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Technikum díszudvarán idén a 
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meg közös, hasonló megmozduláso-
kat.

Az eseményen részt vett az Ivánci 
speciális olimpia csapata, valamint 
a Szociális Szolgáltató és Informá-
ciós Központ Fogyatékos Nappali 
Intézményének speciális olimpiai 
kosárcsapata, akik idén divíziójuk-
ban első helyezést értek el. A két 
csapat – kiegészülve az Egis Kör-
mend ificsapatának három játéko-
sával – kosárlabda-bemutatót tar-
tott.

Eleinte főleg az intézmény ellátott-
jai, dolgozói voltak jelen a családi 
napon, de később a város lakossága 
is szép számmal becsatlakozott, így 
valóban sikerült ráirányítani a fi-
gyelmet arra, amire a szervezők sze-
rették volna. n MP

Sporttal indult, majd szín-
padi produkciókkal foly-
tatódott a közelmúltban 
Körmenden a Rába-parton 
az a rendezvény, ami A 
világ más szemmel címet 
viselte.

Szálkai Istvánné, a Szociális 
Szolgáltató és Információs Központ 
vezetője köszöntőjében felvázolta, 
mire is utal ez. Mint fogalmazott: a 
cél az volt, hogy a fogyatékkal élő 
emberek társadalmi elfogadását, 
integrálását segítsék, ami vélemé-
nye szerint a sporton keresztül va-
lósítható meg a legkönnyebben.

Nem mindenkinek kötelező hátrá-
nyos helyzetűek segítését hivatásul 
választania, de mindenkinek köte-
lező tudomásul vennie hátrányos 
helyzetű embertársainkat, ez az 
első lépés a szolidaritás felé – kezd-
te egy magyar szociológus, éne-
kes-dalszerző, humorista gondola-
tainak felidézésével a megnyitót 
Bebes István, Körmend polgármes-
tere. Véleménye szerint ez az érzés 
kell, hogy eltöltse mindenki szívét, 
amikor egy ilyen rendezvényen 
megjelenik. Kiemelte: többnek ér-
zem magam attól, hogy megismer-
hetem, segíthetem ezeket az embe-
reket. Városvezetőként pedig 
mindent próbál megtenni azért, 

hogy a fogyatékkal élők a lehető leg-
magasabb színvonalú ellátást kap-
ják.

Az ennek érdekében végzett tevé-
kenységükért köszönetet mondott 
az intézmény valamennyi munka-
társának és Hegedűs Lászlónak, a 
rendezvény mostani szervezőjének, 
akivel rendszeresen valósítanak 
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RÖVID HÍREK

Négy végzős osztályt búcsúztattak el a Körmendi 
Rendvédelmi Technikum díszudvarán idén a hónap 
elején. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel Vas 
megye és Körmend állami és rendvédelmi szerveinek 
vezetői, a kibocsátott állomány állományilletékes me-
gyei rendőrfőkapitányai, a szülők és hozzátartozók.

Az ünnepélyes kibocsátó ese-
mény a Himnusz felcsendülésével 
vette kezdetét, majd a volt tanulók 
megerősítették korábban tett rend-
őr esküjüket, a tanulmányaikat áp-
rilisban megkezdett közbiztonsági 
rendőrjárőr képzésben részt vevők 
pedig letették azt.

– Szolgálati kötelezettségemet, 
ha kell, életem kockáztatásával is 
teljesítem – hangzott el a fogadalom 
Hoffmann Gergely próbaidős rend-
őr őrmester szájából, aki előolvasta 
az eskü szövegét, amit aztán társai 
hangosan utánamondtak.

A kibocsátó ünnepség elöljárója 
dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőr-
nagy, rendőrségi főtanácsos, az 
ORFK rendészeti főigazgatója, or-
szágos rendőrfőkapitány-helyettes 
volt, aki Pintér Sándor belügymi-
niszter és Balogh János országos 
rendőrfőkapitány nevében is köszön-
tötte az állományt. Az előtte felsora-
kozottakat a rendészeti járőrképzés 
első fecskéinek nevezte.

– Az új feladatok, kihívások, rend-
őri módszerek, intézkedési kultúra, 
a megváltozott társadalmi elvárá-
sok mind azt generálják, hogy Ma-
gyarország rendőrsége lépést tart-

son a változásokkal. Az élet 
kikényszerítette a rendőrség 
oktatási struktúrájának a 
megváltoztatását – mutatott rá 
ünnepi beszédében Halmosi 
Zsolt, arra utalva, hogy a most 
esküt tettek egy új képzési 
rendszerben tanultak már, ami 
a tiszthelyettesi képzéstől ab-
ban különbözött, hogy sokkal 
gyakorlatorientáltabb volt.

Felidézte, hogy a koronavírus és 
a pandémia mindent átírt: a rend-
őrség állományának karanténban 
lévő emberek tízezreit kellett ellen-
őriznie, a belső határok lezárásával 
határellenőrzést kellett újra vé-
gezni, a társszervekkel kórházpa-
rancsnoki feladatokat ellátni. Mint 
fogalmazott, ez mind példa arra, 
hogy folyamatosan kell gondolkodni 
azon, hogy a jelentkező kihívásokat 
hogyan tudják úgy megoldani, hogy 
azokkal az állampolgárok elégedet-
tek legyenek.

Halmosi Zsolt leszögezte azt is, a 
végzettek mostantól teljes jogú tag-
jai a rendőrség hivatásos ötvenötez-
res állományának.

A rendezvényen elismeréseket is 
átadtak. Majthényi László, a Vas 

Megyei Közgyűlés elnöke Bem Jó-
zsef szablya belügyminisztériumi 
emléktárgyat vehetett át a Körmen-
di Rendvédelmi Technikum és Vas 
megye közötti együttműködés so-
rán a rendészeti képzés támogatása 
érdekében végzett kiemelkedő mun-
kája elismeréseként.

Az országos rendőr-főkapitány-
ság vezetője pedig két tanulót része-
sített jutalomban kiemelkedő tanul-
mányi és közösségi munkája 
elismeréséül: Ungi Klaudia rendőr 
őrmestert valamint Kiss Sándor 
József próbaidős rendőr őrmestert.

Végül az esküt tett állomány ün-
nepélyes díszmenettel tisztelgett az 
elöljáró előtt, majd a vendégek és az 
elismerésben részesült tanulók ál-
lófogadáson vettek részt.

 n MP

Rendőröket avattak a Körmendi Rendvédelmi Technikumban

Az országos rendőrfőkapitány-helyettes volt a 
kibocsátó elöljárója

A most esküt tettek a rendőrség hivatalos állományának tagjai lettek FOTÓK: JT

A fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése volt a cél

Körmenden a szociális ellátást magas színvonalon működtetik

Körmenden rendszeresen tartanak érzé-
kenyítő programokat FOTÓ: JT

Lezárt kerékpárút
Megkezdődött a 8-as főút-

vonalon Körmend határá-
ban a bútorgyárnál lévő ke-
reszteződésben a bicikliút 
kialakítása. Emiatt a ke-
rékpárutat jelzőtáblával le-
zárták. A bicikliseknek ide-
iglenesen a kerékpárról le 
kell szállniuk és a stabili-
zált terelésen gyalog foly-
tathatják a továbbhaladást. 
A munkálatok ideje alatti 
ideiglenes útvonalat az elő-
írásoknak megfelelően te-
relőtáblákkal és szalaggal 
jelölték ki.

Ügyeleti rend 
az oviban

Nyári leállás kezdődik 
jövő héttől Körmenden az 
óvodákban. Az intézmények 
ugyan több hétre bezárnak, 
de nem egyszerre. Az a szü-
lő, aki nem tudja megoldani 
gyermeke napközbeni fel-
üg yeletét, igényelheti az 
ügyeleti ellátást. Mindig van 
legalább egy olyan intéz-
mény, ahová lehet vinni a 
gyerekeket. Július végéig a 
bartóki székhelyintézmény 
és a Dienes utcai óvoda fo-
gadja a gyerekeket, majd au-
gusztus 2-tól a Mátyás király 
utcai óvoda. A nyári nyitva-
tartási rend augusztus 23-ig 
tart.

Új tűzoltóparancsnok
Féléves személyi ál lo-

mányg yűlést tartottak a 
Vas Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóságon a kö-
zelmúltban. Az ünnepségen 
több vezetői kört érintő 
megbízást is ismertettek. 
Többek között: Kovács Ba-
lázs Zsolt a Szombathelyi 
Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség kirendeltségvezető-
je lett, Németh Péter pedig a 
Körmendi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság új tűzol-
tóparancsnoka.� n MP

Ünnepélyes keretek között nyílt 
meg a Szalon és ebédlő a Batthyány- 
kastélyban című új állandó kiállí-
tás nemrég. A létrehozásához a 
forrást az Emmi Kubinyi Ágoston 
programja és a helyi önkormány-
zat biztosította – mondta el a meg-

nyitón dr. Latorcai Csaba, az  
Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának közigazgatási államtitká-
ra, aki a körmendi kastélyegyüt-
test az ország egyik legjelentősebb 
műemlékegyüttesének nevezte.

 n MP

Dr. Latorcai Csaba, Bebes István, Móricz Péter és dr. Kondora Bálint a megnyitón

Különleges alkalom volt a körmendi múzeumban

Az idén a nagy hagyományokkal rendelkező Múzeu-
mok éjszakája és az újonnan kezdeményezett Bat-
thyány élménynap egy napra esett.

A Múzeumok éjszakája orszá-
gos kezdeményezés, amelyhez a 
Dr. Batthyány-Strattmann László 
Múzeum is csatlakozott. Ilyenkor 
az állandó és időszaki kiállítások 
mellett megnézhetők a kastély rej-
tett zugai, a gyerekek pedig kincs-
kereső játék keretében ismerked-
hetnek az ódon épülettel és annak 
történetével. Mindez az idén is 
megvolt, emellett kulturális él-
ményt is kínáltak a szervezők. 
A díszteremben a Horváth vonós-
négyes klasszikus dallamai csen-
dültek fel. A múzeumi tudományos 
és kutatómunkát fémjelezte egy 
könyvbemutató, amelyen a szerző, 
Móricz Péter és dr. Szinetár Csa-
ba biológus beszéltek a közelmúlt-
ban megjelent – Várkertet bemuta-
tó – impozáns kötetről. 
A  körmendi Várkert évszázadai 
című könyvben sok érdekesség ol-
vasható a Batthyány-kastélyhoz 
tartozó zöldterületről.

A Körmendi Kulturális Köz-
pont Szent Iván-éjen rendezett 
programjai mintegy száz évet re-
pítették vissza az időben az ér-
deklődőket. Volt utazó planetári-
um, ahol az égbolt titkait lehetett 
kutatni, az izgalmakat kedvelők 

pedig egy szabadulószobában te-
hették próbára magukat. Nagy 
sikert aratott Kádár Ferkó Fotó-
színháza, de a gyerekek is bősé-
ges kínálatból választhattak: lo-
vas kocsikázhattak a Batthyány 
bandériummal, alkothattak a 
város kézműves csoportjaival. 
Pittmann Márton bábszínháza 
a kisebbeknek, a Budapest Rag-
time Band, a Hot Jazz Band és 
Novák Tamás táncórái pedig in-
kább a felnőtteknek nyújtottak 
felejthetetlen kikapcsolódást. Az 
i-re a pontot az Ataru Taiko Ja-
pán Dobszínház tette fel a késő 
esti órákban. Látványos volt a 
záróprogram: a Régiós Hagyo-
mányőrző Egyesület tűzgyújtása 
közben dobszótól volt hangos a 
Batthyány-kastély udvara.

Régóta vágyott program való-
sult meg a Batthyány élménynap-
pal, amely a főúri család érdeklő-
dési köréhez – például a 
csillagászathoz, a fotózáshoz, a 
tánchoz, a zenéhez és a lovaglás-
hoz – kapcsolódott, és bemutatta, 
hogyan éltek, mivel töltötték sza-
badidejüket a Batthyány család 
tagjai egy évszázaddal ezelőtt.

 n TJ

Minden korosztály talált kedvére 
valót a nyár első nagyrendezvényén
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Tavaly elmaradt a 11. Alterába Fesztivál, hiszen a koro-
navírus-járvány első hulláma miatt nem engedélyezték 
a tömegrendezvényeket, viszont az idei rendelkezések 
már lehetővé tették, hogy védettségi igazolvánnyal részt 
lehessen venni Körmend legjelentősebb nyári zenei 
programján. Július 13. és 17. között huszonnégy együttes a 
nagyszínpadon, míg tizenhárom a kisszínpadon szórakoz-
tatta a közönséget.

A pandémia miatt meghozott idei 
intézkedések ugyan nem tartal-
maztak létszámkorlátozást, de a 
védettségi igazolvány plasztikkár-
tyás vagy applikációs megléte felté-
tele volt az Alterába Fesztiválon 
való részvételnek, emiatt a szerve-
zők megháromszorozták a személy-
zetet, és dupla beléptetést vezettek 
be, a fesztivál területén pedig több 
fertőtlenítő pontot is kialakítottak. 
A profin végrehajtott ellenőrzés mi-
att nem alakultak ki torlódások. 
A helyszín megközelítését pedig az 
bonyolította kissé, hogy egyirányú-
sítás miatt megváltozott a Mónus 
Illés utca közlekedési rendje. 
A kemping helyeinek felosztásában 
történtek változások, így aki késle-
kedett a helyfoglalással, annak más 
megoldás után kellett néznie. 
A  fesztivál megtartásával egyéb-
ként a főszervező, Hegedüs László 
(Hege), az Alterába Kft. ügyvezetője 
hatalmas kockázatot vállalt, hiszen 
például a Sziget, a VOLT és a Bala-
ton Sound szervezői ezeket csak 
2022-ben tartják meg. Az ország 
legnagyobb kerti partija viszont a 
tervezett időpontban elindult. Hege 
lapunknak nyilatkozva mondta is, 
hogy más szervezők rendszeresen 
érdeklődnek nála a rendezvény lá-
togatottságáról, mert attól tarta-
nak, hogy akár egy-egy kon-
cert megszervezése is elég sok 
bizonytalansági tényezőt tar-
talmaz.

Családias miliő
Az ötnapos programsorozat 

a Kármentő népzenei együttes 
nagyszínpados fellépésével in-
dult. Ekkor még viszonylag ke-
vesen voltak a nézőtéren, de 
néhányan táncra perdültek a 
vasvári együttes műsorát hall-
va. A koncertet tovább színesí-
tette, hogy színpadra léptek a 
helyi Senior Népáncegyüttes 
tagjai is. A Kármentő nagy-
bőgőseként V. Németh Zsolt mi-
niszteri biztos zenélt, a mikro-

fonnál pedig fia, Németh Bence, a 
Karak zenekar frontembere énekelt. 
Amúgy az első nap kivételével, ami-
kor négy nagyszínpados és egy kisz-
színpados fellépő volt, a többi négy 
napon öt együttes koncertezett a 
nagyszínpadon, a kicsin meg három, 
közülük pedig egy a nagyszínpad 
szüneteiben kétszer lépett fel. Az 
első naphoz visszatérve a Kármentő 
után a népszerű ír kocsmazenét ját-
szó Firkin következett Budapestről, 
akik első körmendi fellépésük óta 
már átestek néhány tagcserén, de 
intenzitásukból semmit sem veszí-
tettek. A gitárosuk például lement 
zenélni a közönség soraiba, és lehet, 
hogy ez az ír pubokban máig így tör-
ténik. Az biztos, hogy megfelelően 
előkészítették a terepet az est fő fel-
lépőjének, Kowalsky meg a Vegának, 
akik már jóval a koncertjük előtt, 
kora délután a helyszínen voltak. 
Őket a Mokka Tribute Band váltotta, 
majd pedig szombat kivételével haj-
nali fél négyig az Alter After zenéi 
zárták a napot.

Lelkes visszatérő zenészek
Szerda este a Pál Utcai Fiúk és a 

Bagossy Brothers Company kon-
certje között Bebes István, váro-
sunk polgármestere köszöntötte a 
megjelenteket. Köszönetet mondott 

Hegének mindazért, amit az Alte-
Rába életben tartásáért tett, és re-
ményének adott hangot, hogy aki 
eljött az idén, az 2022-ben is el tud 
jönni, mert mint fogalmazott, bízik 
abban, hogy a nehézségek leküzdé-
sét követően jövőre is folytatódhat a 
fesztivál. Hege pedig azt mondta el, 
hogy a fesztivál előtti héten többen 
visszamondták a korábban megvá-
sárolt bérletüket vagy napijegyü-
ket, ami feltehetőleg az oltatlanság 
miatt történt így. Ezen a szerdán 
Bagossyék után az Anna and the 
Barbies, majd a szentgotthárdi Za-
porozsec találkozhatott rajongói-
val. Ez volt egyébként az öt közül a 
legtöbb embert a Rába-partra von-
zó nap. A nagyszínpad délutánon-
ként fél hat körül kezdett, és egy-
mást követően általában két olyan 
együttes lépett fel, akik kevesebb 
érdeklődőt vonzanak, mint a nagy 
húzónevek. Viszont szinte mind-
egyikükről elmondható, hogy jóval 
több ember előtt fejezték be műsoru-
kat, mint ahány előtt elkezdték, 

mint például a Ricsárdgír és 
az Esti Kornél, akik hatalmas 
ener giával és lelkesedéssel ze-
néltek a hőségben. A kerti par-
ti jelleget mi sem mutatja job-
ban, mint hogy ez utóbbi 
koncertjén az énekes megpil-
lantotta a közönség soraiban 
Kirschner Pétert (M.P. Sziámi 
AndFriends), akiknek a szín-
padról mondott köszönetet a 
tőle kapott inspirációkért és a 
közös stúdiómunkákért. Ezzel 
a gesztussal több korosztályt 
is megszólított, épp úgy, mint a 
szervezők a szombati program 
összeállításával, ami egyaránt 
színpad elé csábította a rocker 
apukat és anyukat, aztán az ő 

rocker gyerekeiket is. Érdemes volt 
tehát naponta már az első koncerte-
ken is ott lenni, és azért külön 
köszönet, hogy az Üllői Úti Fuck a 
korábbi kétrészes kisszínpados itt-
létük után megkapták a nagyszín-
padot. Aki az igazán sokak által is-
mert nevekért jött a már említetteken 
kívül, például a Supernem, 30Y, Vad 
Fruttik, Intim Torna Illegál, Bëlga, 
az szintén nem csalódott a legmo-
dernebb hang- és fénytechnikával 
teljessé tett koncertekben. A zené-
szek viselkedése, nyitottsága ismét 
igazolta, amit Hege már évek óta 
mond, hogy ezek a zenekarok szíve-
sen jönnek sokadszorra is Kör-
mendre, szeretik az alterábás fellé-
péseket. Gondolom, nemcsak 
számomra volt szimpatikus, ahogy 
a koncertek végén az elköszönő 
együttesek az utánuk következőt 
vagy következőket ajánlották.

Vendégségben 
a fogyatékkal élők

Bár szombatra a meteorológusok 
komoly esőzést jósoltak, csak né-
hány kisebb zápor jött meglátogatni 
a záró napot. Sokan nem tudtak el-
lenállni olyan húzóneveknek, mint a 
Lord, Road, Leander Kills. Az estét 
a két éve még kisszínpados buda-
pesti Combcsont kezdte és Rudán 
Joe akusztikus fellépése folytatta. 
A záró program pedig a lebonyolító-
ja neve után a Rock Golyó volt. 
A fesztivál a korábbiakhoz hasonló-
an az idén is vendégül látta a helyi 
Szociális Szolgáltató és Informáci-
ós Központ ellátottjait, valamint a 
Rum-Kastély Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézményben 
lakó fogyatékkal élő fiatalokat is.

 n CST

Egy tavalyi álom az idén valósult meg – AlteRába fesztivál újratöltve

Ismét megtelt fesztiválozókkal Körmenden a Rába-part
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27

Egy év kihagyás után ismét felhőtlen szórakozás volt jellemző 

Papp Szabi, a Supernem frontembere a fellépés után a 
közönséggel is maradt bulizni még FOTÓ: JT
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Új sorozattal jelentkezünk, amelynek segítségével Körmend értékeinek eredünk utána. Ennek 
egyik előzménye, hogy Körmendi érték címmel nyílt időszaki kiállítás a Batthyány-kastély Sala 
Terrenájában nemrégiben. A tárlat a város épített és természeti kincseit, valamint szellemi 
örökségét mutatja be a nagyközönségnek. Korábban imázsfilm és jubileumi képeskönyv ké-
szült Körmend értékeiről. A kiállítás már a harmadik fejezetet jelenti a munkában. A cél, hogy 
az itt élők és a távolabbról érkezők is lássák: az örökséget itt megbecsülik.

A Hungarikum-törvényben foglal-
tak szerint: az önkormányzatok tele-
pülési értéktárat és értéktár bizott-
ságot hozhatnak létre. A feladatok 
közé tartozik a településen fellelhető 
nemzeti értékek azonosításának 
szervezése, az ott fellelhető nemzeti 
értékek adatait tartalmazó gyűjte-
mény létrehozása, valamint azok 
megyei értéktárba történő megkül-
dése. Bebes Árpádnak, a Dr. Bat-
thyány-Strattmann László Múzeum 
munkatársának, a Körmendi Érték-
tár Bizottság szakmai tanácsadójá-
nak segítségével most sorozatot in-
dítunk. Sorra vesszük a körmendi 
helyi értéktárba sorolt tételeket, 
amelyekből jelenleg harminc van. 
Ám a gyűjtés folyamatos, a tárház 
bővülhet a jövőben is.

Harminc érték gyűlt össze
Nemrég nyílt tehát a Sala Terrena 

kiállítása, amely mind a harminc 
értéket a látogató elé tárja. Érde-
mes egy kirándulást beterveznie 
mindenkinek, hogy megnézze.

– Ez leginkább csak ízelítő jellegű 
bemutató. A legtöbb értékről külön 
kiállítást is lehetne készíteni, akko-
ra múlttal, háttéranyaggal, fotó- és 
dokumentumgyűjteménnyel rendel-
keznek. Cél, hogy azt lássák az ér-
deklődők: mennyi minden van a kör-
nyezetben, ami érdekes és értékes. 
A tárlat egyben lehetőséget ad új 
érték megjelenítésére is, ha a kör-
mendiek úgy gondolkodnak, hogy 
beillik ebbe a sorba az új tétel, ame-
lyet a listára javasolnak – mondta 
elöljáróban, az egyes értékeket be-
mutató beszélgetést felvezetve Be-
bes Árpád.

Fókuszban a város főtere
Az első beszélgetéskörben majd 

öt értéket mutatunk be egymás 
után. A Szabadság tér, a Körmendi 
Járásbíróság épülete, a volt város-
háza épülete, a Maria Immacula-
ta-szobor és a Kossuth-szobor szer-
ves egységet képez. – Érdemes 
Körmend főterével kezdenünk. Ön-
magában ez is egy érték, de az itt 
található értéktári „elemeket” cél-

szerű egymással egységben bemu-
tatni. A Szabadság térhez a Várkas-
tély nyugati oldalának épülete is 
kapcsolódik ugyan, de ezt majd in-
kább Körmend ikonikus kastélyá-
nak történetével együtt mutatjuk 
be. Másik szempontunk a témák 
szerinti csoportosításban az, hogy 
épített kulturális örökségi értéknek 
számít mind az öt tétel. A Hungari-
kum-törvény szerint a helyi értéktá-
rakban a kulturális, a természeti és 
az épített értékek kategóriáját kell 
elkülöníteni. Jelen csokor elemei az 
épített örökség értékei közé tartoz-
nak. Mivel a legnagyobb egység a 
Szabadság tér, ennek bemutatásá-
val indítjuk a sorozatot – hangsú-
lyozta Bebes Árpád.

De hogy miért is kerülhetett ez a 
tétel a listára? A tanácsadó számta-
lan okot sorolt. Egyik, hogy története 
nagyon régi, a város életéhez, múlt-
jához és jelenéhez szorosan hozzá-
tartozik. A terület egykor vásártér 
volt. A város északkeleti sarkában 
terült el, palánkkal, vizesárokkal 
volt körülvéve. A vizesárok az északi 
kapu szomszédságában helyezke-
dett el. Érdekesség, hogy a körmen-
diek gyakran áthaladhatnak alatta, 
hisz jelenleg egy vaskapu emlékeztet 
arra: hol is volt ez az objektum, 
amely a négyszögletes téren kapott 

helyet annak idején. Később, a Bat-
thyányak földesúri fennhatósága 
alatt, a majorátusi központ kialakí-
tását követően egy pezsgő kereske-
delmi és kézműves központtá ala-
kult át maga a város, így a Szabadság 
tér korai őse, a Vásártér is fontosabb 
szerepet kapott. A tér végleges for-
máját a 19. században nyerte el, ami-
kor is nagy építkezések zajlottak a 
területen. Már akkor ott magasodott 
a tér középpontjában az 1822-ben 
emelt Mária-szobor is, amely ugyan-
csak helyi érték.

Iparosok, vásározók helye
Maga a tér emeletes épületekkel 

övezett impozáns terület volt. Jó rá-
látást biztosított a Várkastélyra. 
Egy 1840-es topográfiai leírás utal a 
Piactér nagyságára, illetve Leitner 
András 1853-ban készített színezett 
axonometrikus rajza is a teret ábrá-
zolja. A rajz a „MarktPlatz Kör-
mend”, azaz Piactér Körmend elne-
vezést kapta. A tér egykor a helyi 
piacnak és a havonta megtartott 
országos vásárnak adott helyet, je-
lentős centrum volt. Érdekesség, 
hogy az iparosok is kipakoltak a pi-
acnapokon, főleg, akiknek a téren 
volt boltja.

– Vásári forgatag a klasszicista 
épületek övezte téren – ilyen volt a 

Szabadság tér elődje, amelyet né-
hány képeslap is megörökített – szö-
gezte le Bebes Árpád.

1896-tól a város terét Batthyány 
térnek hívták, északi oldalán a 
rendkívül hosszú, 25 tengelyes 
klasszicista épület, a Tiszti Ház 
övezte.

Múlt és jelen összeforr
A tér tehát a körmendiek életének 

szerves városszerkezeti elemét al-
kotta mindig is. Fontos találkozási 
pont volt a korábbi időkben és így 
van ez máig. A legfontosabb dolgok 
itt történtek. A tér déli oldalán a Só-
ház áll, mellette a szecessziós stílu-
sú járásbíróság, szintén helyi érték. 
Tovább haladva pedig a Perczel és a 
Grünbaum házak sorakoznak klasz-
szicista stílusban. A nyugati oldal-
ról, északról délre haladva egy föld-
szintes épület, a keresztház és a 
három épületből összevont városhá-
za keretezi a teret. A téren két szobor 
is állt. Az egyik a minden pontról jól 
látható Maria Immaculata-szobor, a 
másik a Kossuth-szobor.

– Külön érdekesség, hogy az 1950-
es évekig végig piactérként funkcio-
nált a terület és emellett rengeteg 
esemény zajlott. Jelentős sportese-
mények voltak, amelyekről fotók ta-
núskodnak. Ugyancsak fotók örökí-
tették meg, hogy a téren fogadta a 
város prominens vendégeit, követ-
választásokat tartottak. A terület a 
második világháború idején katonai 
toborzások, díszelgések, zászló-
szentelések, eskütételek színhelye 
volt – mesélte Bebes Árpád.

Azt is hozzátette: Később, a máso-
dik világháború után elvesztette pi-
actéri jellegét a terület, parkosítot-
ták, parkolót hoztak létre egy 
részén. 2010-ben a tér rekonstruk-
ciója során megszüntették a parko-
lót, a növényzet egy részét megritkí-
tották, hogy jól láthatóvá váljanak a 
falak, a karakteres épületek. Utób-
biak megkomponált világítást is 
kaptak.

– Körmend dinamikájának egyik 
éltető eleme a főtér. A rekonstrukció 
visszaadta a terület rendezvénybe-
fogadó szerepét. De ugyanúgy nagy 
szerepe van a hétköznapokban a 
városi élet színtereként, találkozási 
pontként. Olyan érték, amely a kö-
zösségi élethez szükséges kapcso-
latok kiépítésében alapvető fontos-
ságú – zárta összefoglalóját Bebes 
Árpád, a Körmendi Értéktár Bizott-
ság szakmai tanácsadója.

 n PM

A Körmend értékeit bemutató sorozat első részében a Szabadság tér kerül fókuszba

Vásári forgatag volt a klasszicista épületek övezte téren

ÉLETRE KELT A TÁJ!

MISKOLC

76
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A város főtere kicsik és nagyok találkozási pontja volt mindig is FOTÓ: JT
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Tavaly ősszel a vírushelyzet miatt félbeszakadt bajnok-
ságok, elmaradt utánpótlástornák egyhangú világába 
fel üdülésként érkezett a bejelentés, miszerint a Kutasi 
Tibor–Szakasics Zoltán edzőpáros által vezetett körmendi 
klub benevezte a korábbi években szép sikereket elért 
U11-es korosztályát (2010 és utána született gyermekek) a 
Vas megyei fiú futsalbajnokság küzdelmeibe.

A kétfordulós alapszakasz mér-
kőzéseit a répcelaki Répce Sport-
csarnokban rendezték meg, ahol a 
pandémai miatt csak az első fordu-
lóban buzdíthatták a lelkes szülők a 
fehérmezes csapatot. Ezt követően 
már csak az edzőkhöz technikai ve-
zetőként csatlakozó Orbán Balázs-
zsal kialakult trió kísérhette a fiú-
kat a további fordulókra a zártkapus 
mérkőzésekre. A kezdetben még a 
körülményekkel ismerkedő gárda 
fokozatosan belelendült, végül kva-
lifikálta magát a felsőház küzdel-
meire, amit a Haladás Sportkomple-
xumban rendeztek meg tavasszal, 
körmérkőzések formájában, 2×15 
perces játékidővel. Értékes siker 
volt a Vasvár VSE elleni 6:3 arányú 
diadal, valamint a Kőszegi Lóránt 
FC elleni kettős győzelem (4:0 és 
4:2) is, de az éves szereplésre a ko-
ronát a végső győztes Haladás VSE 
3:0 arányú legyőzése tette fel Orbán 
duplájával és Farkas D. találatával. 
Végül a megyei bajnok Haladás VSE 
jobb gólaránnyal előzte meg a Sár-
vári HOSE csapatát. Tőlük 3 ponttal 
lemaradva foglalta el a dobogó har-

madik fokát a körmendi bordó-fe-
hér-kék csapat, aminek tagjai: Ma-
jor András – kapus, Benkő Bence, 
Gecse Áron, Farkas Dániel, Farkas 
Róbert, Horváth Noel, Kraller 
Noel, Nagy Vitéz Bendegúz, Orbán 
Roland, Simon Noel, Sövegjártó 
Dániel, Szabó Ádám, Szijjártó Le-
vente – mezőnyjátékosok, akik a jól 
megérdemelt érmeiket a Kék Sünik 
június végén megtartott idényzáró-
ján vehették át edzőiktől. n MP

Az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak tulajdonosainak
2023. december 31-ig kell kérelmezni a tulajdonukban álló kút fenn-
maradási, avagy megszüntetési engedélyezési eljárását.
Amennyiben a tulajdonos fenti határidőig nem kérelmezi az eljárást,
úgy vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

Az engedélyezés alá vont kútnak milyen
feltételeknek kell megfelelni?
A települési önkormányzat jegyzőjének fennmaradási engedélye
szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút együttesen telje-
síti az alábbi feltételeket:
– a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
– a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
– 500 m3/év vízigénybevétel alatti
– a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
– magánszemély a kérelmező
– a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését
szolgálja és

– a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.
Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül,
akkor a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint
vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedé-
lyezési eljárása.

Mi az Ön teendője?
Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró ásott
vagy fúrt kút van, és szeretné engedélyeztetni, a város hivatalos
oldalán elérhető tájékoztatóban leírtak alapján és a szintén ott meg-
található kitöltött, csatolt kérelmet kell benyújtani a megadott címre.

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezett-
ség alól.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az éves szereplésre a koronát a végső győztes Haladás VSE legyőzése tette fel

Bronzérmes a Kék Sünik ULC a megyei futsalbajnokságban

Idén is megrendezték a már ha-
gyományosnak számító Körmendi 
Football Club táborát a Papp István 
Labdarúgó Centrumban. Mivel a ta-
valyi esztendőben a program elma-
radt a vírushelyzet miatt, így min-
denki nagy lelkesedéssel várta.

Az esemény mindig nagy népsze-
rűségnek örvend – tudtuk meg 
László Zoltán főszervezőtől, aki fi-
ával, Dániellel együtt vezette a foci-
tábort. Idén negyven labdarúgó-pa-
lánta vett részt rajta az U7–9 és 
11-es korosztályból, ráadásul volt 

köztük négy lány is. Délelőtt techni-
kai edzések, az ún. Funinho képzés 
és mérkőzésszerű játékok váltották 
egymást, de egyéb kiegészítő, pi-
hentető elemek is színesítették a 
programot, majd délutánonként 
folytatódtak a labdarúgó-foglalko-
zások, a technikai felmérések és a 
tábori bajnokság.

Az utolsó napon egy szülő–gyer-
mek rangadót tartottak és a tábor-
záráskor egyöntetűen megfogalma-
zódott a résztvevőkben, hogy jövőre 
újra találkozni fognak. n MP

Sikeres volt a 2021-es évben is a focitábor

A tábort László Zoltán és László Dániel közösen tartották FOTÓ: JT

Bravúros teljesítményt értek el a fiatal labdarúgók FOTÓK: KÉK SÜNIK ULC/ARCHÍV

Orbán Roland 21 gólt szerzett
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Kozma Gergő korábbi játékos és csapatvezető lett az Egis 
Körmend ügyvezetője. Emellett három új játékost is beje-
lentett a klub: az amerikai Kamau Stokes irányítónak érkezik, 
a szerb Stefan Savic pedig hármas-négyes poszton bevethe-
tő, sokoldalú kosaras. A harmadik külföldi játékos is amerikai, 
Wesley Gordon centerposzton segítheti a csapatot.

A Körmend Múltja, Jelene és Jövője 
Közalapítvány – a klub tulajdonosa – 
közleményben jelentette be, hogy júli-
us elsejétől Kozma Gergő lett az ügy-
vezető Hajba Ádám helyett. Emellett 
hosszú évek után távozott a sajtófő-
nök, Németh Zsolt is, aki fontos sze-
repet töltött be a csapat életében. 
Azt, hogy gőzerővel folyik a munka a 
csapat háza táján, mi sem bizonyítja 
jobban, mint három új légiós igazolá-
sa. A piros-feketék irányító posztra a 
26 éves, 184 centis amerikait, Kamau 
Stokest szerződtették. A játékos az 
Amerikai Egyesült Államokban, Bal-
timore-ban szültett. Karrierjét a 
Kansas State Wildcats színeiben ala-
pozta meg a tengerentúlon, ahol 119 
mérkőzésen lépett pályára. Ezt köve-
tően próbált szerencsét az öreg kon-
tinensen, és megfordult a lengyel él-
vonalban (Polpharma Staro), 
valamint a német másodosztályban 
(Science City Jena) is. A legutóbbi 
szezont a svédeknél töltötte, ahol a 
Norrkoping Dolphins meghatározó 
játékosa volt. Itt 41 mérkőzésen 14,8 
pontot, 5 gólpasszt, 3,5 védőlepatta-
nót, valamint 1,1 labdaszerzést átla-
golt. A Körmend vezetőedzője, Anto-
nis Constantinides szerint egy 
modern, nagyon gyors és jó felépíté-
sű irányítóról van szó. Remekül lát a 

pályán, és támadásban kiválóan 
mozgatja társait, ahogy az egy irá-
nyítótól elvárható. Amikor kell, egy-
maga helyzetet tud teremteni, amit 
képes befejezni is, vagy osztja tovább 
a labdát. Nagyon jól olvassa a játékot, 
és meghatározó szerepet tölthet be a 
csapatban. Az új szezonban egy telje-
sen új védekezés kidolgozását terve-
zik, amelynek megvalósításába bele-
illik a játékos.

Több poszton bevethető
Az amerikai mellett a keret a 

szerb származású Stefan Saviccal 
bővült, aki hármas és négyes posz-
ton is bevethető, sokoldalú játékos. 
A 26 esztendős Stefan Savic kiscsa-
tárként és erőcsatárként is hasz-
nálható. A szerb játékos 202 centi-
méter magas és fiatal kora ellenére 
nagy tapasztalatokkal rendelkezik. 
Tizenkilenc éves kora óta játszik a 
legmagasabb osztályban, először ha-
zájában a Konstantin Nis, majd a Ta-
mis együttesét erősítve. Ezt követően 
két évet töltött Dániában, ahol a Hor-
sens IC csapatában pattogtatott. A 
legutóbbi szezont ismét hazájában, a 
Vojvodina alakulatában töltötte, ahol 
30 mérkőzésen lépett pályára. Eze-
ken 12,9 pontot szerzett, 5,2 lepat-
tanót szorgoskodott össze, kiosztott 

2,3 gólpasszt és 1,2 labdaszerzéssel 
segítette együttesét. A Körmend ve-
zetőedzője, Antonis Constantinides 
elismerően nyilatkozott az új szerb 
légiósról is. Olyan játékosról van 
szó, aki játszhat hármas és négyes 
poszton, köszönhetően annak, hogy 
remekül dobja a hárompontosokat. 
Emellett támadásban is kiválóan 
játszik és nemcsak labdával, hanem 
labda nélkül is képes megbontani 
az ellenfelek védelmét. Magassága 
dacára gyors kosaras, ami a palán-
kok alatt is nagy segítség lesz majd 
– mondta a ciprusi szakember.

Új center a piros-
feketéknél

A 206 centis Wesley Gordont cen-
terposztra igazolta a klub. A játékos 
egyetemi éveit a Colorado Buffaloes 
színeiben töltötte, majd 2017-ben át-
tette székhelyét Európába. Első állo-
mása az osztrák Fürstenfeld volt, it-
teni kiváló teljesítményére a Sopron 
együttese is felfigyelt, így a 
2018/2019-es évadot már a hűség vá-
rosában töltötte. Meghatározó szere-
pe volt a magyar NB I-ben is, az idény 

végén listavezető volt a játékosok kö-
zött a lepattanók és a blokkolások 
tekintetében. Sopronban mérkőzé-
senként 15,9 pontot, 10,3 lepattanót 
és 2,1 blokkot jegyzett. Pályafutását 
ezt követően Görögországban foly-
tatta a Rethymno Cretan Kings csa-
patánál, majd jött egy rövid francia-
országi kitérő. Aztán újra a görög 
élvonalba, az Ermis Agiashoz került 
az amerikai játékos, innen érkezik 
majd az Egis Körmendhez.

Antonis Constantinides vezető-
edző szerint kiváló adottságú játé-
kosról van szó, aki számára nem is-
meretlen a magyar bajnokság. Az 
elmúlt három évet alapul véve csapa-
tunk jól állt a centerpozíciót illetően, 
elég csak Mario Delasra és Travis 
Taylorra gondolni. Ezek a játékosok 
magasra tették a mércét. Sajnos, 
pénzügyi korlátaink miatt – bár sze-
rettük volna, de – nem tudtuk meg-
tartani Taylort, ugyanakkor célunk 
volt, hogy olyan centert találjunk, aki 
felépítésben és tudásban is kiemelke-
dő a honi mezőnyben. Így esett a vá-
lasztásunk Wesley Gordonra, aki az 
elmúlt két évben a legmagasabb szin-
ten játszott Európában, a görög és a 
francia élvonalban. Ráadásul nem 
ismeretlen számára a magyar baj-
nokság sem, hiszen Sopronban ki-
emelkedő teljesítménnyel rukkolt elő. 
A kosaras tudásának, tapasztalatá-
nak és felépítésének köszönhetően 
remekül tudja támogatni csapatát, 
védekezésben, valamint támadásban 
egyaránt. Biztos vagyok benne, hogy 
minőségbeli különbséget jelent az ér-
kezése a palánk alatti teljesítmé-
nyünkben – mondta a ciprusi szak-
ember az új játékosról.� n TJ

A nagyszabású munkát 
néhány hete kezdték a 
szakemberek, és várhatóan 
szeptemberre lesz kész az 
új burkolat.

A körmendi sportcsarnok par-
kettája az elmúlt években igen-
csak elhasználódott. Nagy és fo-
lyamatos az igénybevétel: az Egis 
Körmend felnőtt kosarasai mellett 
utánpótláscsapatok és iskolások 
is használják a termet. A parketta 
– bár jó minőségű volt – több he-

lyen beszakadt, így időszerűvé 
vált a felújítása. Ehhez nagy segít-
séget nyújtott a Magyar Kosárlab-
dázók Országos Szövetsége, amely 

a körmendi klub kérésére engedé-
lyezte, hogy TAO pályázatból elvé-
gezzék a terem parkettájának cse-
réjét, illetve korszerűsítését. Pár 

napja még a betonozási munkák 
zajlottak. Az utolsó munkafázis az 
új parketta lerakása lesz majd, 
amelyet a tervek szerint szlovén 
szakemberek végeznek el. Az ext-
ra minőségű, amerikai Neoschok 
Floating System parketta a FIBA 
által preferált típus, amely rugal-
mas felületet biztosít. Ez ideális a 
sportolók térdének, bokájának, 
emellett ezen sokkal kisebb a sé-
rülésveszély is. A beruházás mint-
egy 76 millió forintba kerül, a mun-
kálatokat várhatóan szeptember 
közepére fejezik be. n TJ

 FOTÓ: JT

Parkettacsere kezdődött meg a körmendi Városi Sportcsarnokban

Készülnek az új szezonra – Komoly háttérmunka folyik a piros-feketéknél

Új ügyvezetője és három új légiósa van az Egis Körmendnek

Kozma Gergő új szerepben a csapatnál
 FOTÓ: EGIS KÖRMEND/ARCHÍV
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OTTHONI
MUNKA!
Termékek összeállításai,

egyszerűbb adminisztratív
munkák, egyebek.

ELÉRHETŐSÉG:
www.audiopress.nanoweb.hu
Ügyfélszolg.: 06-20/496-3980

Audiopress Hungary Bt.

77
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20:30: RÚZSA MAGDI 
18:00: CSEPREGI ÉVA - NEOTON FAMÍLIA

HÁZIGAZDA: DJ DOMINIQUE
23:00: FÁRAÓ ZENEKAR
21:00: KASZA TIBI (ÉLŐ KONCERT)

20:00: NÁKSI ATTILA 19:00: KOZMIX
18:15: ZOLTÁN ERIKA

17:00: UFO UPDATE 17:30: KACZOR FERI-RETRÓ FESZTIVÁL
10:00: KULTURÁLIS PROGRAMOK

23:00: RIO BÁL

19:00: HORVÁTH TAMÁS
17:00: RIO ZENEKAR

IV. GYORVÁRI
SÖR ÉS CSÜLÖK FESZTIVÁL  

,,

AUGUSZTUS 13-15.

IV. GYORVÁRI

SÖR ÉS CSÜLÖK

FESZTIVÁL

,,,,,,,,

78
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áál at iA PANGEAMade Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari
eeszzáá tó o zá abeszállító. Magyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas

ó ő s a o omegye) található. Bőrszabászattal foglalkozunkmintegy 420 alkalmazottal.

KARBANTARTÓKARBANTARTÓ
a szzaa a e unka ssa remunkakörbe - 2műszakosmunkarendbe - munkatársat keresünk

FeladatokFeladatok
• ő , z áBőripari gépek, szerszámok

y tés sablonok folyamatos
árendelkezésre állásának
a a,biztosítása, karbantartása,

javííttájavítása
•Megelőző és tervezett
karbantartási feladatok
elvégzése

• e iFejlesztési, módosítási
sjavaslatok tétele

• r si áKarbantartási dokumentációk
évezetése

ElvárásokElvárások
• zeti észzsGépészeti, gépészszakirányú
za északközépiskolai végzettség

o(elektrotechnikai vagy
á ítá éirányítástechnikai műszerész

északirány) végzettség
• zzTermelő cégnél szerzettmin. 3

ai aéves szakmai tapasztalat jelent
• , vaa yAutogén, vagy védőgázas

z en ahegesztésben való jártasság
l elenelőnyt jelent

•Pontos, precíz munkavégzés

Pangea Made Kft.
9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
T +36 95 450 794
M +36 20 355 0250
hrjanoshaza@pangeamade.com
www.pangeamade.com

Connected by nature 78
36

41

t z aSzabászati feladatok ellátására, két műszakosmunkarendbe
áúj munkatársakat keresünk

BETANÍTOTT MUNKÁSBETANÍTOTT MUNKÁS
zpozícióba

Amit kínálunk:Amit kínálunk:
• z z tt dTiszta, rendezett, modern
munkakörülmények

• é áAlapbéren felüli juttatások:
• á40%-os délutános
műszakpótlék (18-22 h)

•• tta á o iBéren kívüli juttatások (havi
sSZÉP kártya Vendéglátás,

negyedéves Jelenléti és
i óéves Karácsonyi bónusz)

• á sSikeresmunkatárs ajánlás
t xxtt a áesetén extra juttatás

• ű z s aree2műszakosmunkarend (de.
6 -06-14 h, illetve du. 14-22 h)

• aalNem alkalmazunk
a etmunkaidőkeretet, túlórák a hó

fi t ülnvégén kifizetésre kerülnek
• yIngyenes céges buszjárat

tbiztosítása
• n b aSaját állományban való

ás, oalkalmazás, határozatlan idejű
z ssseszerződéssel

•• á , aKiváló csapat, családias,
á ó ltámogató légkör

Feltételek:Feltételek: i lttaal os ttséMin. általános iskolai végzettség

Pangea Made Kft.
9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
T +36 95 450 794
M +36 20 355 0250
hrjanoshaza@pangeamade.com
www.pangeamade.com

Connected by nature 77
88

98

Egy év kihagyás után idén újra
a hagyományos módon rendezik meg

a Körmendi Napokat.
A vírushelyzet javulása lehetőséget biztosít ugyanis

arra, hogy a Kormány által szervezett ünnepségekhez
hasonlóan, Körmenden is megünnepeljék az

államalapítás napját. Az idei évben azonban más
helyszínen lesz a szokásos augusztus 19-e tűzijáték,
mivel az annak helyszínéül szolgáló Rába-parton
jelenleg is fejlesztések vannak. Így az a döntés

született, hogy idén a Szabadság tér ad otthont az
ünnepi műsornak és a tűzijátéknak is.

- HELYSZÍNVÁLTOZÁS -
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AzADAHungária Kft.munkatársakat keres körmendi
munkavégzéssel az alábbi pozíciók betöltésére:

Irodai pozíciókra:

• Ügyintéző munkatárs
(német nyelvtudással)

• Projektmenedzser
fejlesztés területen
(német nyelvtudással)

• Digital Sales- & Service Manager
(német és angol nyelvtudással)

Többműszakosmunkarendben:
• Villanyszerelő
• Lakatos/mechanikus karbantartó
• Asztalos
• Kárpitos, betanított kárpitos
• Varrónő, betanított varrónő
• Gépkezelő
• Állványszerelő
• Betanított munkás
• Anyagmozgató
• Komissziós
• Minőségellenőr (bútoripari tapasztalattal)
• Rakodó
Jelentkezés módja: cv.kormend@ada.at e-mail címen
vagy személyesen csütörtökönként 9-12 óráig
Cím: Körmend, Rákóczi u. 154.

Önéletrajzokat a cv.kormend@ada.at
e-mail címre várjuk.

Európai Szociális
Alap

„VISSZAEMLÉKEZÉS ÚTJA” –
SZABADTÉRI FOTÓBEMUTATÓ
Pillanatok a cipőgyár történetéből, korabeli
fotókkal, ezeken felismerhetik akár saját
magukat, ismerőseiket, családtagjaikat.

„KORSZAKOK ÉS AZ ÉLŐ
HAGYOMÁNY”
Cipőkészítő bemutató - nemcsak
gyerekeknek – Bors László cipőkészítő
mester közreműködésével.

„ZENEI UTAZÁS ÖRÖKZÖLD
SLÁGEREKKEL”
A jó hangulatról a 10 tagú Akkordeon
Tánczenekar gondoskodik.

TÖRTÉNEL
MI

ÖRÖKSÉG
ÜNK

„ANNO CIPŐGYÁR
”

IDÉZZÜK FEL AZ EMLÉKEKET
EGY IGAZI RETRO PROGRAMMAL!
MINDENKIT VÁRUNK A KÖRMENDI KASTÉLYUDVARBAN

2021. szeptember 4. (szombat) 14:00-18:00 óráig.
A rendezvényre történő BELÉPÉS DÍJMENTES, sőt mindenki
retro finomságokból AJÁNDÉKOT IS KAP!

A rendezvény a „Közösségi, kulturális és szabadidős
programok megvalósítása Körmenden” című,
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02137 azonosítószámú
projekt keretében, a Körmend Múltja, Jelene és Jövője
Közhasznú Alapítvány szervezésében valósul meg.

PROGRAM:

A rendezvény eső esetén is – fedett
helyen – megrendezésre kerül.

78
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bejelentett foglalkoztatás és fix havibér

határozatlan idejű szerződés

rendszeres cafeteria juttatás

munkába járás támogatása

hosszú távú munkalehetőség, stabil háttér

segítőkész, támogató csapat

jó hangulatú, barátságos légkör

MŰVEZETŐ MUNKATÁRSAT KERES KÖRMENDRE
az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.
Dél-Vas megyei üzemmérnöksége

Jelentkezzen július 31-ig fényképes
szakmai önéletrajzzal az allas@stkh.hu e-mail címen!

78
36
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