelenésével egy
időben – zárul szentmisével és a Batthyány-díjak átadásával.

Batthyány-mise Körmenden

FOTÓ: JT/ARCHÍV

Már korábban is minden évben
nagy figyelmet fordított a város
arra, hogy azokon az emléknapo
kon, amelyek a Batthyány család
hoz vagy a hercegorvoshoz köthe
tők, különböző eseményekkel
emlékezzenek meg. Most kiemelten
kezelték születésének és halálának
kerek évfordulóit.
Az emlékév programját, mint min
den mást, a koronavírus és az azzal

kapcsolatos korlátozások jelentősen
átírták. A jelenleg is hatályos jár
ványügyi rendelkezések nem teszik
lehetővé, hogy ünnepi nagyrendez
vényen legyen megemlékezés Boldog
Batthyány-Strattmann László halá
lának 90. évfordulóján, helyette
azonban nyilvános szentmisét tarta
nak a Szent Erzsébet-plébániatemp
lomban, aminek a végén átadják az
idei Batthyány-díjakat is.

A test és a lélek orvosa – Boldog
Batthyány László díjat dr. Székely
János megyéspüspök alapította
2018-ban. A magyar orvosképzés, a magyar orvosok hivatástudata világviszonylatban is kiemelkedő.
Orvosaink a kellő eszközök és
megbecsültség gyakran megtapasztalt hiányának ellenére is
nagy odaadással és szakértelemmel végzik a gyógyítói feladatukat. A Szombathelyi Egyházmegye ezt a szolgálatot szeretné
megköszönni, azáltal is, hogy
évente egy kiváló orvost tüntet
ki, valamint szeretné a hit és az
orvosi hivatás kapcsolatát az
egészségügyben dolgozók lelkében megerősíteni.

Herceg dr. Batthyány-Strattmann I. László (1870–1931) élete
• Már gyermekkorától érezte,
hogy az orvosi pálya a hivatása.
Érettségi után mégsem kezdhette
meg orvosi tanulmányait, mert Jó
zsef nevű bátyja korai halála miatt
édesapja őt akarta a birtok élére
állítani. Így aztán Kalksburgban
gazdasági főiskolán folytatott ta
nulmányokat, majd beállt katoná
nak. 1896-ban mégis beiratkozott
az orvosi egyetemre, ahol 1900ban oklevelet szerzett. A főrendi
háznak 1899-től, majd a felsőház
nak 1927-től volt tagja.
• Köpcsényi birtokán ingyenes,
24 ágyas szemkórházat alapított,
a kórház ápoló-főnöknőjének tisz
tét felesége, Coreth Mária Terézia
grófnő töltötte be, aki kitűnő ízlé
sű, művelt nő volt. Tizenegy gyer
mekük nevelésén túl egyenrangú
partnere volt férjének. A szemmű
téteken asszisztensként segítette
orvosi munkájában is. Az első vi
lágháború idején kórházát hetven
ágyas hadikórházzá szervezte át,
mellette ellátta a körorvosi teen
dőket is.
• 1914-ben Batthyány-Stratt
mann Ödön herceg utód nélkül
halt meg, I. Ferenc József dr. Bat
thyány László grófnak, a Batthyá
ny Páltól eredő grófi ág legidősebb
férfitagjának ítélte a Batthyány
Lajos Ernő gróf által még 1746-ban
alapított hitbizományt, a hercegi

címet és a Strattmann nevet. Köp
csény Ausztriához csatolása után,
1920-ban – a várkastély átalakítá
sát követően – végleg körmen
di birtokára települt. Itt első
dolga volt, hogy a kastély
együttes levéltárépületének
első emeletén korszerű sze
mészeti klinikát rendezzen
be. Évente 3000–4000 beteget
látott el. A műtéteket ingyen
végezte, így támogatta a rá
szoruló szegényeket. A kór
ház fenntartása hitbizományi
birtokai jövedelmének 2/3-át
emésztette fel. Az orvostársa
dalom előtt elsősorban szemé
szeti műtétekben való jártas
ságával tűnt ki.
• 1929 őszén súlyos, rákos
betegség jelei mutatkoztak
rajta. Bécsben megoperálták,
de állapota egyre súlyosbo
dott. 1931. január 22-én bekövetke
zett halálát követően Körmendre
szállították és a kastély kápolná
jában ravatalozták fel. Körmend
ről január 27-én Németújvárra vit
ték végső nyughelyére, szerettei
mellé a családi kriptába. Mivel
egyre többen keresték fel sírját,
1988. május 28-án felhozták kopor
sóját a templom előcsarnokába.
Boldoggá avatása előtt, 2002. de
cember 27-én felnyitották sírját, s
a templom régi bejáratából kiala

kított kápolnában ezüstkoporsó
ban helyezték el földi maradvá
nyait. „Életem egyik fő feladatának

tűztem ki, hogy orvosi működé
semmel a szenvedő emberiségnek
szolgálatot tegyek, és ezáltal a jó
Istennek tetsző dolgokat cseleked
jem. Az Úristen kegyelméből évek
hosszú során át napról-napra dol
goztam kórházamban, tehetsé
gemhez képest segítve beteg em
bertársaimon. E munkám volt
forrása számtalan kegyelemnek,
és azon sok lelki örömnek, amely a
magam és családom minden tagjá
nak lelkében uralkodott. Azért,

mint életemben mindig, e helyen is
mély hálát adok a Teremtőnek,
hogy az orvosi pályára hívott. Ha
boldogok akartok lenni, te
gyetek másokat boldoggá!”
– idézzük végrendeletének
részletét.
• Batthyány Lászlót mé
lyen katolikus szellem és jó
tékonyság jellemezte, az em
berek már életében szentnek
tartották. 2003. március 23án Rómában II. János Pál
pápa a boldogok sorába
emelte a Batthyány család
jelenlétében, hatalmas ün
neplő tömeg előtt. 1934-ben a
körmendi kórház emléke
előtt tiszteleg ve felvette a
nevét. 1938-ban pedig kegy
úri templomában Szent
László képe mellé megfestet
ték a herceg arcképét is.
1990. október 28-án, születése 120.
évfordulóján Lesenyei Márta szob
rászművész dr. Batthyány-Stratt
mann László orvosi köpenyes, vak
fiúval ábrázolt szobrát állították
fel egykori lakóhelye, a Batthyány-
kastély belső udvarán. 1999-ben
Körmenden megépült emléktemp
loma. Boldoggá avatásának emlé
két a körmendi plébániához tarto
zó több községben is emléktárgyak
– harangláb, kereszt, színes üveg
n MP
ablak – hirdetik.

Január 22-én, a boldoggá avatott dr. Batthyány-
Strattmann László halálának évfordulóján zárul a Batthyány-emlékév Körmenden. A család jelenlegi feje
Batthyány-Strattmann László Ödön, a tizedik herceg
a családban. Bécsben él, de hűséges Magyarországhoz. A neves történelmi család ma élő tagjai nagy
gonddal ápolják a hagyományokat, őrzik az elődök
emlékét. Az ünnepi alkalom apropót adott egy beszélgetésre vele.
– Ön a Batthyány család hercege, a legjelentősebb cím birtokosa.
Mit jelent ma a gyakorlatban és
érzelmileg ez a cím?
– A címeink – nem csak az enyém,
hanem a család többi tagjáé is – so
kat jelentenek számunkra annak
ellenére, hogy az első világháború
után Ausztriában g yakorlatilag
megszüntették a nemességet. 1919ben az osztrákok törvényt hoztak
arról, hogy tilos a nemesi előtagok
és címek használata. Magyarorszá
gon ugyanez a törvény 1947-ben lé
pett hatályba. Tehát a címeinket
nem használjuk, de érzelmileg ter
mészetesen kötődünk hozzájuk. Va
lódi jogi és gazdasági szerepük egy
általán nincsen. És persze nem
érezzük magunkat jobban attól,
hogy hercegek, grófok vagyunk. De
tisztában vagyunk azzal, hogy mit
jelentenek a hagyományaink, a gyö
kereink és az eredetünk, valamint
az ezekhez kapcsolódó értékek. Az
apám, Batthyány László Pascal
2014-ben hunyt el, jelenleg a 10. her
ceg vagyok a családban, amióta
1764-ben Batthyány Károly meg
kapta Mária Teréziától a római
szent birodalmi hercegi rangot. Az
apám a nagyapámtól, az áldott sze
mészorvos fiától, Batthyány-Stratt
mann II. Lászlótól kapta ezt az
örökséget. Nagyapám volt egyéb
ként a körmendi kastély utolsó lakó
ja, de 1945 márciusában menekül
nie kellett Mag yarországról, a
kommunisták elől.
– Családja a 14. századtól kiemelkedő szerepet játszott Magyarország, sőt a környező országok történetében is. Mennyire
tanulmányozta a családja történetét, illetve van olyan személy, akit
a példaképének tart?
– Minden családtag jól ismeri az
őseink történetét, úgy is lehet fo
galmazni, hogy az anyatejjel együtt

gunk között nevezzük –, a
kastély földesurával, aki so
kat tett azért, hogy családunk
öröksége méltó módon megje
lenjen a nagyközönség előtt.
Sokszor fáj a szívem azért,
hogy elsodort minket az élet
és nem lehetünk Körmenden.
Mindig figyeljük a kastély fej
lesztésére irányuló törekvé
seket, és bízunk benne, hogy
méltóságteljes hasznosítása
beteljesülhet a jövőben.

szívták magukba a gyerekek
– Melyek azok az eseméa sok-sok történetet. Gya
nyek, amelyek sokat jelenkorlatilag már a születésük
tenek önnek, vagy amikor
pillanatától körülveszi őket
különösen büszke arra,
egyfajta családi legendári
hogy a Batthyány családhoz
um. Ráadásul családtagként
tartozik?
megvan az az előny és meg
– Évente két olyan dátum
tiszteltetés, hogy nemcsak el
van, amely mindennél fonto
olvashatjuk és megtanulhat
sabb. Az egyik október 6-a,
juk a Batthyányak történetét
amikor megemlékezünk Bat
a tankönyvekből, hanem apá
thyány Lajosról, a vértanúha
ról fiúra adhatjuk át a csa
lált halt miniszterelnökről.
ládunk históriáját. Az egyik
A másik esemény László
példaképem természetesen a
dédapám halálának napja,
dédapám, Batthyány-Stratt
vagyis most már emléknapja
mann László. Az ő gondol Batthyány-Strattmann László Ödön családja körében
január 22-én. A családunk
FOTÓ: ARCHÍV
kodása, szellemi öröksége 
egy véleményen van azzal
sziklaszilárdan benne van az
kapcsolatban, hogy büszkék
életünkben ma is. Ő olyan személyi így Angliában, Írországban, Spa lehetünk a Batthyányak múltjára és
ség volt, aki az alázatosságot tes nyolországban, Németországban, éppen ezért fontos az emlékeink
tesítette meg. Minden felsőbbrendű Magyarországon és Ausztriában. megőrzése. Ezen a két napon min
érzést mellőzve élte az életét az Jó két évtizede dolgozom a nemzet den más háttérbe szorul, ilyenkor
emberek szolgálatában, miközben közi szállodaiparban, jelenleg Alsó- csak az emlékezésre figyelünk.
mindvégig arra hívta fel a figyel Ausztriában, a Bécstől 25 kilomé
met, hogy mindent csakis Istennek terre található Gumpoldskirchenben
– Fidelitate et Charitate vagyis
köszönhetünk. A másik példaké vezetek egy szállodát, amely a Teu Hűséggel és könyörületességgel –
pem Batthyány-Strattmann Fülöp, ton Német Lovagrend történelmi mit jelent 2021-ben a család jelaki nagyon széles látókörű ember épületében található. Tíz éve élek mondata?
volt. Ráadásul jótetteiről, mecéná boldog házasságban feleségemmel,
– Erről a témáról sokat lehetne
si tevékenységéről is híres. Sokat Mariával, aki a Takeda gyógyszer írni. A mottó a változó idők jele is.
tett a család fejlődéséért, nélküle ipari vállalatnál dolgozik. Bécsben A családi jelmondat korábban Fi
a Batthyányak öröksége nem élne élünk két gyermekünkkel. Klara delitate et fortitudine volt, vagyis
ilyen erősen a mai emlékezetben. 2012. december 23-án született, Ti- Hűséggel és bátorsággal. Ezt déd
Végül nem mehetek el szó nélkül a vadar 2014. április 14-én.
apám, a hercegorvos változtatta Fi
mártír miniszterelnök, Batthyány
delitate et Charitate mottóra, ami
Lajos mellett sem. Története hihe
– Éreznek valami különlegeset azt jelenti, hogy Hűséggel és szere
tetlen és azt gondolom, hogy soha akkor, amikor belépnek a család tettel vagy Hűséggel és könyörüle
nem szabad elfelejtenünk, mit tett egykori otthonába, a körmendi tességgel. Úgy gondolom, hogy a
a hazáért.
kastélyba?
múltban katonásabb Batthyány csa
– Most titkot árulok el: gyakran lád idővel inkább a társadalom szol
– Milyen ma Batthyány névvel járunk Körmenden, sokszor inkogni gálatába állt. A hűséget akkoriban
élni?
tóban is, amikor senkit nem értesí a királynak kellett megadni, ma in
– Amúgy teljesen átlagosak a tünk róla. Az meg természetes, hogy kább talán azt jelenti, hogy az em
mindennapjaink. Én 1970. július különleges alkalmakkor elmegyünk ber hűséges önmagához, az elvei
9-én születtem Bécsben, tehát már a városba. Körmend az aktív törté hez, erkölcsi normáihoz, hűséges az
elmúltam ötvenéves. Szálloda és tu nelmünk része is, hiszen a gyerekko anyaországhoz, esetemben Ma
rizmus menedzsmentet tanultam runk óta ismerjük. Jó kapcsolatot gyarországhoz, hűséges a családjá
előbb a bécsi Theresianumban, ápolunk Bebes István polgármester hoz és nem utolsósorban hűséges a
majd Strasbourgban és Londonban. rel és Móricz Péterrel, a múzeum mindenható Istenhez.
n TJ
Több európai országban dolgoztam, igazgatójával – vagy ahogyan ma
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
építésügyi igazgatási ügyintéző

A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban:
Kttv.) 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet építésügyi igazgatási ügyintézői munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős
A munkavégzés helye:
Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal
(9900 Körmend, Szabadság tér 7.)
A közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltője által ellátandó feladatkörök:
A rendelet 1. melléklet 14. pontja szerinti
hatósági feladatkör (építésügyi igazgatási munkaterület).
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Közreműködés az Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájának feladatkörébe tartozó tevékenységekben. Ennek kereté-

ben különösen építésügyi hatósági
bizonyítványokkal, szakhatósági hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyintézés, területrendezési eljárásokban való közreműködés, településkép-védelmi
feladatok ellátása. Továbbá közreműködés az önkormányzati magasépítési beruházások előkészítésében, lebonyolításában.
Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• szakirányú felsőfokú képesítés (építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen) szakképzettség, főiskolai
szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert
szakképzettség).

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatási szervnél szerzett szakmai
tapasztalat;
• közigazgatási szakvizsga;
• építésügyi vizsga és/vagy műszaki el
lenőri jogosultság.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz;
• végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai;
• egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
Kttv. 84-85.§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással
kapcsolatban szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. január 27.
A munkakörrel kapcsolatban Forró Szilvia irodavezető (telefon: 94/592-922,
e-mail: forro.szilvia@kormend.hu), a pályázati kiírással kapcsolatban dr. Fábián
Ágnes aljegyző (telefon: 94/592-924
vagy 94/592-929; e-mail: fabian.agnes@
kormend.hu) nyújt további információt.
Pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtható személyesen
vagy postai úton a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9900 Körmend, Szabadság tér 7.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat
építésügyi igazgatási munkakörre”.
A pályázat elbírálásának módja:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi megvizsgálását követően a pályázók
személyes meghallgatáson vesznek
részt.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
Körmend, 2021. január 6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
műszaki ügyintéző

A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban:
Kttv.) 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet műszaki ügyintézői munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős
A munkavégzés helye:
Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal
(9900 Körmend, Szabadság tér 7.)
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltője által ellátandó feladatkörök:
A rendelet 1. melléklet 26. pontja szerinti környezetvédelmi és vízügyi, valamint
a 32. pontja szerinti település-, területés vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör (I. besorolási osztály).
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Közreműködés az Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájának feladatkörébe
tartozó tevékenységekben. Ennek keretében földművelésügyi, kommunális
igazgatási, környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási, vízügyi igazgatási, valamint településrendezéssel és városüzemeltetéssel
kapcsolatos feladatok ellátása. Továbbá
közreműködés az önkormányzati magas- és/vagy mélyépítési beruházások
előkészítésében, lebonyolításában.
Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felsőfokú képesítés (a közszolgálati
tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 26. pont I. besorolási osztályba

vagy 32. pont I. besorolási osztályba
tartozó képesítés, végzettség).
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Közigazgatási szervnél szerzett szakmai
tapasztalat, közigazgatási szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz;
• végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai;
• egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
Kttv. 84-85.§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban szereplő
személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatban szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
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Aranykeszkenős táncos lett a körmendi BBÁ-s Balogh Annából

A fiatal családjában meghatározó szerepet tölt be a tánc
Aranykeszkenős táncos címet nyert el a Soproni Országos
Szólótáncversenyen Balogh Anna, aki kisgyermekkorától
táncol. Jelenleg a nagy múltú Béri Balogh Ádám Táncegyüttes felnőtt csoportjának tagja.
A Balogh családban meghatározó
szerepet tölt be a tánc. Az anya és
az apa is a néptánc kapcsán ismer
kedtek meg sok-sok évvel ezelőtt, és
a három gyerek – Anna, Ádám és
Bence – is mind tagjai a Béri Balogh
Ádám Táncegyüttesnek.
– Amióta az eszemet tudom, tán
colok. Sokat köszönhetek a körmen
di együttesnek, a társaknak és az
oktatóknak egyaránt. Kellett ez a
háttér ahhoz, hogy el merjek indulni
versenyeken is. Elsősorban azért
döntöttem úgy, hogy megmérette
tem magamat, mert a versenyek jó
lehetőséget kínálnak arra, hogy el
mélyüljek egy-egy tájegység táncai
ban, és részletesen megismerjem az
egyes viseleteket. Azt hiszem, ez
javamra válhat a jövőben is, hiszen
azt tervezem, hogy komolyabban
foglalkozom majd tánccal, táncok
tatással.

Online verseny

Anna elmondta azt is, hogy a ver
seny – csakúgy, mint a legtöbb kultu
rális esemény – online térben zajlott.

A szombathelyi MMIK színpadán,
élő zenekari kísérettel vették fel a
táncokat, amelyek közül az egyik kö
telező, a másik szabadon választha
tó volt. Előbbi vasi táncokat jelentett,
utóbbi Kolozs vármegyéből, György
falva táncaiból adott ízelítőt. Az egy
fordulós versenyre több korosztály
ban nagyon sokan neveztek. Anna
és kísérője, a szombathelyi Ungares
ca Táncegyüttes tagja, Fehér Levente az ifjonc kategóriában indul
tak. Az eredmény az Aranykeszkenős
táncos cím, amely nagy elismerés a
19 éves táncosnak. A felkészítést
Csollányné Horváth Krisztina és
Csollány Csaba koreográfusok, mű
vészeti vezetők vállalták, de ez nyil
ván nem ment volna BBÁ-s alapok
nélkül.

Hiányoznak a próbák

Anna a továbbtanulásnál is ér
deklődési körének megfelelően vá
lasztott. Szeptemberben Budapes
ten, az ELTE-n kezdett néprajz
szakon, de mindössze két hónapig
tudott normál keretek között tanul

Balogh Anna és táncpartnere, Fehér Levente
ni, aztán jött az online oktatás.
A vizsgaidőszak végéhez közeledve
Anna örömmel számolt be arról,
hogy túl van az első féléven. Egyva
lami miatt azonban hiányérzete
van: nincsenek táncpróbák. Így ott

FOTÓ: ARCHÍV

hon gyakorol, általában napi egy
órát, hogy edzésben maradjon. Vár
ja, hogy újra elinduljon az élet, le
gyenek jó hangulatú próbák és fellé
pések, na és persze azt is, hogy
n TJ
felcsendüljön a muzsika.

Eredményeket hirdettek a téli, online alkotópályázatokon
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. január 27.
A munkakörrel kapcsolatban Forró Szilvia irodavezető (telefon: 94/592-922,
e-mail: forro.szilvia@kormend.hu), a pályázati kiírással kapcsolatban dr. Fábián
Ágnes aljegyző (telefon: 94/592-924
vagy 94/592-929; e-mail: fabian.agnes@
kormend.hu) nyújt további információt.
Pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtható személyesen
vagy postai úton a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9900 Körmend, Szabadság tér 7.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat
műszaki ügyintéző munkakörre”.
A pályázat elbírálásának módja:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi megvizsgálását követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek
részt.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.


Körmend, 2021. január 6.

A Körmendi Kulturális Központ az elmúlt év végén két
alkotói pályázatot hirdetett. Az egyiken óvodások és alsó
tagozatosok vehettek részt, a másikon bárki, korosztályi
megkötés nélkül. Mindkét felhívás a télhez kapcsolódott.

A koronavírus-járvány átírta a
kulturális életet is. A legtöbb tevé
kenység ezen a területen is az on
line térbe helyeződött át. A Kör
mendi Kulturális Központ ehhez
igazodva két felhívást tett közzé
közösségi oldalán, amelyekre
szép számmal érkeztek alkotások.
A Karácsonyra várva című pályá
zatra óvodások és alsó tagozatos
iskolások küldhettek rajzokat és
különböző kézműves technikával
készült alkotásokat. Összesen
hatvannyolc munkát zsűriztek az
intézmény dolgozói.
Az értékelés után a következő
eredmények születtek: az óvodá
soknál első helyen végzett Vaspöri Bíborka, második lett Tóth-Eiveck Nina, harmadik pedig Déri
Máté. Két különdíj is gazdára ta
lált, az egyiket Sánta Bendegúz
Fotó: Bedőcs Gyula nyertes képe

kapta, a másikat a Dr. Batthyány
né Coreth Mária Óvoda Molna
szecsődi Tagóvodájának ovisai.
Az általános iskolásoknál Doktor
Bianka munkáját ítélte a legjobb
nak a zsűri, második lett Gellisz
Lara, harmadik pedig Kalányos
Leila. Különdíjat kapott Bucsi
Luca és Bindis Bence.
A Tél című fotópályázatra het
venöt kép érkezett, erre a felhívás
ra főként felnőttek neveztek. Több
képen visszaköszönt a téli Kör
mend. Sokan küldtek képet a fagy
ba zárt természetről vagy havas
tájról. Első helyen Bedőcs Gyula
végzett, aki a téli Rábáról küldött
fotót, második lett Joó Tamás hóba
burkolt platánja, harmadik pedig
Kovács-Nemes Erzsébet dermedt
harangot ábrázoló fényképe. Itt is
osztottak különdíjakat, ezeket
Gazsi Margaréta, Károlyi Barnabás és Németh Zsolt kapták. n TJ

hirdetés
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Mecsériné Doktor Rozália átadta a stafétát fiatal kollégájának

Régi és új vezető közösen értékelte a könyvtár 2020-as évét
A 2020-as év rengeteg változást hozott magával, köszönhető ez a koronavírus okozta pandémiának, amely
mindenkit rákényszerített az alkalmazkodásra. Fel kellett
készülni és megoldásokat kellett találni, a szokatlan helyzetek pedig gyors reagálást igényeltek.
A Körmendi Faludi Ferenc Könyv
tár sikeresen helytállt a nehézségek
ellenére is és terveik nagy részét
meg tudták valósítani. Mecsériné
Doktor Rozália, a Faludi Ferenc
Könyvtár nyugalmazott vezetője,
valamint Wágner Dávid, az intéz
ményegység újonnan kinevezett ve
zetője értékelte a tavalyi évet.
A tavalyi év elején számos prog
ram megvalósult, így többek között a
Körmendi Kulturális Kavalkád –
Egész életen át című, egy pályázat
keretében az Olvass és alkoss foglal
kozások vagy az Értük fogjuk egy
más kezét emberek nevet viselő tevé
kenységük több előadása, de a
Kölcsey Ferenc Gimnáziummal
együttműködésben a kultúra napja
témában dr. Fűzfa Balázs tanár úr
is tartott előadást a diákoknak. A ví
rushelyzet fokozódásával, a veszély
helyzet bevezetésével márciustól a
személyesen igénybe vehető szolgál
tatásait szüneteltette a bibliotéka,
így elmaradt a meghirdetett költé
szet napi szavalóverseny is. Ezt az
időt arra használták fel, hogy elvé
gezzék a revíziót előkészítő munká
latokat és az állomány-ellenőrzést.

Leltár, adatbázis-frissítés

Mecsériné Doktor Rozália nyu
galmazott könyvtárvezető elmond
ta, ritkán fordul elő egy könyvtár
életében a teljes körű állományellen
őrzés, mert nagyon nagy és időigé
nyes munka. Általában akkor kerül
sor rá, ha vezetőváltás történik. A
revízió sok időt vesz igénybe, hiszen
az intézmény leltárában található
valamennyi dokumentumot – amely
több mint 200 ezer egységet képez a
körmendi könyvtár esetében – a
számítógépes adatbázisba fel kel
lett vinni, nemcsak az élő állo
mányt, hanem a régit is.

Olvasótábor

681809
0
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Június elején fejezték be a mun
kát, amikor ismét kinyithattak és
megszervezhették az olvasótábort,
amely már 31 éve örvend nagy nép
szerűségnek. A járványügyi szabá
lyokat betartva a programok nagy
részét megtarthatták. Három tur
nust indítottak el és a kialakult

helyzetben még nagyobb sikere volt
a gyerekek körében a tábornak, hi
szen a digitális oktatás után újra
visszatérhettek a közösségbe. A
programok megrendezése rugal
masságot követelt tőlük, így igazod
ni kellett a megváltozott körülmé
nyekhez, főként a kirándulások
szervezésénél. A hét során számos
vetélkedőn és foglalkozáson vehet
tek részt az alsó és felső tagozatos
diákok.
A pandémia negatív és pozitív ha
tásai is egyaránt megfigyelhetőek
voltak, többek között a zárvatartás
miatt, hiszen a személyes használat
jelentősen visszaesett, viszont az
online szolgáltatás fellendült – zár
ta gondolatait a nyugalmazott
könyvtárvezető.

Könyvári napok

Wágner Dávid intézményvezető az
őszi programokról beszélt, elmond
ta, tavaly is csatlakoztak október
első hetében az Országos Könyvtári
Napok programsorozatához, ami két
nagy évforduló köré épült, egyrészt
30. születésnapját ünnepelte a koor
dináló Informatikai és Könyvtári
Szövetség, másrészt 15. alkalommal
került sor az országos rendezvény
sorozatra, ami ebben az évben a
Könyvtárak az emberekért – Ünne
peljünk együtt! nevet kapta. Hozzá
tette: ezzel jeleztük, hogy valamen�
nyi korosztályt, generációt szívesen
láttuk a rendezvényeinken. Fotópá
lyázatot, rejtvényfüzet-pályázatot is
hirdettünk, amelyekre szép szám
mal érkeztek be pályamunkák, illet
ve sor került a gyerekek könyvtári
napjára a gyerekkönyvtárban, más
nap pedig a Könyves Vasárnapra a
felnőttkönyvtárban.
Fontosnak tartotta kiemelni,
hogy sikeres hetet zártak, mivel egy
hét alatt összesen 63 programot va
lósítottak meg több mint 1200 részt
vevővel, és még az online felületei
ken, illetve a közösségi médiában is
több mint 15 ezer emberhez jutottak
el a híreikkel.

Online tér

Az év elején indult pályázati prog
ramjuk folytatódott az őszi időszak

Wágner Dávid lett a könyvtár új vezetője
ban is, ennek keretében megvalósí
tottak több rendezvényt, például az
Olvass és alkoss! nevű programso
rozatuk több foglalkozását, ahol
könyvismertetésen és kézműveske
désen vettek részt a látogatók. Az
„Értük fogjuk egymás kezét em
berek” tevékenységük keretében
különböző előadásokat tudtak meg
tartani, amelyeken Prenn er-Zsol
nai Rita mentálhigiénés szakem
berrel, illetve dr. Nagy Beáta
Magda klinikai szakpszichológus
sal találkozhattak a résztvevők.
A pályázatunk része volt az Ötka
rikás hőseink: magyarok az olimpiá
kon című, több részből álló vetélkedő
is, amihez egyébként egy online vál
tozatú megmérettetés is tartozott,
ezzel is már a vírusidőszakhoz al
kalmazkodtunk – hívta fel rá a fi
gyelmet a könyvtár új vezetője, majd
azzal folytatta, november közepétől
újra szüneteltetik személyes szolgál
tatásainkat, és így a tavasszal a köl
tészet napja köré szervezett, de ak
kor szintén a rendkívüli helyzet
miatt elhalasztott szavalóversenyü
ket az online térbe helyezték át,
amelyre rendhagyó módon videofel
vételekkel lehetett pályázni Vörös
marty Mihály születésének 220. év
fordulója alkalmából. A versenyre
összesen 45-en pályáztak, és nem
csak Körmendről, hanem a megye
távolabbi településeiről is érkeztek
szavalatok – hangsúlyozta. A prog
ram a Vas Megyei Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer támogatásával
valósult meg.

FOTÓ: JT

Táskás kölcsönzés
A koronavírus-helyzet miatt az
intézmény személyesen továbbra
sem látogatható, mivel a kormány
február 1-jéig meghosszabbította a
védelmi intézkedéseket, de tovább
ra is lehetőség van a táskás köl
csönzésre a felnőttkönyvtár alsó
ajtajánál. Hétfőtől csütörtökig 10től 11 óráig, valamint 14 és 15 óra
között, pénteken pedig szintén 14
és 15 óra között bárki tud előzetes
jelzés után könyveket kölcsönözni.
A kéréseket a 94/410-105-ös tele
fonszámon vag y e-mailben a
konyvtar@kormend.hu e-mail cí
men lehet jelezni. Az ajtó előtt a
maszk viselése és járványügyi sza
bályok betartása kötelező.
„Bízunk abban, hogy most már
mihamarabb a vírushelyzet is
csillapodni fog, és reméljük, hogy
hamarosan újra találkozhatunk
a látogatóinkkal, közöttük a leg
kisebbekkel is. Bizakodunk, hogy
újra fogadhatjuk az iskolai cso
portokat, osztályokat, meg tudjuk
hirdetni a nyári olvasótáborunkat,
szavalóversenyünket, és folytatni
tudjuk a pályázatban még hátralévő
tevékenységeket. Viszont, amíg ezt
még nem tudjuk megtenni, addig a
nagy érdeklődésre való tekintettel
folytatni fogjuk az ajtónál átvehető
könyvek táskás kölcsönzését” –
mondta el Wágner Dávid, a Körmen
di Faludi Ferenc Könyvtár újonnan
kinevezett vezetője.
n SZD
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Körmend térségi világszabadalommal a koronavírus elleni globális harcban

2021-ben az Európa- és a világbajnokság is a tervek között van

Az ózon egyszerű, természetes és hatékony fertőtlenítő

Kiemelkedő eredményeket ért el íjászatban Forgács Zoltán

Koltay Péter és Rita találmánya az ózonos fertőtlenítő

FOTÓ: POGÁCS MÓNIKA

„Az ózont fegyverként kellene adaptálni a COVID–19 elleni globális harcban” – fogalmazott
Zhou Muzhi professzor, a Tokiói Keizai Egyetem vezetője. Az ózon három oxigénatomból
álló instabil molekula, amelyet Christian Friedrich Schönbein fedezett fel 1840-ben. A név a
görög „ozein”, azaz „rossz szagot árasztó” szóból származik – írja a Wikipédia.
A gáznemű anyag az utóbbi időben
még inkább fókuszba került, hiszen
a koronavírus-járvány kapcsán ha
tékony fertőtlenítés, csírátlanítás
végezhető vele a középületekben és
magánlakásokban egyaránt. Az
ózonos fertőtlenítés ipari méretű
megvalósításához egy Körmend tér
ségi – egyházashollósi – találmány
járult hozzá. Koltay Péter és Koltay
Rita körülbelül egy évtizeddel ez
előtt szabadalmaztatták az ózont
fejlesztő készüléküket, amely ké
sőbb komoly szakmai fejlesztéseken
esett át. A világszabadalom kizáró
lagos forgalmazói ők. A műszer töb
bek között közösségi terek, kórhá
zak, irodák, vonatok, buszok,
ingatlanok, üzemcsarnokok fertőtle
nítésére is alkalmas. A cég képvise
letében Lippai Ádámot kértük meg:
beszéljen a készülékről, közérthető,
hétköznapi nyelvre lefordítva a szó
szerint akár életmentő műszer mű
ködését, előnyeit.
Az ózongenerátort Egyházashol
lóson gyártják. Tízéves fejlesztési
múlt van a készülék mögött, sokat
dolgoztak rajta a szakemberek, hat
évbe telt, hogy olyan műszer szüles
sen, amely megbízható és rengeteg
ózont tud termelni.
„Az ózon egyszerű, természetes,
hatékony fertőtlenítő. Hiszen a ter
mészet adja a kézenfekvő dolgokat.

Ózon a természetben is keletkezik,
például villámlás során. Nagy vi
harban megérezhetjük a szagát.
A görög szó is erre utal, aminek a
jelentése rossz szag. A görögök nem
véletlenül figyeltek fel a jelenségre
és adták az „ozein” nevet a gáznak.
A generátor szimulálja a természet
ben történő folyamatokat ” – mondta
a szakember.

Fertőtlenítés felsőfokon

Tulajdonképpen dobozba zárták
miniben a villámot. A programozha
tó, automata készülék a környezet
levegőjét alakítja át ózongázzá, ami
keringés közben fertőtleníti a helyi
séget – ahol a kezelés alatt nem tar
tózkodhat ember, állat, nem lehet
növény. Az ózon gáz halmazállapo
tú, így homogén módon oszlik el,
ami azt jelenti, hogy minden felületi
pont fertőtlenítve lesz, az asztal al
jától a gépek belsejéig. Ezt követi
egy egyórás utókezelés, aminek az
a szerepe, hogy gyorsítsa az ózon
oxigénre való visszabomlását.
Vegyszermaradvány nem marad
utána, így veszélytelen, nincs hos�
szabb távú hatása. A szabadalom
Vas megyéhez kötődik ugyan, de a
világot járja közben a készülék. A
szakember a gép előnyeihez sorolta
az alacsony működési költséget. „A
működési költség elhanyagolható,

hiszen a fertőtlenítő anyagot a kör
nyezeti levegőből álltjuk elő nagyon
alacsony áramfogyasztás mellett.
Az ózon természetes úton oxigénre
bomlik vissza, így nem hagy maga
után vegyszermaradványt és nem
károsítja a környezetet” – magya
rázta. A fenntartható technológia
és a páratlan hatékonyság is az elő
nyök közé tartozik.
A Körmend térségi találmány, a
hazai fejlesztésű és gyártású ké
szülék sokoldalú használatához
tartozik, hogy elég nagy teljesít
ményű ahhoz, hogy biztosítsa a le
vegő és a felületek sterilizálását
ipari méretekben. A mobilitás miatt
pedig olyan helyeken is alkalmaz
ható, ahol a hagyományos fertőtle
nítés nem lehetséges.

Világszabadalom

Bár az ózonos fertőtlenítést rég
óta használják tisztításra, a vasi
találmány lényege, hogy egy másik
eljárással sokkal több ózont tudnak
előállítani, mint mások. Ipari mére
tekben képesek a fertőtlenítésre. Az
interneten sok ózongenerátor kap
ható, csak azok kisebb teljesít
ményűek. Jellemzően 10-40 gramm
ózon termelődik óránként, ez csak
kis helyen használható, szoba mére
tekben. „Ökölszabály”, hogy leg
alább fél gramm ózon szükséges

légköbméterenként, hogy fertőtle
nítsen. Egy készülék 10 grammos
teljesítménnyel így 20 légköbmétert
tisztíthat. Azonban a vasi találmány
400 gramm ózont termel, ez 800–
900 légköbméteres helyeket tisztító,
ipari berendezés. Fejlesztésére
évek kellettek. Az élelmiszeripar
ból, a mezőgazdaságból indult ez az
innováció. A feltaláló legelső proto
típusa egy nagyobb készülék volt.
Gabonasilókat fertőtlenített az 500
kilós berendezés. A gabonát táma
dó penészgomba mikotoxinja ellen
volt hatásos többek között. A fejlesz
tések során a készülék egyre kisebb
lett, maga a piac hozta az igényt a
fejlesztésére. Ez a technológia vi
lágszabadalom, például Európá
ban, Amerikában és Kanadában is
ismert. Valószínűleg valakik ezt is
le fogják idővel másolni, mint min
dent a világban. De a cég további
fejlesztésekkel biztosítja piaci elő
nyét. A technológia fejlesztése, az
amerikai, kanadai és európai piac
építés folyamatában vannak. A né
met és osztrák piacokon folyik je
lenleg a terjeszkedés.

Komoly sikereket ért el az elmúlt esztendőben Forgács Zoltán, a Régió Hagyományőrző, Kulturális és Sportegyesület
íjásza. A nagyszerű eredmények jó alapot adnak az idei
folytatáshoz, a menetrendben ugyanis Európa-bajnokság
és világbajnokság is szerepel.
A 2020-as esztendő az élet több te
rületén átírta a forgatókönyvet, nem
mentesültek ez alól a különféle
sportágak – így az íjászat – sem.
Több verseny elmaradt, de azért
akadt pár rangos megmérettetés,
amelyeken Körmend színeiben For
gács Zoltán indult. Zoliról érdemes
tudni, hogy maximalista típus, az
elvégzett munkában hisz. Ezzel ala
pozza meg az íjászatban elért remek
eredményeit. Teszi ezt munkahely
és család mellett, rendíthetetlenül,
és soha nem visszaeső lelkesedéssel.

egy betegség végső stádiumában
volt, nagyon nehezen tudtam kon
centrálni emiatt. De érte végigküz
döttem a versenyt, amelyen végül is
harmadik helyet szereztem 3D-ben.
Az érmemet a nevelőapám még a ke
zében tarthatta, utána sajnos el
hunyt. Ezután kisebb-nagyobb ver
senyek következtek. Ezek főként
azért jók, mert formában tartják az
embert. Na, és persze azért is, hogy
a mezőny ne felejtse el, hogy van egy
körmendi versenyző, akivel számol
ni kell.

Számolni kell vele

Út a bajnoki címig

– Az elmúlt esztendő a terem ma
gyar bajnoksággal kezdődött. Nem
volt túl jó hangulatom, amikor el
utaztam Pécsre, mert a nevelőapám

Egyszerű használat

Sok helyen használják a készülé
ket, mert használata egyszerű.
Elektromos áram kell csupán hozzá.
A fertőtlenítendő helyiségbe bete
szik a gépet a szakemberek, majd
áram alá helyezik, elindítják a ké
szüléket és a helyiséget elhagyják.
A mikroprocesszoros vezérlés min
dent elvégez ezután. A fertőtlenítés
végén megy be csak ismét a szakem
ber a helyiségbe, kikapcsolja a gé
pet, ezzel kész a fertőtlenítés. Az
egyszerű folyamat sok helyen alkal
mazható. Előnye, hogy nem hagy
vegyszermaradványt maga után.
A kórokozókat, a gombát, a vírust és
a baktériumot megsemmisíti, oxidál
ja ezeket természetes úton. További
nagy előnye az ózonos fertőtlenítés
nek, hogy egyik kórokozó sem tud
rezisztenciát kialakítani ellene. Lip
pai Ádám arról is beszélt: cégnevük
egyben üzletpolitikájukat is jelzi.
Ügyfeleiknél megvizsgálják az adott
helyzetet, majd tesznek számukra
javaslatot a gép megvásárlására
vagy bérlésére. Protokollt írnak a
használatról, partnerként állnak az
ügyfelek rendelkezésére. „A terve
zéstől a gyors telepítésig, az oktatás
tól az üzembe helyezésig szorosan
együttműködünk partnereinkkel” –
zárta a beszélgetést Lippai Ádám.
n POGÁCS MÓNIKA


A régiós egyesület versenyzője
elmondta, hogy a koronavírus-jár
vány felborította a magyar íjászatok
programját is. Nagyobb versenyek
is elmaradtak, de Zoli napjai itthoni
környezetben továbbra is kemény
munkával teltek.
– Örkényben részt vettem egy 3DGP versenyen, ez egyben kvalifiká
ciót is jelentett az országos bajnok
ság ra. A zt gondolom, hog y
taktikusan versenyeztem végig, így
tudtam első lenni, pedig a mezőny
ben nagy nevek voltak, például az
Európa-bajnok vagy a világbajnok
ság 3. helyezettje. Aztán jött néhány
történelmi verseny, úgy vélem, egy
re jobb vagyok ebben a kategóriá
ban is, sokszor sikerül dobogós he

Forgács Zoltán íjat feszít
lyet elérnem. Részt vettem a Kőszegi
Ostromnapok versenyén, amelyen
második helyet sikerült szereznem.
Ezután Szekszárdra utaztam a 3D
magyar bajnokságra, ahol minden
energiámra, erőmre, rutinomra, fe
gyelmemre szükség volt. Az első
nap szépen lőttem, sikerült előnnyel
zárnom a napot. A második nap ide
gesen kezdtem, nagy volt a tét és a
nyomás rajtam, hiszen egy bajnoki
cím sokat jelent, és meg kell érte
küzdeni. Nagy harcban, a versenyt
végig uralva tudtam nyerni, ami
azért is nagyon fontos számomra,
mert Körmendnek dicsőséget sze
rezhettem. Persze ez nem azt jelen
ti, hogy én vagyok a legjobb, vannak
ezerszer nagyobb íjászok, mint én,
elég csak Molnár József íjkészítő
mestert vagy Molnár Ferencet, Mi
deszt említenem. Zoli 2020-ban Aj

FOTÓ: JT

kán versenyzett utoljára, itt is az
első helynek örülhetett.

Biztos háttér

Ez az év több fontos versenyt tar
togat a körmendi íjász számára,
3D-ban szeretne indulni az Euró
pa-bajnokságon és a világbajnoksá
gon is. – Folyamatosan edzésben
vagyok. Balogh László barátom és
Hárs József íjkészítő mindenben tá
mogat. Thomas Fischer íjásztól pe
dig kaptunk egy jó lehetőséget: Te
kenyén felépített szuper pályáját
használhatjuk edzéseinken. Nem
mehetek el köszönet nélkül a kör
mendi önkormányzat támogató hoz
záállása mellett. Nem utolsósorban
minden tiszteletem a családomé –
főként a feleségemé és anyámé –,
mert elviselik a hobbim és biztos
n TJ
hátteret adnak nekem.

Ismét önkénteskedtek a kastélynál Andorka Imre tanítványai
A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend felajánlása már
évek óta tart, miszerint kora tavasztól késő őszig, vagy
ha az időjárás engedi, akkor akár decemberben is,
szombat délelőttönként rendben tartják a Batthyány-
kastély északi parkjának nyugati területét.
Még decemberben Andorka
Imre 3 danos kick-box mester ve
zetésével gyűltek össze a klub tag
jai közül többen is, hogy össze
gyűjtsék az avart és elegyengessék
a vakondtúrásokat, megszabadít
sák a fákat a kúszónövényektől.
Ígéretükhöz híven tavasz óta min

den hétvégén egy-két órát a kert
rész gondozásával, rendbetételé
vel
t ölt öt t e k .
Ve z e t őjü k
rendszeresen nyírta a füvet, míg a
dinamicások közül mindig össze
verbuválódott egy csapat az ak
tuális feladatok elvégzésére.
n CST


A kick-boxosokra egész évben lehet számítani

FOTÓ: ARCHÍV
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Hullámzó teljesítmény: győzelmek és vereségek az Egis Körmendnél

Nemzetközi porondon szerepelnek legközelebb a piros-feketék
replés, ami a bajnokság eddi
gi legnag yobb csapását
jelentette a vasi csapatnak
(94-63). Különösen fájó ez a
vereség annak ismeretében,
a Szolnoki Olajbányászt az a
Gasper Potocnik dirigálja,
aki korábban Körmenden is
dolgozott vezetőedzőként. A
szlovén szakember alaposan
felkészítette csapatát a régi
rivális ellen, és gyakorlatilag
fokozatosan őrölte fel az
enerváltan játszó, pontatla
nul dobó Körmend erejét.

Az elmúlt egy hónapban meglehetősen hullámzó
teljesítményt mutatott az Egis Körmend kosárcsapata.
December közepén egy komoly mélyrepülés után
javítottak Ferencz Csabáék, de aztán megint jött egy
lejtmenet. Éppen a legrosszabbkor, a FIBA Europe
Cup első csoportköre előtt.

Regisztráljon
a koronavírus elleni
oltásra:

Három vereség
Az Egis Körmend rossz sorozata
december 16-án Székesfehérváron
kezdődött, ahol 91-82-re alulmarad
tak a piros-feketék Forray Gábor
csapatával szemben. Bár a körmen
diek végig helytálltak, megnehezí
tették az Alba dolgát, de a végjáték
ban nem bírták a terhelést, ez
vezetett az idegenbeli vereséghez.
Három nappal később jött a Szeged,
szintén hazai környezettől távol. Ez
a találkozó lélektani szempontból
sem volt könnyű a körmendiek szá
mára, hiszen meglepetésre, saját
pályájukon is vereséget szenvedtek
(74-80) a Srecko Seculovic által ki
válóan összerakott Szedeáktól. A
Tisza-partiak egy-két kisebb meg
ingást leszámítva odahaza is kéz
ben tartották a találkozót, és nem
sok reményt hagytak a győzelemre
a Körmendnek (88-81). Így történhe
tett meg, hogy tíz napon belül két
Szeged elleni botlást is el kellett
könyvelnie a Ziga Mravljak vezette
együttesnek. Ezzel még nem ért vé
get a Körmend kálváriája, kará
csony után egy nappal ugyanis
Pécsre szólította a körmendieket a
kötelesség. Itt is a végjáték okozta a
Rába-parti egység vesztét (86-81).

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával
kapcsolatos információkról és teendőkről!

Távozók

A teljességhez az is hozzátartozik,
hogy ezen a találkozón már nem volt
az Egis Körmend keretében az ame
rikai magasember, Xeyrius Williams, aki időközben távozott a csa
pattól. A légiós azonban maradt a

magyar bajnokságban, Jász
berénybe igazolt. Pótlását
lapzártánkig még nem oldot
ta meg új emberrel a piros-fe
keték vezetősége. Néhány
nappal Williams távozása
után kiderült az is, hogy nem
A folytatás sem lesz kön�
az amerikai légiós az egyet
nyű sétagalopp az Egis Kör
len távozó. Patai Benjamin,
mend számára. Hollandiába
az U20-as csapat vezetője is
utazik a csapat, a FIBA
bejelentette váltási szándé
kát. A fiatal szakember szin Anthony Ireland január elején csatlakozott a piros-feke- Europe Cup első csoportkö
FOTÓ: JT
rére, amelyet úgynevezett
tén Jászberénybe tette át tékhez
buborékban rendeznek meg
székhelyét, és a sereghajtó
csapat vezetőedzője lett.
fordult. Ireland fazont adott a Kör a koronavírus-járvány miatt. Nívós
mend játékának, ez a következő for ellenfelek várnak a körmendi fiúkra,
így az olasz UNAHOTELS Reggio
dulóban is bebizonyosodott.
Az elmúlt esztendő utolsó bajno
Emilia, a görög Iraklis BC és a belga
kiját az Alba Fehérvárral játszotta
Belfius Mons-Hainaut. A buborék
Kosárlabdapályákon igen ritka, pontos helyszíne a holland ‚s-Herto
a körmendi együttes, hazai pályán.
Itt megtört a jég, visszavágott a Kör Körmenden megtörtént január ele genbosch városa, ahol nemcsak a
mend, így győzelemmel búcsúztatta jén, hogy a két fél küzdelme három Körmendet is soraiban tudó A cso
az évet. A piros-feketék fegyelme szori hosszabbítás után dőlt el. Az port, hanem az F jelű négyes – közte
zett és kiegyensúlyozott játékkal, öt ellenfél a kőkemény és elszánt játé a rendező város csapata – is pályára
ponttal tudtak nyerni az Alba ellen kosokból álló DEAC volt. A két csa lép majd.
(75-70). Taylor kulcsembere volt a pat december elején Debrecenben is
A körmérkőzések után a csopor
nagyot csatázott, akkor elegendő tok első és második helyezettjei, va
Körmendnek.
Az új év első találkozójára sem volt a kétszeri toldás. Ezúttal még fo lamint a négy legjobb harmadik he
kellett sokat várni. Jött a PVSK is kozták a hangulatot a felek, és ko lyezett gárda jut tovább a legjobb 16
egy jó kis visszaváróra, de ezúttal moly menetet produkálva döntöttek közé.
esélye sem volt a pécsieknek. A Kör a győzelemről (112-109). A Debrecen
A körmendi csapattal kapcsola
mend három negyed erejéig mutatott elleni győzelem nagy fegyvertényt tos hír, hogy az U20-as csapat irá
aktív és lendületes játékot, az utolsó jelentett a piros-feketéknek. A kime nyítását Kocsis Tamás és Palánk
etapban magára húzta ellenfelét, de rítő és nagy diadal lendületet is ad Bálint vette át. Előbbi hosszú ideje
előnyét azért a lefújásig megtartotta hatott volna a további szerepléshez, a körmendi utánpótlásban dolgozik,
(81-70). A piros-feketéknél ezen a de a folyatás vereségeket hozott a jól ismeri a közeget és a játékoso
meccsen már pályára lépett az idő Körmend számára. Ferencz Csabá kat. Még egy személyi változás tör
közben leigazolt amerikai irányító, ék egylabdás meccsen, nagyon sze tént: Sasa Ogrizovic távozó erőnlé
Anthony Ireland, aki rutinos, rá rencsétlen végjátékkal buktak el ti edző helyére egy másik szlovén
adásul jó pedigrével rendelkezik, Pakson egy nyerhető mérkőzést (77- szakember, Jure Mursec érkezett.

n TJ
több európai topcsapatban is meg 74), majd jött a szolnoki vendégsze

Buborékban

Megtört a jég

Nagy csaták

Egyre sikeresebbek a körmendi utánpótlásban szereplő kosarasok

MINDEN ÉLET SZÁMÍT
681919

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Sikerrel szerepeltek eddigi ja
nuári mérkőzéseiken a körmendi
utánpótlásban szereplő kosara
sok. A Kocsis Tamás és Szalai
János vezette U16-os csapat
oda-vissza nyerni tudott az Orosz
lány ellen a kiemelt bajnokságban,
amely nagy fegyvertény. A kör

mendiek legjobb dobói Nagy Péter,
Tóth-Erdei Máté, Pongrácz Dániel és Magyar Gergő voltak.
Az U18-as együttes, Kocsis Ta
más irányításával szintén győzel
met tudhat magáénak, hiszen a
Miskolcon elszenvedett vereség
után hazai pályán sikerült vissza

vágnia a körmendi csapatnak.
A legeredményesebb játékosok
ezen a mérkőzésen Herczeg Kristóf, Geröly Márton és Hiezl Bálint
voltak. Az U14-es csapat egy hétvé
gét töltött Gödön, ahol a Körmendi
Törpördögök meggyőző fölénnyel
három találkozót is megnyertek.

Először a pécsiek B csapatát hagy
ták helyben, majd a Vasas Akadé
mia B csapata következett, előbbit
57-88 arányban, utóbbit 48-76-ra
verték a körmendiek. A legnagyobb
arányú – 59 pontos – győzelmet a
Gödi SE ellen érték el Érsek István
n TJ
tanítványai.
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Körmendi Híradó
KIADVÁNYAINKBAN!

munkakör betöltésére.

Fafeldolgozó vállalatunk magyarszecsődi telephelyére
keresünk gépkezelési és gépkiszolgálási feladatokra

FAIPARI BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT

KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT:
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 40.
06-94/511-254 • 06-30/500-6191 • vasiszuperinfo@maraton.hu
CSALÁDI

KERTÉSZ

20KG/CSOMAG,
ÁRA 1790 FT

Elvárás:
• 8 általános végzettség.
• 3 műszak vállalása
Feladatok:
• Faipari gépek működésének
felügyelete, alapanyaggal
történő ellátás.

Körmendi Híradó Vas-Infó DÉL L APOZÓ
A DUNÁNTÚL CSALÁDI MAGAZINJA
INGYENES KIADVÁNY

Amit kínálunk:
• Hosszútávú, határozatlan idejű munkalehetőség.
• Átlagon felüli műszakpótlékok.
• Havi bónusz kiﬁzetések az alapbéren felül.
• 100%-os utazási költségtérítés (tömegközlekedés esetén).
• Vállalati buszok.

Legyenek közösek a sikereink!

Érd.: 06 20 971 9762 vagy eniko.eszterhai@derula.hu Derula Kft.

REDŐNY, NYÍLÁSZÁRÓK
NYÍLÁSZ

Német nyelven egy határmenti iskolában,
ahol az angol az első idegen nyelv!

gyártása és szerelése.

Tel.: 06-30/9361-535, 06-94/784-744
Email: konyatibor66@gmail.com

ÉRTÉKESÍTENI KÍVÁNJA

a 9900 Körmend, Rákóczi utca 32. sz.
alatti ﬁókjában használt

vas és Zala megyében!

HERCZEG PÉTER

+36 30/231-3361

A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló
dokumentumok másolata
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. február 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Sövegjártó Zoltán nyújt, a 0694/594-010 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Körmend
Város Gondnoksága címére történő megküldésével (9900 Körmend, Ady Endre
utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VG-01/2021 , valamint a munkakör megnevezését: kertész.
vagy
• Elektronikus úton Sövegjártó Zoltán részére a varosgondnoksag@kormend.hu
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. február 10.

A Körmend és Vidéke
Takarékszövetkezet „f.a.”

kivágása
k
ivágása
BIZTONSÁGOSAN

Költségmentes
árajánlat adás
helyszíni
felméréssel.

Nyílt Nap helyett idén tekintsd meg Szüleiddel az
iskola honlapján, www.josefinum-eberau.at az iskola
bemutatkozó videóját, és január 31-ig küldjetek levelet
kérdéseitekkel akár magyar nyelven is josefinum@
bildungsserver.com címre, ahol további tájékoztatást
kaphattok az iskoláról, a beiratkozásról.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend,
Ady Endre utca 72.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Körmend közigazgatási területén kertészeti tevékenység végzése, parkfenntartás
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Szakmunkásképző intézet, növénykertész,
• szakmában eltöltött munkaviszony –
Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány,
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Emelt szintű szakképesítés, virág és dísznövény kertész,
• szakirányú munkavégzés – Legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,

irodabútorait,
széfeket és egyéb
elektronikai
berendezéseket.

686553

20-35% kedvezménnyel
közvetlen a gyártótól!
KODEROLL KFT
KFT.

VESZÉL
VESZÉ
LYES FÁK
687995

BRIKETT
686483

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. február 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sövegjártó Zoltán nyújt, a
06-94/594-010 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Körmend
Város Gondnoksága címére történő
megküldésével (9900 Körmend, Ady
Endre utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VG-02/2021 ,
valamint a munkakör megnevezését:
kőműves.
vagy
• Elektronikus úton Sövegjártó Zoltán részére a varosgondnoksag@kormend.hu
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. február 10.

Körmend Város Gondnoksága a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

685065

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Vas megye, 9900
Körmend, Ady Endre utca 72.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Önkormányzati ingatlanokban, közterületeken végzendő feladatok ellátás
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Szakmunkásképző intézet, kőműves,
•
szakirányú munkavégzés – Legalább
1-3 év szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány,
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•K
 özépfokú képesítés, kőműves,
•
szakirányú munkavégzés – Legalább
3-5 év szakmai tapasztalat,

688229

Vas-Infó DÉL

KŐMŰVES

9900 Körmend,
Mikes Kelemen u. 2.
Tel: 94/594-346

687559

Körmend Város Gondnoksága a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í VÁ S

ZENIT KFT

HIRDESSE CÉGÉT, VÁLLALKOZÁSÁT

Az eszközök megtekintésére és megvásárlására

2021. január 29-én 09:00 és 15:00 óra között
van lehetőség.
A megvásárolt eszközök elszállítása
a vevő feladata.

684464
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Válaszd a Szombathelyi
Élelmiszeripari és Földmérési
Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium képzéseit!

VMSZC

RÁZSÓ Imre
Technikum

A 2021/2022-es tanévre meghirdetett képzései
képzéseink:
ink:

Földmérő, földügyi és
térinformatikai technikus
Sütő- és cukrászipari
technikus
Élelmiszer-ellenőrzési
technikus
Húsipari technikus

Pék-cukrász
Pék
Édességkészítő
Hentes és húskészítmény
készítő

686579

SZAKKÉPZŐ
ISKOLAI
3 ÉVES KÉPZÉSEK:
686489

TECHNIKUSI 5 ÉVES
KÉPZÉSEK:

INGYENES
KÉPZÉS
FELNŐTTEKNEK
ESTI TAGOZATON

JELLEMZŐK:
Földmérő képzés a nyugat-dunántúli régióban kizárólag nálunk!
Biztosítottak a kor követelményeinek megfelelő informatikai –
térinformatikai eszközök!
Az élelmiszer-feldolgozó ipar szakmáinak széles választékát kínáljuk!
Az iskolai tanüzemünk az élelmiszeripari képzéseink biztos alapja!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
@

efsz@efszk.hu | www.efszk.sulinet.hu |

szefszik

Logisztikai technikus
Vállalkozási ügyviteli
ügyintéző
Asztalos

www.razso.hu
Kezdés: 2021. február
(94) 594 077

@ titkarsag@razso.hu

FORD SZERVIZ

KÖLTSE MÁSRA
MEGTAKARÍTÁSAIT!
FORD ECONOMY ÉVES SZERVIZ
Teljes körű gondoskodás rejtett, extra költségek nélkül
5 évnél idősebb Ford gépjárművek számára.

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEKRE

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
A Ford Economy Szervizprogram 5+ szolgáltatást a garanciaidőn túli, 5 évesnél idősebb Ford járművekhez ajánljuk. Az ár anyag- és munkadíjra vonatkozik, forintban értendő és az Áfát tartalmazza.
Az ajánlat nem vonatkozik a Focus BEV 2013- modellekre, valamint az ST és RS kivitelekre. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

686350

34 900 Ft

