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Körmenden a Kauz réten új építésű társasházi 
lakások épülnek kulcsrakészen.

Lakások méretei: 40-64 m2-ig
Foglalja le új otthonát, rugalmas és kedvező fi zetési feltételekkel!

A lakások 50%-a már elkelt, használja ki Ön is 
a december végéig érvényes 5% ÁFA lehetőségét!

A lakások bérbeadásra is kiválóan alkalmasak, értékálló, jó hozamú befektetési lehetőséget biztosítanak.
Lakások leköthetők: 30/270-7517 • www.bastyalakopark.hu

Beruházás 

megkezdődött!
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Május 4-én ünnepli a katasztrófa-
védelem a tűzoltók védőszentjének, 
Szent Flóriánnak ünnepét. Ez alka-
lomból a Belügyminisztérium Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatósága és a Vas Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság ünnepi 
megemlékezést tartott, ahol elisme-
réseket adtak át. 

A tűzoltóság napja alkalmából a 
Katasztrófavédelem Önkéntes Tá-
mogatásáért Emlékérmet adomá-
nyozott Pintér Sándor belügymi-
niszter Bebes Istvánnak, Körmend 
Város Polgármesterének, a kataszt-
rófavédelem területén végzett ki-
emelkedő önkéntes tevékenysége 
elismeréséül. A városvezető ugyan-
is az évek alatt kiváló kapcsolatot 
alakított ki mind a Vas megyei, 
mind pedig a körmendi katasztrófa-
védelemmel. A rendkívüli helyzetek 
és események felszámolásában is 

rendszeresen segíti a munkájukat. 
A Rába folyón több alkalommal le-
vonuló árvízi védekezés során tanú-
sított hozzáállása, illetve fáradha-
tatlan munkája nagyban hozzájá-
rult ahhoz, hogy minél kevesebb kár 
keletkezzen a Körmendi Katasztró-

favédelmi Kirendeltség illetékessé-
gi területén – hangzott el a díj át-
adóján. Mindezek mellett pedig a 
polgármestersége alatt többször 
segítette a körmendi önkormányzat 
a különböző tűzoltó készülékek és 
járművek beszerzését.  n PM
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Egyre több                   
a résztvevő 

Idén először vesz részt Kör-
mend is a Magyar Turisztikai 
Ügynökség és a Virágos Ma-
gyarország környezetszépítő 
verseny szervező bizottsága 
által meghirdetett akcióban. A 
Rába-parti település a 30 ezer 
fő alatti kategóriában neve-
zett, csakúgy, mint Szentgott-
hárd. Rajtuk kívül még öt vasi 
induló van, a 10 ezer fő alatti 
települések között: Dozmat, 
Olaszfa, Petőmihályfa, Vas-
egerszeg és Vassurány, de 
számuk tovább nőhet, mivel a 
nevezési határidőt egészen jú-
nius elsejéig kitolták.

Újra műsoron a 
Grönholm módszer 

Áprilisban mutatta be Jordi 
Galcerán A Grönholm-mód-
szer című színdarabját a Bat-
thyány Örökségközpont szín-
háztermében a Körmendi Kas-
télyszínház Társulat. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel a 
darabot újra műsorra tűzik: 
május 19-én, vasárnap 18 óra-
kor lesz látható ismét. 

Ingyenes nyelvi 
képzést indít              
a Rázsó

Június elején a Szombathelyi 
Műszaki Szakképzési Centrum 
és tagiskolái az Idegen nyelvi 
készségek fejlesztése című 
projekt keretében Vas megyé-
ben ingyenesen biztosítanak 
idegen nyelvi képzéseket. Az 
érdeklődők két képzés közül 
választhatnak angol és német 
nyelven. Az egyik a kezdőket, a 
másik a haladókat célozza 
meg. A jelentkezés feltétele az 
általános iskolai végzettség, 
magyar állampolgárság és be-
töltött 16., maximum 65. életév. 
A képzések előtt a résztvevők 
nyelvi szintfelmérő tesztet ír-
nak, ez alapján sorolják majd 
be őket a megfelelő csoportba.

RÖVID HÍREK

A város 775 éves évforduló-
jához kapcsolódva, a Tava-
szi Közös Napok keretein 
belül adta át Bebes István, 
Körmend polgármestere 
az új kiállítótermet, amit az 
egykori parádés istállóból 
alakítottak ki. 

A beruházást mintegy 20 millió 
forintos pályázati és önkormányza-
ti forrásból valósították meg. Ebből 
megújult a tető, a külső homlokzat, 
a belső vakolat, a padlóburkolat, a 
nyílászárók és a belső világítás.

A város számára fontos a hagyo-
mányok ápolása és az értékek meg-
őrzése. A Gyarapodó gyűjtemények 
című időszaki kiállítás pedig nagy-
szerűen képviseli ezt. A volt istálló 
előtt két szekér áll, amely azonnal 
sejteti a látogatóval a kiállítás han-
gulatát. A fából készült szekereken 
meglátszik az idő. Talán még el is 
tudjuk képzelni segítségükkel, mi-
lyen volt ebben a városban élni, ami-
kor azokon közlekedtek az embe-
rek. A megkopott kötél, az elhasz-
nálódott bőr, a rozsdás lánc egykor 

jelentett valamit valakinek. Ahogy 
ott állnak a kastély megkopott falai 
mellett, mintha magányosak lenné-
nek és csak arra várnak, hogy me-
séljenek, elmeséljék, milyen volt 
akkor Körmend utcáin haladni. 

Az ajtó nyitva áll, hívogat. Óvatos 
léptekkel közelítjük meg a régi hasz-
nálati tárgyakat, gazdálkodási esz-
közöket, de sok különleges dolog lát-
ható itt, amit az elmúlt években gyűj-
tött össze a múzeum. Többek között 
szánkó, ezüst serleg, valamint Bat-
thyány-Strattmann Ödön herceg ku-
tyájának sírköve is megtekinthető. 

De talán az archív képek segítenek 
még közelebb hozni minket a kis Rá-
ba-parti város történelméhez. A ké-
peslapok az akkori jelent képviselik, 
a várkertet, a főteret, a piacot. Kicsit 
visszamehetünk segítségükkel az 
időben. Az ott őrzött és kiállított esz-
közök, tárgyak azt üzenik, hogy a 
múlt az életünk része, és emlékeztet 
minket, honnan hova jutottunk. En-
nek a városnak is vannak reményei, 
céljai. A fejlődés útján tart valahova, 
ahonnan néha jó visszanézni. 

n SZABÓ DÓRA            
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A kastély újabb épülete szépült meg

Minisztériumi kitüntetést kapott Bebes István

A körmendi képviselő-testület áprilisi ülésén több fontos 
kérdést is megtárgyaltak a városatyák. Bebes István polgár-
mester szokásos beszámolóját követően a 2019. évi költ-
ségvetési rendelet módosítására került sor. Erre azért volt 
szükség, mivel a korábbiakhoz hasonlóan idén is előirány-
zat-korrigálást kellett végrehajtani a rendeletben. A mó-
dosítás érintette a normatív támogatásokat a különböző 
városi intézményeknél, valamint az önkormányzatnál lévő 
egyes előirányzatokat, amelyeket nagyrészt a különböző 
projektek miatt kellett átcsoportosítani. 

A költségvetési rendelet módosí-
tását követően a Körmendi Rend-
őrkapitányság beszámolóját tár-
gyalta meg a testület. Az ülésen 
részt vett dr. Koncz Gabriella al-
ezredes, a körmendi kapitányság 
vezetője is, aki felszólalásában is-
mertette a körmendi rendőrség 
2018-as évi munkáját és statiszti-
kai adatait. A kapitányságvezető 
elmondta, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan tavaly is mindvégig 
igyekeztek az Országos Rendőr- 
főkapitányság, valamint a megyei 
és helyi kapitányságok munkater-
vében meghatározottak alapján, jó 
színvonalon végezni a feladatu-
kat. Az egyre nehezebb személyi 
és technikai feltételek, illetve a 
megnövekedett feladatellátás elle-
nére is mindvégig törvényesen, 
szakszerűen és a lakosság szub-
jektív biztonságérzetét erősítve 
látták el a feladatukat. A kapi-
tányságvezető külön hangsúlyoz-
ta, hogy míg 2017-ben az illegális 
migráció folyamatos nyomást he-
lyezett a körmendi kapitányság 
állományára, addig 2018-ban a 
déli határszakaszon felhúzott ke-
rítésnek és a fizikai határvéde-
lemnek köszönhetően ez a teher 
folyamatosan csökkent. 

A beszámolóból kiderült továbbá, 
hogy a Körmendi Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén évről 
évre csökkenő tendenciát mutat a 
bűnelkövetések száma. 2018-ban 
például valamivel több mint 10 szá-
zalékkal csökkent a regisztrált 
bűnesetek száma az egy évvel ko-
rábbihoz képest. A Vas megyében 
ismertté vált bűncselekmények pe-
dig mindössze 13%-át követték el a 
körmendi illetékességi területen. 
Közlekedési bűncselekmények 
2017-ben 126, míg 2018-ban 93 eset-
ben fordultak elő, ami 26,2%-os 
csökkenést jelent. Dr. Koncz Gabri-

ella kiemelte a beszámolójában azt 
is, hogy kifejezetten magas volt a 
kapitányság nyomozáseredmé-
nyessége, hiszen ez a szám az ösz-
szes eljárás adatait tekintve 79,6% 
volt, ami a 2017. évi adatokhoz vi-
szonyítottan 2,1 százalékpontos 
eredményességjavulást jelent. A 
tendencia egyébként itt is évről 
évre javuló, még soha nem volt ilyen 
sikeres a körmendi kapitányság a 
nyomozások tekintetében. Bebes 
István polgármester a napirendhez 
kapcsolódóan megköszönte a kör-
mendi rendőrök sikeres munkáját, 
egyúttal kiemelte, hogy az önkor-
mányzat igyekszik minden lehetsé-
ges módon hozzájárulni a rendőr-
ség feladatainak segítéséhez. Erre 
kiváló példa a városban nagyszerű-
en működő kamerarendszer, amely 
sok esetben nyújt segítséget a bűn-
cselekmények felderítésében, 
mindamellett, hogy jelentős pre-
ventív, bűncselekmény-megelőző 
hatása is van. A város egyébként a 
jövőben további kamerák felszere-
lését és üzembe helyezését tervezi, 
amelyektől a bűncselekmények, 
szabálysértések további csökkené-

sét és az esetek még sikeresebb fel-
derítését várják. 

A rendőrségi ismertető elfoga-
dását követően újabb beszámoló 
következett, hiszen az ÉNYKK 
Zrt. helyi személyszállítási tevé-
kenységéről szóló mérleget tár-
gyalta meg a testület. Az előter-
jesztésből kiderült, hogy míg 2017-
ben még nőtt az értékesített jegyek 
és bérletek száma a körmendi tö-
megközlekedésben, addig tavaly 
már közel 10 százalékos csökke-
nést mutatott a szállított utasok 
száma. A csökkenő jegyértékesí-
tésből származó bevételek mellett 
pedig évről évre nőnek a helyi sze-
mélyszállítás költségei, ami első-
sorban a bérek folyamatos emel-
kedésének tudható be. Bebes Ist-
ván polgármester a napirendhez 
kapcsolódóan elmondta, hog y 
mindenki tisztában van vele, hogy 
a helyi járatos közlekedés fenntar-
tása egy veszteséges szolgáltatás, 
mégis fontos, hogy a város a jövő-

ben is tovább működtesse azt, hi-
szen ezzel elsősorban a diákok és 
az idős emberek számára nyújt 
segítséget a városon belüli közle-
kedéshez. A városvezető egyúttal 
köszönetet mondott az ÉNYKK 
Zrt. vezetőségének, hogy sikerült 
megállapodniuk egy pluszjárat 
beiktatásáról, amelyre a Pinka- 
híd lezárása miatt volt szükség, és 
elsősorban a horvátnádaljai és a 
felsőberki városrészben élőknek 
nyújt napi szintű segítséget. 

Szintén az áprilisi testületi ülé-
sen tárgyalták a képviselők a Má-
tyás király utcában kialakított új 
kerékpárút vasúti átvezetésének 
kialakításáról szóló előterjesztést. 
Mint ismert, az önkormányzat a ta-
valyi évben kerékpárutat épített ki 
a piactól a Mátyás király utcán át 
egészen az ipari területekig, 
amelynek köszönhetően napi szin-
ten több mint 800 ember közlekedé-
sét könnyítette meg. A projekt ke-
retein belül azonban az önkor-
mányzatnak nem volt lehetősége 
kialakítani a Vasútmellék utcában 
lévő vasúti átjárón a kétirányú, kü-
lön lámpás kerékpáros átvezetést. 
Bebes István az előterjesztés is-
mertetésekor elmondta, hogy tár-
gyalásokat folytattak a GySEV 
Zrt.-vel, az Egis Gyógyszergyárral, 
valamint a Körmend Múltja, Jelene, 
és Jövője Közhasznú Alapítvánnyal 
is az átvezetés kérdéséről. Ennek 
eredményeként közös finanszíro-
zással megvalósítható lesz a ke-
rékpárosok biztonságos vasúti át-
vezetése. A feladat megoldásához 
pedig az önkormányzat 10 millió 
forint saját forrást biztosít. 

n PM                   
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Csökkenő tendenciát mutat a bűnelkövetések száma Körmenden

Napirenden a költségvetés módosítása és a beszámolók
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Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, 
vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyan-
akkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó esemé-
nyek. Januártól már minden magyarországi településen, 
így Körmenden is elérhető az Önkormányzati Hivatali 
Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját 
nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az 
önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így 
életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztráci-
ós feladatai is sokkal könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben 
keressük fel a helyi önkormányza-
tot, a hivatali látogatások száma 
pedig tovább nő életünk nagy pilla-
natainál. Anyakönyvi kivonat kiál-
lítása, gépjármű- és építményadó 
bejelentése, szociális támogatási 
kérelem benyújtása, szálláshely 
nyilvántartásba vétele, iparűzési 

adó bevallása és még sorolhatnánk 
azon tevékenységeket, amelyek ál-
talánosan a személyes ügyintézé-
sek közé tartoznak és automatiku-
san a hosszú sorban állás jut róla 
eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-
től teljesen megváltozik, mert az 
Önkormányzati Hivatali Portálon 
keresztül már egyre több ügyet 

elektronikusan is intézhetünk, ami-
kor időnk engedi, akár a vasárnapi 
ebéd után is. Az e-ügyintézés orszá-
gosan egységes ügymenetet bizto-
sít és ahogy a személyes ügyfélfoga-
dásnál megszokhattuk, úgy a digi-
tális térben is végigvezet minket a 
jól ismert folyamatokon. Első lépés-
ben saját magunk beazonosítása 
történik, majd a lakossági és vállal-
kozási ügyintézés kiválasztása, ezt 
követően pedig a szükséges adatok 
megadása. Mindezt a legnagyobb 
biztonság mellett, gyorsabban, át-
láthatóbban és papírmentesen, 
vagyis környezetkímélőbb módon 
tehetjük, mint korábban.

Az Önkormányzati Hivatali Por-
tálon keresztül bejelentkezett fel-
használók számos helyi lakossági, 
ipari, kereskedelmi, szociális vagy 
adóügyet indíthatnak, az online űr-
lappal nem rendelkező ügyek ese-
tén pedig az e-Papír szolgáltatást 

lehet igénybe venni. Az e-ügyinté-
zést választókat a belépést követő-
en azonosítja a rendszer és az űrla-
pok általános adatai automatiku-
san kitöltésre kerülnek, rövidítve 
így a ráfordított időt. A felhasználók 
bármikor nyomon követhetik az ál-
taluk elektronikusan indított helyi 
önkormányzati ügyeket, így pár 
kattintás után megismerhetik a fo-
lyamatok aktuális állapotát és meg-
nyithatják a lementett űrlapokat. A 
gyorsabb ügyintézést támogatja, 
hogy a lakosság mellett a vállalko-
zások is kényelmesen teljesíthetik 
adóbevallással kapcsolatos ügyei-
ket és távolról is lekérhetik helyi 
adóegyenlegüket és aktuális folya-
mataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál 
a https://e-onkormanyzat.gov.hu web-
oldalon érhető el, amelyet települé-
sünk weboldalán is megtalálnak.

n PM

A Batthyány Örökségközpont 
mint egy lehetséges és követendő 
hasznosítási lehetőség címmel tar-
tottak konferenciát nemrég Kör-
menden, amelyen a jó gyakorlatok 
megismerése mellett a problémák 
feltárására is lehetőség nyílt.

Az ország túlsó feléről, Tuzsér-
ról is érkeztek arra a konferenciá-
ra, amelyen elsősorban a körmen-
di Batthyány-kastély épületrészei-
nek funkcióiról, az egyes terek 
hasznosítási lehetőségeiről esett 
szó. Klicsu Ferenc, Tuzsér nagy-
község alpolgármestere vezette fel 
a konferenciát, amely része a 
Transz- és internacionális kultu-
rális együttműködések a Kár-
pát-medencében című projektnek. 
Hangsúlyozta, sok a kapcsolódási 
pont Körmend és Tuzsér között, 
mindkét település komoly épített 

örökséggel bír. Tuzséron a Lónyay 
család, Körmenden a Batthyányak 
emlékét őrzik. Feltett szándékunk 
volt, hogy egy pályázati lehetőség 
kapcsán megismerjük az ország 
más, tőlünk távolabb eső területe-
in található műemlék épületek 
sorsát, érdeklődjünk a hasznosítá-
si lehetőségekről, illetve ezek 
fenntarthatóságáról. Azt tapasz-
taljuk, hogy a problémák hasonló-
ak. Mindenhol érzik, hogy fontos 
az ügy, de az ötletek mások, ezért 
is jöttünk el Körmendre, hogy 
megismerjük a jó gyakorlatot – 
mondta Klicsu Ferenc. 

Bebes István, Körmend polgár-
mestere előadásában rávilágított 
arra, hogy a város elindult egy 
úton, különféle hazai és uniós for-
rásoknak köszönhetően a Bat-
thyány-kastély egyes épületrészei 

megújulhattak, és mindegyikbe 
sikerült igényes tartalmat álmod-
ni. De az út még hosszú, a legna-
gyobb beruházás, a kastély főépü-
letére vonatkozóan még hátravan. 
A városvezető szerint legalább 5 
milliárd forint szükséges a főépü-
let felújításához, és majdnem 
ugyanennyi ahhoz, hogy a műkö-
dőképességét biztosítani tudják. 
Hadnagyné Vörös Márta, a Kör-
mendi Kulturális Központ, Múze-
um és Könyvtár igazgatója a Bat-
thyány Örökségközpontot mutatta 
be, kiemelve, hogy az épület zsilip 
a kastély és a város között, elérhe-
tő mindenki számára és többfunk-
ciós térként működik. Móricz Pé-
ter, a Dr. Batthyány-Strattmann 
László Múzeum vezetője pedig a 
múzeumi intézményegységről be-
szélt, különös tekintettel az idő-

szaki és állandó kiállításokról, 
valamint a látogatói létszám folya-
matos növekedéséről.

Az előadók sorát Takács Zoltán 
Bálint, a sárvári Nádasdy Kultu-
rális Központ igazgatója zárta. 
Sárvár különleges helyzetben van, 
ismert fürdőváros, emellett a tele-
pülés közepén épített öröksége is 
van. A két terület erősíti egymást 
és komplexebben ki tudják szol-
gálni az oda érkező vendégek igé-
nyeit. Úgy látjuk azonban, hogy 
egy település kulturális életét nem 
feltétlen gazdasági alapokra kell 
helyezni, hanem fel kell ismerni, 
hogy a kultúra nagyon is hozzájá-
rul az általános fejlődéshez. Ezt a 
minőségi mutatót kell előtérbe he-
lyezni és építeni kell a városban 
élőkre is – zárta szavait az előadó.     

n TJ

Körmenden a Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Rázsó Imre 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 109 diákja búcsúzott 
el iskolájától, a termektől, a termekben éveken át megélt 
dolgoktól idén. Az évek alatt észrevétlenül kiskamaszok-
ból fiatal felnőttekké váltak, akik az intézmények falai 
között sokat tanultak az életről, a kapcsolatokról, sikerekről 
és kudarcokról. 

A ballagók a hagyományokhoz 
hűen, tarisznyával a vállukon végig-
mennek az osztályokon és énekel-
nek, ilyenkor minden kicsit lelassul, 
miközben haladnak valami ismeret-
len felé, ami még homályos, ijesztő. 
A falakon, a tablófotókról generáci-
ók tekintenek le, utat mutatva, hi-
szen ők régi titkok tudói, olyan tit-
koké, amiket minden fiatal megta-
nul. Az orgona, az eső illata belengi 
a tereket, ekkor talán felidézik az 
iskolában eltöltött első napot. Ami-
kor még csak óvatosan néztek kör-
be, keresték a biztató tekinteteket, 
amelyek azt sugallják, minden 
rendben lesz. Esetleg bevillan né-
hány olyan nap is, amikor nevetés-
sel, csínyekkel teltek az órák. Majd 

a hosszú folyosókon egymás vállába 
kapaszkodva elnehezednek az em-
lékek és kicsi gombóccá válnak a 
torokban.

A ballagás egy köszönetnyilvání-
tás is egyben, a szülők és tanárok 
felé. Az intézmények alapot adtak, 
amelyre építkeztek a tanulók és 
maguk alakították, formálták 
egyedivé. A tanárok szavai pillé-
rek, támpontok, amelyek kitöltik 
az üres részeket, de a felnőtté vá-
lás hosszú folyamat: már korábban 
elkezdődik és valahol az intézmény 
kapujában tudatosul, hiszen menni 
kell előre, most még együtt, aztán 
majd egyedül.

n SZD            
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

A Körmendi Szociális Szolgálta-
tó és Információs Központ Család 
és Gyermekjóléti Központja volt a 
szervezője annak a Kölcsey gim-
náziumban megrendezett fórum-
nak, amelynek fókuszában a gyer-
mekvédelem állt. 

A rendezvény ötlete az év elején 
fogalmazódott meg. Olyan szak-
embereket hívtunk el, akik azon 
munkálkodnak, hogy gyermeke-
ink jobban és jobbá legyenek– 
mondta el Unger Zsuzsanna, a 
Gyermekjóléti Központ óvodai és 
iskolai szociális segítője. Hozzá-
tette: a szociális központtól és a 
várostól is komoly támogatást ka-
pott a konferencia megszervezésé-
hez. A rendezvény címe is azt az 
üzenetet hordozta: ahány szakte-
rület, annyi nézőpontból látják a 
gyermekek problémáit a velük fog-
lalkozó szakemberek. Közös neve-
zőt a gyermekvédelem jelenthet –  
hangsúlyozta Unger Zsuzsanna. 

Bebes István polgármester is a 
g yermek védelem fontosságát 
emelte ki köszöntőjében. A Szociá-
lis Szolgáltató és Információs Köz-
pont munkatársainak megköszön-
te, hogy ilyen fontos szakmai pár-
beszédre módot adó programot 
szerveztek Körmend és térsége 
számára. Kijelentette: a gyerme-

keket sok idegen hatás éri. Csalá-
di, iskolai, szociális szinten is se-
gítséget kell nyújtani számukra. A 
hatások ugyanis nem mindig pozi-
tívok. „A védelmet azonban nem-
csak a szociálisan rászorultaknak 
kell biztosítanunk, hanem minden 
gyermekre figyelnünk kell családi 
és intézményes szinten egyaránt, 
hogy a negatív hatásoktól védett 
környezetben nevelkedhessenek 
fel” –  fűzte hozzá. Utalt arra, hogy 
mekkorát változott a világ például 
abban, hogy húsz évvel ezelőtt mi-

től kellett félteni a fiatalokat az 
internettel kapcsolatban és ma 
milyen veszélyek leselkednek rá-
juk a virtuális térben. A folytatás 
pedig előre még nem is látható. 
„Fontos a város és térsége számá-
ra miden ilyen szakmai találkozó, 
hogy felkészülhessünk a jövő kihí-
vásaira” – zárta beszédét Bebes 
István.  

A köszöntők után dr. Herczog 
Mária szociológus, gyermekvédel-
mi szakértő a hazai gyermekvéde-
lem helyzetét elemezte. „A boldog 

gyermek a gyermekvédelem leg-
főbb érdeke” – jelentette ki a szak-
ember. Azzal folytatta: A gyermek 
boldogsága nem más, mint hogy 
biztonságban érzi magát, szerete-
tet, gondoskodást tapasztal maga 
körül. „A megküzdeni képességet 
kell kialakítani a gyermekekben, 
hogy ellenállóak legyenek az ártó 
hatásokkal szemben és segítséget 
merjenek kérni. Ha a gyermek a 
családban biztonságban érzi ma-
gát, ellenállóbb lesz a negatív ha-
tásokkal szemben” – hangsúlyozta 
dr. Herczog Mária nemzetközi ku-
tatásokra hivatkozva.  A konferen-
cia folytatásában Molnár Norbert 
rendőr hadnagy az iskolai bűn-
megelőzési tanácsadók feladatkö-
réről beszélt, Könczöl Brigitta, a 
Körmendi Szociális Szolgáltató és 
Információs Központ Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatának ve-
zetője a család és gyermekjóléti 
szolgálatnak az észlelő- és jelző-
rendszerben betöltött szerepét 
foglalta össze. Király Erika szoci-
álpedagógus az iskolai szociális 
segítésről tartott előadást, a csa-
ládokra jellemző pszichogenetikai 
törvényszerűségeket pedig Tóth 
Mariann pszichológus foglalta 
össze.   

n POGÁCS MÓNIKA

Jó gyakorlatok a magyar örökség megőrzéséről

Egymást érték a ballagások Körmenden

Az ég is siratta az idei végzősöket
Kényelmes és gyors megoldást nyújt a bárhonnan elérhető portál

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

„GYERMEKKÉP-MÁS” címmel rendeztek szociális fórumot
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Június 1-jén ünnepli tízéves fennállását a Rába Szabadidő-
központban a Chubby Band. A szülinapi fellépésükön leg-
népszerűbb számait szólaltja meg a két zenész, Joó Tamás 
Lumpi és Kovács Róbert Roby-x.

Körmenden és környékén is so-
kan ismerik a lakodalmakból, falu-
napokról, bálokról, a különböző ön-
kormányzati rendezvényekről a 
2009-ben alakult Chubby Bandet. 
Az együttes első évtizedéről Joó Ta-
más nyilatkozott lapunknak. El-
mondta, hogy a Chubby Band másik 
zenésze, Kovács Róbert Roby-x 
1995 ben a Klasszis nevű zenekar-
ban kezdte „pályafutását” majd a 
zenekar feloszlása után néhány 
évig Re-Ko néven szórakoztatták a 
közönséget Reitli Attilával. A két-
ezres évek elején a Dimenzió együt-
tesben játszott, majd miután a zene-
kar megszűnt, még volt egy próbál-
kozás Quantum néven testvérével, 
Krisztiánnal is. Aztán sokáig 
egyedül vállalt fellépéseket. Ezeken 
a bulikon Joó Tamás is részt vett, 
egyre többször vett a kezébe mikro-
font, majd az első közös fellépésü-
kön a szombathelyi Pannónia Étte-
remben már ő is szintetizátoron 
játszott. 

Hamarosan zenéltek a kemesta-
ródfai falunapon, ekkor már Chub-
by Band volt a nevük, ezt egy barát-
juktól, Bedők Zsolttól kapták. A 
chubby szó jelentése dagi, duci. 
Szép lassan felépült a közös reper-
toár, Joó Tamás korábban csak hob-
biként zenélt, eleinte szintetizátor 
volt a hangszere, később basszusgi-
tárra váltott. Saját szerzeményük 
nincs, de Roby-x írt zenét a Sorry-N 
együttesnek. Joó Tamás a slágeres 
rockzenét kedveli, Roby-x szerint 
ehhez elég karcos is a hangja, így 
műsorukon több ilyen stílusú szám 
van, szeretik a Republic, az Edda 
vagy a Bikini dalait játszani. Mivel a 
közönség nagyon kedveli a retrót, 
így rendszeresen felhangzanak az 
előadásukban a ’60-as, ’70-es, ’80-
as és ’90-es évek legnépszerűbb da-
lai többek között az Omegától, az 
Illés együttestől, Máté Pétertől, Szé-
csi Páltól, de ha nyugdíjasok előtt 
lépnek fel, akkor játsszák a Meseau-
tó slágerei mellett a közismert szá-

mokat Seress Rezsőtől, Horváth Je-
nőtől, a Záray–Vámosi házaspártól. 

A zenéjük nagyobb része modern 
mulatós stílusú. CD-jük nem jelent 
meg és nem is tervezik ezt, a külön-
böző kereskedelmi tévék felkérései-
re nemet mondtak, mondanának. 
Tavasztól őszig sok meghívásuk van 
lagzikra, falunapokra, búcsúkra, 
egyéb rendezvényekre, szerepeltek 
már a Körmendi Napokon és az Eu-
rópa Napokon is. A tél főként a bálo-
ké. Kellenek szabad hétvégék is szá-
mukra, hogy tudjanak regenerálód-
ni, hiszen mindketten munka mellett 
muzsikálnak. Addig fognak zenélni, 
amíg úgy érzik, hogy kellenek a kö-

zönségnek. Most még azt gondolják, 
hogy a zenélést nem lehet abbahagy-
ni. Jó a kapcsolatuk más zenekarok-
kal, léptek már fel a Matyi és a Hege-
dűssel, a Jó Laci Betyárral vagy pl. 
az Expressz együttessel. Megbecsü-
lésüket mutatja, hogy fennállásuk 
tíz éve alatt mindig meghívottjai vol-
tak a hagyományosan Alsóberkiben 
rendezett zenészbálnak.

A szülinapi, június 1-jei program-
juk szervezője Hegedüs László, aki 
több bulira is meghívta már őket, 
ezúttal a Rába Szabadidőközpont-
ban szólaltatják majd meg sokak 
kedvenc slágereit.

n CSIHAR TAMÁS

Az édesanyáknak ajánlotta leg-
utóbbi műsorát a Béri Balogh Ádám 
Táncegyüttes. A táncosok az elmúlt 
félszáz esztendő legjobb koreográfi-
áiból válogattak, műsorukban köz-
reműködött Szilágyi-Varga Diána 
népdalénekes és a Bendő zenekar.

Az Édesanyám, köszönöm a neve-
lést című ünnepi műsor elején Kor-
bacsics Tibor, a Béri Balogh Ádám 
Táncegyüttes művészeti vezetője 
köszöntötte a megjelenteket. El-

hangzott, hogy a műsort az édes-
anyáknak ajánlják a táncosok. Fel-
léptek a felnőtt együttes és a Kalim-
pa csoport tagjai, útravalóul Wass 
Albert Üzenet haza című versének 
sorait ajánlották: „Üzenem a ház-
nak, mely fölnevelt: ha egyenlővé 
teszik is a földdel, nemzedéknek őr-
váltásain, jönnek majd újra boldog 
építők, és kiássák a fundamentu-
mot, s az erkölcs ősi hófehér kövére 
emelnek falat, tetőt, templomot.”

A produkciókat a 2018-as jubileu-
mi esztendőre összeállított nagymű-
sor legjobbjaiból válogatták: eltán-
colták az emberi élet sorsfordító 
eseményeit. Felidéződtek a hamvas 
leányélet képei, a házasodni készülő 
fiatalok életének pillanatai és a le-
ánybúcsúztató megható percei. A 
csornai vasútállomáson című ko-
reográfia a katonaéletet elevenítette 
fel, a rábaközi táncokat pedig mint-
egy keretbe foglalták a Bendő zene-

kar katonadalai és Szilágyi-Varga 
Diána népdalénekes katonasiratói. 
A program zárásaként a körmendi 
táncosok Hej kikelet, kikelet címmel 
Csollány Csaba és Csollányné Hor-
váth Krisztina koreográfiáját mu-
tatták be, idézve a Vág-Garam köz 
táncanyagából.  A műsor legvégén 
Korbacsics Tibor még megjegyezte, 
az édesanyák mellett az édesapák-
nak is hála és köszönet jár.   n TJ                 

FOTÓ: J. T.

Éva Luostarinen magyar–finn 
festőművész képeiből nyílt kiállítás a 
Városi Kiállítóteremben.  Az ezer tó 
országa – Suomi című tárlatot Tóth 
Csaba Munkácsy-díjas festőművész 
ajánlotta a közönség figyelmébe.

Nem először mutatkozott be finn 
alkotó Körmenden, tavaly textilmű-
vészek és fotóművészek alkotásai-
ból is rendeztek kiállítást, hogy íze-
lítőt adjanak az északi ország mű-
vészetéből.  A magyar és finn kap-
csolatok erősek, Körmendnek évti-
zedek óta van testvérvárosa Finn-
országban. A település neve Heinä-
vesi, ahová nagyon sok körmendi 
eljutott az utóbbi időben. Igaz ez 
fordítva is, Körmend is többször fo-
gadott finn vendégeket, közte kép-
zőművészeket, zenészeket és civil 
csoportokat. Ezúttal egy magyar–

finn festőművész kapott lehetőséget 
egy körmendi kiállításra: Éva Luos-
tarinen tájképeket hozott a Városi 
Kiállítóterembe, amelyek egyrészt 
jellegzetesen finnek, felvillantják 
az ország szépségeit, sokoldalúsá-
gát. Másrészt ismerősek is, hiszen a 
tájkép az egyik legkönnyebben ért-
hető műfaj, mindenkinek van ehhez 
kapcsolódó élménye.

Az ember és a művészek által év-
ezredek óta használt műfaj a tájkép, 
ami mindig változásban van. Meg-
örökíti a természet változásait és az 
ember természethez való viszonyát. 
Az átélt tájélmények valamikor va-
lósak voltak, de mostanra átmentek 
az emlékezet rétegein – mondta 
Tóth Csaba Munkácsy-díjas fes-
tőművész Éva Luostarinen kiállí-
tásnak megnyitóján.

Elhangzott, hogy a természettel 
való találkozás fontos pontjai a táj-
képek, hiszen ezek egyfajta lenyo-
matok, megismételhetetlen termé-
szeti attrakciók. A művésznő misz-
sziója az, hogy visszahozza éle-
tünkbe a tájképeket, megértesse 
azok jelentőségét és emlékeztessen 
a finn és magyar nép közös pontjai-
ra – zárta szavait Tóth Csaba.

A kiállítás a Magyar–Finn Baráti 
Kör Körmend és a Körmendi Kultu-
rális Központ, Múzeum és Könyvtár 
együttműködésével és szervezésé-
ben jött létre. A megnyitón közre-
működtek a Körmendi Városi Ve-
gyeskar tagjai, valamint a Körmen-
di Alapfokú Zene- és Táncművésze-
ti Iskola növendékei. 

n TJ            
FOTÓ: J. T.

A Csaba József Honismereti Egyesület tavaszi előadás-so-
rozata már befejeződött, több idei programjuk is lezajlott, 
és az előírásoknak megfelelően megtartották éves köz-
gyűlésüket is a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Az idei éves közgyűlés rendhagyó 
módon kezdődött, ugyanis az egyik 
egyesületi tag, Simon Attila fo-
tográfus kivetített útiképeivel idéz-
ték fel a decemberi zágrábi kirándu-
lásukat. Európa egyik leghíresebb 
és legszebb adventi vásárát tudhatja 
magáénak a horvát főváros, ezért az 
évzáró kirándulásuk oda vezetett. 
Zágráb a központja a még Szent 
László király alapította egyházme-
gyének is. Megismerkedtek a neve-
zetességeivel, felkeresték a katedrá-
list és a jelentős múzeumokat is. 

Az élménybeszámolót követően az 
egyesület elnöke, dr. Vörös Ottó tar-
totta meg a beszámolót a 2018-as év-
ről. Az egyesületnek tavaly 141 tagja 
volt, az idén tizenegyen léptek be. 
Tóth Jenő tagtársuk haláláról már 
korábban megemlékeztek. A közgyű-
lés határozatképes volt, mivel a 151 
főből 79 jelen volt. A törvényi előírá-
soknak megfelelően tavaly négy alka-
lommal ülésezett a vezetőség. Az 
egyesület egyik legfontosabb rendez-
vénye a Várostörténeti Akadémia. A 
múlt évben megtartott hat előadáson 
foglalkoztak a körmendi bíróság épü-
letének történetével, Vámbéry Ármin 
kalandos életével, a 19. században 
mezővárosként funkcionáló Kör-

menddel, a vasi és a helyi vasútvona-
lak kialakításával, a Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttes 50. jubileumával. 
Kirándulásaikat helyesebb tanul-
mányutaknak nevezni, hiszen ha va-
lamelyik általuk felkeresett helynek 
van körmendi kötődése például egy 
hajdani püspök személyében, akkor 
megemlékeznek róla. Tavaly jártak a 
Csallóközben és hosszabb utat tettek 
meg Fót, Gödöllő, Vác, Tápióbicske és 
Cegléd érintésével. Az is elhangzott, 
hogy dr. Vörös Ottó és Móricz Péter 
az Országos Honismereti Szövetség-
től elismerő oklevelet kapott. Az egye-

sület pénzügyi helyzetéről dr. Stip-
kovits Ferenc számolt be. Külön ki-
emelte Tóth Jenő gesztusát, aki tíz-
ezer forintot hagyott az egyesületre. 
Mindig szorgalmazta környezetvé-
delmi okokból a műanyag palackok 
gyűjtését, ezeket a könyvtárban is 
gyűjtötték, így gyűlt össze ez a pénz.

Dr. Vörös Ottó elmondta, hogy a 
tavaszi három előadást követően ősz-
szel folytatódik a Várostörténeti 
Akadémia, az már biztos, hogy a 
szeptemberi előadást egy olyan tör-
ténész tartja, akinek szakterülete 
IV. Béla király kora. Az első kétna-
pos tanulmányút már lezajlott, már-
cius végén Nyitrán és környékén jár-
tak. Terveznek egynapos utat Győr-
be, és szeptemberben Ady-emlékhe-
lyeket keresnek fel a Partium két ol-
dalán, de Álmosdon megemlékeznek 
Bocskai Istvánról is, akitől a hajdúk 
letelepítésének ötlete származik. Az 
idén lesz a holokauszt 75. évforduló-
ja, a megemlékezést az emlékműnél 
tartják. A könyvtárral közösen ta-
valy is és az idén is közreműködtek a 
szavalóverseny lebonyolításában. 
Tervezik a bibliotéka helytörténeti 
fotógyűjteményének felhasználásá-
val egy album kiadását is.

n CST  
FOTÓ: J. T.

Új tagokkal bővült a Csaba József Honismereti Egyesület

A jövőben is lesznek előadások a várostörténetről

Kiállítás Körmenden: festmények az ezer tó országából

Jubileumi fellépésre készül a tízéves Chubby Band

A zenéjük nagyobb része modern mulatós stílusú

Édesanyám, köszönöm a nevelést – A BBÁ anyák napi műsora
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Tavaszi Közös Napok címmel rendezett nagyszabású 
programot a Körmendi Kulturális Központ április utolsó 
hétvégéjén. A négynapos rendezvényen volt környezet-
védelmi akció, zene, tánc és sport.

Az idei tavaszi nagyprogram a 
Rába-part Diákzenei Fesztivállal 
indult. Vas megye kórusai, énekes 
és zenés szólistái mutatkozhattak 
be a több évtizedes múlttal, nagy 
hagyományokkal rendelkező zenei 
fesztiválon. Idén magyar vonatko-
zású zenei évfordulóra emlékeztek: 
120 éve született Bárdos Lajos zene-
tudós, a 20. századi magyar zene-
történet, a magyar kórusművészet 
meghatározó személyisége, Kodály 
Zoltán tanítványa, majd a Zenemű-
vészeti Főiskola tanára, az 1934-
ben indult Éneklő Ifjúság mozgalom 
megteremtője. Az idei zenei feszti-
válon mintegy százan léptek szín-
padra az általános és középiskolás 
korosztályból, több kategóriában: 
volt szólóének, szólóhangszer, 
hangszeres kamaracsoport, kama-
rakórus, énekkar és zenekar. 

A zene után a sporté volt a fősze-
rep, az intézmény több korosztályt 
megszólítva a nagyrendezvény má-
sodik napját a mozgásnak szentelte. 
A Sport 775 program egyrészt a sok-
oldalú és mozgalmas sportéletre 
utalt, másrészt arra, hogy Körmend 
ebben az évben ünnepli várossá nyil-
vánításának 775. évfordulóját. A ren-
dezvényre két kategóriában lehetett 
nevezni. A profik között labdarúgók, 
kosarasok, kézilabdázók, kick-boxo-
sok, vívók, dartsosok és kenusok 
mérték össze tudásukat. A könnyed 
kategóriában pedig tizenegy csapat 
adta le nevezését. Ismert sportolók is 

megtisztelték az eseményt, ott volt a 
programon Dancsecs Bojána kick-
box világbajnok, Földes Viktória 
magyar bajnok kézilabdázó, Zsebe 
Ferenc, Trummer Rudolf és Samir 
Mujanovic, a körmendi kosárlabdá-
zás legendás alakjai, Vincze Gábor, 
a ZTE egykori kapusa, Horváth 
Gyula, a magyar futball válogatott 
egykori kerettagja, a Kispest Hon-
véd meghatározó játékosa és Né-
meth Szabolcs világbajnoki harma-
dik helyezett kenus.

A program résztvevőinek Katus 
Attila aerobik világbajnok vezé-
nyelt reggeli tornát, majd megkez-
dődött a verseny 7750 méter és 775 
méter futással, evezéssel, kosárra 
és kapura dobással, illetve rúgás-
sal, reflexmérő feladatokkal, rolle-
rezéssel, kerékpározással, súlylö-
késsel, medicinlabda-dobással, fek-
vőtámasszal, rögzített karú lógás-
sal, dartssal, húzódzkodással, 
exatlon pályával és elektromos szú-
rópárnán végzett gyakorlattal.   

A professzionálisok versenyét a 
Körmendi Darts Club nyerte, ezzel a 
Körmend Sport 775 bajnoka lett. Má-
sodik helyen végzett a Bereki Bár-
kás Egylet Kajak-Kenu Szakosztá-
lya, harmadikon pedig a Castrum-
Sec Dinamica SE kick-boxosai.  A 
könnyed kategóriát a Kölcsey Ferenc 
Gimnázium szülői csapata nyerte, 
második lett a Tí zen Túliak Társa-
sága, harmadik pedig a középiskolá-
sokból verbuválódott Faxagyerekek 

csapata. Különdíjat kaptak a birkó-
zók és a vívók.

Megválasztották a rendezvény All 
Star csapatát is: Petrovics Bálint 
(darts), Szabó Péter, László Zoltán 
(labdarúgás), Szivós Patrik, Érsek 
István (kosárlabda), Faragó Hanna 
(vívás), Szabó Alexandra (kézilab-
da), Pallósi Balázs (kick-box) és 
Molnár Ákos, Németh Szabolcs 
(kenu). Az eredményhirdetésen jelen 
voltak az Egis Körmend kosárcsapa-
tának játékosai, akik a dobogós he-

lyezetteknek adtak át érmeket, míg 
Bebes István polgármester nagyér-
tékű ajándékutalványokat nyújtott 
át a legjobbaknak.

Ezután látványos show-műsor kö-
vetkezett magasan képzett torná-
szokkal és kosarasokkal: AirTrack, 
hoverboard és akrobatikus kosár-
labda is szerepelt a programban, az 
alapgyakorlatokat a közönség is ki-
próbálhatta. Az esti órákban nagy-
szerű és igényes zenei élményt kí-
nált az Ataru Taiko ütőegyüttes 

műsora, majd a BlackriderS követ-
kezett fülbemászó dallamokkal, 
amerikai folkzenével és népszerű 
slágerek feldolgozásaival.

A program harmadik napja a ret-
ro jegyében telt: a 130 éves 
Vasparipa Egylet volt az egyik házi-
gazda, a civil közösség tagjai extra 
járműveket hoztak erre a napa. Igen 
népszerű volt az Ikarus busz, ami 
egész nap városnézésre szállította 
az utasokat. Nem mindennapi lát-
vány volt a velocipédes bemutató, 

ezenkívül fajátékok és kézműves 
délután várta a családokat. Utóbbit 
a város alkotó közösségei vezették, 
kint volt a Szabadság téren a Folto-
sok Klubja, a Díszítőművész Kör, a 
Hölgyek Népfőiskolája és a Szövő 
Szakkör. Felléptek és igazán szín-
vonalas műsorral kápráztatták el a 
közönséget az ukrán testvérváros, 
Juzsnij művészeti iskolájának nö-
vendékei.  Ez az este is zenével zá-
rult, előbb a helyi zenészekből álló 
Övön alul zenekar játszott rock- 
örökzöldeket, majd jött a Hot Jazz 
Band, a zárás pedig Horváth Meg-
gié és Horváth Tamásé volt, akik 
igazi retro hangulatot teremtettek 
hazai és külföldi slágerekkel.

Tánc az élet, tánc ma minden mot-
tóval a záró nap a tánc világnapjá-
hoz kapcsolódott. Minden műfaj je-
len volt a néptánctól kezdve a zum-
báig. Fellépett a Körmendi Alapfokú 
Művészeti Iskola néptánctagozata, 
a Rábavirág Táncegyüttes, a Senior 
Néptáncegyüttes, a Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttes és a mura-
szombati néptánccsoport. A modern 
táncokból pedig a TánCentrum Sa-
varia AMI körmendi tagozata, a Lo-
rigo TSE, a ZumBarátok, a salsá-
sok, a PresiDance, a Galaxy Akro-
batikus Rock and Roll Klub, az 
Energy Tánc Sportegyesület és a 
hastáncosok adtak ízelítőt. A mű-
sorban közreműködött a Szociális 
Szolgáltató és Információs Központ 
Fogyatékosok Nappali Intézményé-
nek csoportja is. 

Az est fénypontja volt, amikor Be-
bes István polgármester átadta az 
Antal László Díjat Ferencz Gyulá-
nénak, vagy ahogyan a legtöbben 
ismerik, Horváth Percsák Mari-

nak. A Körmend város és a Senior 
Néptáncegyüttes által alapított dí-
jat az idén adták át először, a díja-
zott rászolgált az elismerésre, hi-
szen több mint 50 éve van színpa-
don, alapító tagja volt a Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttesnek és a Senior 
Táncegyüttesnek is, utóbbinak a 
mai napig aktív és lelkes tagja. 

A nap zárásaként freestyle rap 
volt terítéken, Starboy Thomas volt 
a Tavaszi Közös Napok utolsó fellé-
pője. A kulturális és sportprogra-
mok mellett a környezetvédelem is 
középpontba került a Tavaszi Közös 
Napokon, önkéntesek részvételével 
ekkor tartották a több évtizedes 
múltra visszatekintő Rába-takarí-
tást. A házigazda ezúttal a Bereki 
Bárkás Egylet volt. Vízi csapatok 
érkeztek az ország minden tájáról, 
hozzájuk csatlakoztak helyi és kör-
nyékbeli önkéntesek, így a Rába fo-
lyó 100 kilométeres szakaszát sike-
rült megszabadítani a szeméttől. Az 

önkéntesek Alsószölnökön kezdték 
és Püspökmolnáriban fejezték be a 
szemétszedő akciót. Az idén is több 
zsák szemetet gyűjtöttek össze a fo-
lyóból és annak partoldalából. Ren-
geteg műanyag hulladék, PET-pa-
lack került elő a folyóból, de idén is 
fogtak műszaki cikkeket, például 
számítógépes monitort és televíziót. 
A Rába-takarítás hosszú évek óta a 
vízi csapatok szolidáris akciója, a 
Rábán elkezdett környezetvédelmi 
programot azóta máshol is elkezd-
ték, például a Dunán és a Tiszán.  
Az akcióval a szezonra minden év-
ben megtisztul a folyó, de emellett 
arra is jó alkalmat kínál, hogy a vízi 
csapatok megbeszéljék az éves me-
netendet, a vízitúrákat és amatőr 
versenyeket, amelyekkel kapcsolat-
ban ugyanolyan szoros összefogás 
alakult ki az évek során, mint a Rá-
ba-takarítás kapcsán.

n TÓTH JUDIT      
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

| 2019. május 17. | panoráma panoráma | 2019. május 17. |

Sport, tánc, ének és környezetvédelem a Tavaszi Közös Napokon – A Rába-parti Diákzenei Fesztivál volt a nyitány  

Korábban soha nem mozdult meg a helyi civilek közül annyi szereplő, mint most
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

DIÁKFÓRUMOT SZERVEZETT 
A DÉL-VASI PAKTUM KÖRMENDEN

Körmenden SZMSZC Rázsó Imre Szakgimnázium és Szakközépiskolában 
tartott diákfórumot és információs napot a Dél-vasi Paktum mentora: Végzős 
diákok, valamint pedagógusok és az alsóbb évfolyamok tanulói hallgatták 
meg az előadást. Papp-Felber Anita a paktumokról szólva bemutatta azt a 
hálózatot, amely a megyét lefedve működik és segít a munkaadó és a mun-
kavállaló egymásra találásában, képzések, támogatások népszerűsítésé-
ben, önéletrajzírásban. A mentor elmondta: ha valaki diákként látja is céljait, 
attól még felmerülhet benne a kérdés, hogy mi a legoptimálisabb választás a 
továbbtanulásban. A paktum a célok pontosabb körülhatárolásában, pályao-
rientációban, de álláskeresésben is tud segíteni mindenkinek. Az önéletrajzí-
rás kapcsán azt tanácsolta hallgatóságának: Mindenképpen legyen egy kész 
változat kéznél, hogy egy kedvező állásajánlatra azonnal lehessen reagálni. 
Papp-Felber Anita a diákoknak azt javasolta, hogy a kormányhivatalokkal, 
így a körmendivel is érdemes állandó kapcsolatot tartani, hiszen minden fon-
tos munkaerőpiaci szolgáltatás, támogatás, állásinformáció náluk érhető el. 

Ugyancsak érdemes a paktum helyi mentorát felkeresni, mert személyre szabottan tud segíteni a munkát keresőknek 
illetve az állásváltoztatást fontolgatóknak is. „Ismerjétek meg a paktumokat, Körmenden is dolgozik egy mento-
runk, Tompa Kristóf, a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályán, akit bátran kereshettek, ha információra 
van szükségetek a munkaerőpiacról”- zárta ezzel előadását Papp-Felber Anita. 

A DÉL-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN 
PROJEKT AZONOSÍTÓ: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 
A projekt kedvezményezettje Vasvár Város Önkormányzata.

29
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A Körmendi Darts Club áprilisban 
tartotta éves közgyűlését, ahol 
tisztújításra is sor került. A tagok új 
elnököt választottak, méghozzá a 
2017-ben országos NB III-as bajnoki 
címet szerző csapat kapitányát, a 
többszörös városi bajnok Huff 
Lászlót. 

Az egyesület új elnöke elmondta: 
három kiemelt feladat köré csoporto-
sulnak az idei évben a klub jelentő-
sebb erőforrásai. Az első az orszá-
gos csapatbajnokságban az NB II-es 
csapat minél jobb szereplése. Itt a 

csapat új kapitánya Halmosi Ta-
más lett. A második az utánpótlás- 
nevelés, így a klub szeretne megje-
lenni a körmendi általános és közép-
iskolákban toborzó jelleggel, hogy 
megismertesse a fiatalokkal a darts 
szépségeit. A legfontosabb pedig az 
új klubhelyiség kialakítása. A helyi 
önkormányzat ugyanis rendelkezé-
sükre bocsátotta a művelődési ház 
pincehelyiségét, amit fel kell újítani, 
hogy alkalmas legyen versenyek és 
edzések megtartására.

n MP

Új időszámítás a dartséletben Aranyérmes speciális kosarasok

86 fős delegációval képviselte 
hazánkat a magyar csapat a XV. 
Speciális Olimpia Nyári Világjáté-
kokon a közelmúltban. Az év egyik 
legnagyobb humanitárius és 
sport eseménynek Abu Dhabi és 
Dubaj városai adtak otthont. Az 
értelmi fogyatékossággal élő és 
tanulásban akadályozott sporto-
lók világeseményén 190 ország 
7500 versenyzője vett részt 6 na-

pon keresztül. Végül 32 arany, 26 
ezüst és 10 bronz lett a magyarok 
mérlege. 

Körmend régiójából, Iváncról és 
Kőszegről voltak válogatott kosa-
rasok, akik csapatukkal komoly 
harcot vívtak ellenfeleikkel, de be-
jutottak a döntőbe, ahol 33-29 
arányban legyőzték Japánt, ezzel 
pedig megvédték olimpiai bajnoki 
címüket. n MP

Szép sikerekkel tértek haza 
a Castrum Sec-Dinamica 
SE Körmend versenyzői 
az ausztriai ASVÖ Junior 
Challenge elnevezésű nem-
zetközi kick-box viadalról 
annak ellenére, hogy két 
versenyzőjüket is magasabb 
korcsoportban regisztrálták.

Az ausztriai Mattersburgban ápri-
lis utolsó hétvégéjén megrendezett 
ASVÖ Junior Challenge elnevezésű 
nemzetközi kick-box versenyen szlo-
vén, horvát, szlovák, osztrák és ma-
gyar versenyzők,  összesen 162-en 
mérték össze tudásukat. A Castrum 
Sec-Dinamica SE Körmend utánpót-
láskorú versenyzői négy ezüst- és egy 
bronzéremmel gyarapították érem-
gyűjteményüket. Horváth Szabolcs 
nemcsak magasabb korcsoportba, 
hanem magasabb súlycsoportban is 
indulhatott, azaz a –37 kg-osok kö-
zött, kadett-2-es korcsoportban lépett 

tatamira. Light-contact és kicklight 
kategóriában is második helyen vég-
zett. Papp Huba szintén magasabb 
korcsoportban és súlycsoportban 
versenyzett (–52 kg, kadet-2). Míg 
light-contact szabályrendszerben 
bronzérmet, addig kicklight szabály-
rendszerben ezüstérmet szerzett.

Tóth Levente (–52 kg, kadet-2) 
egy osztrák versenyzőt legyőzve ju-
tott a döntőbe. Sajnos ott már nem 
szerepelt olyan eredményesen, egy 
szintén helyi versenyzővel szemben 
maradt alul, ezért a dobogó máso-
dik fokára állhatott. Lakosi Márton 
(+69 kg, kadet-2) light-contact és 

kicklight szabályrendszerben is a 
küzdőtérre lépett, sajnos mindkét 
szabályrendszer első mérkőzését 
elvesztette, ezért nem folytathatta a 
küzdelmeket tovább. Andorka Imre 
3 danos kick-box mester a viadal 
után elégedett volt tanítványai 
eredményeivel. n CST 

Utánpótláskorú kick-boxosok versenyeztek Mattersburgban

Négy ezüstöt és egy bronzérmet hoztak Ausztriából

Meghosszabbította 
együttműködési megálla-
podását a vasvári székhe-
lyű Miell Quality valamint 
a körmendi Sport 36 Kft. a 
piros-feketékkel. 

Ezt a középszakasz utolsó hazai 
mérkőzése előtt jelentette be a klub 
vezetősége. Az eseményen jelen 
volt Bebes István, Körmend polgár-
mestere, aki az utánpótlás-nevelés 
fontosságát hangsúlyozta.

Volt sok nehézség az elmúlt évek-
ben a körmendi kosárlabdázás éle-
tében anyagi oldalon, azonban 
mindig voltak olyan segítők, akik a 
csapat mellé álltak. Óriási érték-
nek tekinti a klub vezetősége ezt és 
hogy jelenleg is vannak olyan 
szponzorok, akik segítenek.

Bebes István, Körmend polgár-
mestere elmondta: nagyon sokat 
áldozunk és teszünk annak érde-
kében, hogy az utánpótlás háttér a 
megfelelő feltételekkel bírjon, egy 
jól működő rendszer alapján olyan 
nevelő munka folyjon, ahol már sa-
ját játékosok jelenhetnek meg a 

csapat köreiben. Számos ilyen pél-
da van ma már: Németh Ákos, Oro-
szi Bence, Takács Kristóf, Kiss 
Mátyás, Kiss Benedek, de remél-
hetőleg egyre többen csatlakoznak 
majd hozzájuk. Örömét fejezte, ki, 
hogy a klub vezetői igyekeztek 
megfelelő hangsúlyt fektetni arra, 
hogy meggyőzzék a leendő szpon-
zorokat: az utánpótlás támogatá-
sára megéri pénzt áldozni. Mind-
két cégnek megköszönte befekteté-
süket. Hozzátette: a városnak is az 
a szándéka, hogy ezeket a folyama-
tokat segítse, a különböző támoga-
tások közül is inkább az utánpót-

lás-nevelésre próbálnak meg lehe-
tőséget biztosítani, legyen az TAO-
hoz szükséges önerő vagy egyéb 
támogatás. 

Különösen fontos és megtisztel-
tetés már harmadik éve támogatni 
a körmendi kosárlabdacsapatot –  
hangsúlyozta Berta Gergely, a Mi-
ell Quality értékesítési vezetője. 
Mint fogalmazott:  ők is egy Vas 
megyei cég, székhelyük Körmend-
től 20 kilométerre, Vasváron talál-
ható és nemcsak itt vannak a me-
gyében, hanem ők is szurkolók. 
„Nagyon bízunk benne, hogy a tá-
mogatásunk célba ér és egyre több 

helyi fiatalt láthatunk a csapat-
ban.”

– Körmendi központú cégünk-
nek nagyon fontos a körmendi ko-
sárlabda – ezt már Bódis Tamás, 
a Sport 36 Kft. tulajdonosa mond-
ta. Kiemelte, nagyon örül annak, 
hogy tudják támogatni a csapatot 
és különösen tetszik neki a pol-
gármester elképzelése, miszerint 
egyre több fiatal játékost illeszte-
nének be a felnőtt keretbe. Hozzá-
tette: azt, hogy az egyesület jó 
úton halad, alátámasztják a mos-
tani eredmények. 

n MP

Folytatja az együttműködést korábbi szponzoraival az Egis Körmend
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Egyszer minden véget ér, Szolnokon megszakadt a Kör-
mend tizenegy mérkőzésen át tartó győzelmi sorozata. A 
több hiányzóval felálló Olaj Vojvoda (35/21) vezérletével 
88-84-re győzött a gyengén védekező Egis ellen. Nagy 
lehetőséget szalasztottak el a Rába-partiak. 

Idehaza a tartalékos Jászberény 
nem okozott gondot, sőt, fiataljaink 
játékával 83-59-re nyertek. Ezután 
pécsi vendégjáték következett, ahol 
a nagyszerűen játszó hazaiak egy 
pillanatnyi kétséget sem hagytak, 
végig vezetve verték az MTE-t (98-
85). Szombathelyen a Falco csapata 
várta a mieinket május 12-én, va-
sárnap este. A körmendiek játéka 
most sem állt össze, sem védekezés-
ben, sem támadásban nem tudták 
azt nyújtani, amit az alapszakasz 
végére megszoktunk tőlük. Nagy-
arányú 94-70-es vereség lett a vége. 
A Szolnoki Olaj ellen idehaza dőlt el, 
hogy milyen pozícióból várhatjuk a 
rájátszást. 

Szolnokon az első negyedet még a 
Körmend nyerte (19-20). A második 
10 percben 50-43-ra ellépett az Olaj. 
Vojvoda extázisban játszott, de 
akadtak társai, míg a vendégek, 
noha nem szakadtak le nagyon, ke-
vésbé voltak ütőképesek. Igaz ez a 
védekezésre és a támadásra is. A for-
dulás után már tizeneggyel is ment a 
Szolnok.  A záró etap során 78-76-ra, 
azaz kettő pontra zárkózott a Kör-
mend. Ám elég volt néhány elfuserált 
mozzanat, s ezzel behúzta a hazai 
csapat a győzelmet (88-84). Kellő 
koncentráltsággal, jobb védekezés-
sel verhető lett volna az Olaj. Lehet, 
hogy még hiányozni fog ez a győze-

lem?  A Körmend 11 meccses győzel-
mi sorozata ezzel véget ért. A Jász-
berény ellen idehaza nem kellett ag-
gódnunk. Lazic vezetőedző betegsé-
ge miatt Lo Elhadji meccselt a ven-
dégeknél, ahol Coleman, Pitts, 
Alek sandrov Pantelic és Cseh sem 
volt bevethető. Price (13/6) nagy 
elán nal kezdett, az első negyed 24-
10-re végződött. A folytatásban be-
állt Takács (12/9) az első labdaérin-
téséből betalált távolról. Aztán jött a 
többi fiatal: Oroszi és Lajsz. Csak 
magyarok voltak a félidő előtt a pá-
lyán, előbbiekhez Ferencz (16/12) és 
Németh társult. 45-22-es eredmény-
nyel fordultak a felek. Kiss is beállt, 
s röppentett egy hárompontost. Iz-
galmat az okozott, hogy egy lepatta-
nóért Hammonds és Németh ütkö-
zött. Utóbbi bokasérülést szenvedve 
lesántikált a pályáról. Zollner mes-
ter pihentette a légiósokat. Így is 83-
59-es hazai siker született. Csorvási 
16 pontig jutott, csakúgy, mint Fe-
rencz. Ezzel a meccsel kiesett a Kör-
mend a megszokott ritmusából. 
Lagymatagon kezdtek a fiúk Pécsett, 
a hazaiak viszont nagyon felszívták 
magukat. Jól védekezett, jól dobott a 
vendéglátó, így 32-21-re hozták az 
első tíz percet. Utóbb húsz pont fölé 
is nőtt a pécsi fór. Félidő 56-39. Nem 
talált magára az MTE a folytatásban 
sem, könnyedén tartották a hazaiak 

a húsz pont előnyüket. Mindig tudtak 
újítani, a cserék is jól dobtak, míg az 
Egis játékosai egyre jobban elbi-
zonytalankodtak. 79-60-nal kezdő-
dött a végső játékrész. Némileg zár-
kózott a Körmend, de a Pécsi VSK- 
Veolia csapat fölényes győzelmet 
aratott (98-85). Körmendi oldalon 
talán Thames (23/9) és Ferencz 
(15/15) dicsérhető, míg a hazaiaknál 
Pongó (23/21), Ciric (21/15) és 
Taylor (23/3) mellett elmondható, 
hogy az egész csapatuk jól muzsi-
kált. Következett Szombathelyen a 
Falco elleni mérkőzés. A megyeszék-
helyi alakulat jobb formával léphe-
tett pályára, ők Szolnokról győze-
lemmel tértek haza. Kapkodva, fe-
szült hangulatban indult a szom-
szédvári rangadó. Németh Á. sérülés 
miatt hiányzott a Körmendből, míg a 
hazaiaknál Reddic, bár csereként, 
de vállalta a játékot. Price közelről 
nem, ellenben távolról kétszer is be-
talált (6-6). Aztán fokozatosan átvet-
te az irányítást a Falco, olyannyira, 

hogy tíz perc után már 24-13 állt az 
eredményjelzőn. Lejárt támadóidő, 
eladott labdák és rengeteg hazai 
szerzett lepattanó jellemezte ezt az 
időszakot. Nem ízlett a Körmendnek 
a hazaiak jó védekezése, ráadásul 
ponterősebbek is voltak a mieinknél.  
A félidő 49-35. A harmadik negyed 
végére aztán beállt a mínusz 20 pon-
tos eredmény (72-52). A záró etap 
már semmi jóval nem kecsegtetett, 
80-54 is volt az állás. Nem használ-
tak az időkérések sem, így 94-70 lett 
a vége. Ez bizony súlyos vereség. 

Nehéz kezdés után végül hozta 
itthon az első negyedet a Körmend a 
Szolnok ellen. (21-17) Aztán hamar 
10 pontos vezetést szereztek a pi-
ros-feketék, a nagyszünetben pedig 
46-35 volt az állás. Innen már nem 
volt megállás: 20 pont fölé dagadt az 
előny a 3. negyed végére (73-50). Az 
utolsó percekben Zollner az összes 
fiatal játékost pályára küldte. A vég-
eredmény: 88-68.  

 n KÉKI

A megyei korosztályos bajnokság-
ban ezüstérmes lett a Kék Sünik 
ULC U14-es csapata, csupán egyet-
len ponttal lemaradva a bajnoki cím-
ről. A csapat tagjai: Tyahor Patrik, 
Varga Zalán, Sály Gábor, Gaál Szi-
lárd, Nagy Marcell, László Bálint, 
Farkas Tamás, Éder Bence, Hajba 
Zoltán, Szakasics Péter, Kónya Pé-
ter, Egyed Patrik, Frühwirth Bar-
nabás, Boros Ádám, Rédecsi Mi-
lán, Bődi József, László Csaba, 
Kraller Patrik, Rédecsi Olivér, Do-
bos Mátyás. A fiúk edzője: Szaka-
sics Zoltán és Kutasi Tibor. 

n MP

Ezüstérmes lett a Kék Sünik U14-es labdarúgócsapata

Megszakadt az Egis Körmend 11 meccses győzelmi sorozata

A rájátszást így is az első helyről várhatják a piros-feketék 
Alaposan beköszöntöttek a körmendi fekvenyomók az 
idei versenyszezonban. Vass László és tanítványai szép 
sikereket értek el. Előbb Ausztriában a nyílt nemzetközi 
bajnokságon, majd két hazai versenyen vettek részt. A jó 
kezdés után komoly célokkal vágnak a 2019-es évnek. 

Ausztriában első versenyén Ki-
rály Patrik ifjúsági korosztályban 
82,5 kg-os súlycsoportban 95 kg-ot 
teljesített, ezzel, bár egyéni csúcsá-
tól 10 kg-mal elmaradt, aranyérmet 
szerzett. A 22 éves Laki Benjámin 
junior korosztályban, 74 kg-ban 145 
kg-ot nyomott ki, ez is aranyat ért. A 
23 éves Móricz Benjámin a felnőt-
tek között 90 kg-os súlycsoportban 
190 kg-mal szintén aranyérmet ér-
demelt. Edzőjük, Vass László 140 
kg-os súlycsoportban a Masters IV 
korosztályban (55–59 év) 200 kg-ot 
nyomott, ez is aranyat jelentett. A 
trénerrel beszélgetve, aki joggal 
büszke „fiaira”, most is előre tekint. 
Móricz Benire tereli a szót. Elmond-
ja, hogy versenyzője őstehetség, 

nagy szorgalommal edz. Fél éve dol-
goznak együtt, ez alatt több mint 30 
kg-ot fejlődött. – Ésszel kell felépíte-
ni a fiút, néha inkább vissza kell fog-
ni, az önfejűségén mindenképpen 
kell változtatni, ha tovább akar lép-
ni. A mostani junior mezőnyből ki-
magaslik, ifi korában már felnőtt 
szintet ért el, s ha magamból indu-
lok ki, még 30 évig versenyezhet. 

Április végén a Vitaflex Powerlif-
ting Day Nemzetközi Kupán 192,5 
kg-ot teljesített, vele a nem titkolt 
cél a magyar junior csúcs megdön-
tése. Május elején, a magyar bajnok-
ságon is részt vettünk, Beni 185 kg-
mal lett első, a 192,5 kg-mal kétszer 
is rontott, abszolút 2. helyezést 
könyvelhetett el. Többet vártam 

tőle… Laki Benjámin első, Király 
Patrik 2. lett súlycsoportjában, jó-
magam 200 kg-mal első lettem. Vár 
ránk egy ukrajnai utazás. Az a meg-
tiszteltetés ért minket, hogy a ma-
gyar mozgáskorlátozott szövetségi 
kapitány, Szabó Ózor Gábor meghí-
vott bennünket az ukrajnai Lutck-
ba, ahol egy nemzetközi versenyen 

vehetünk részt. Aztán Tiszakécs-
kén Európa-bajnoki versenyre indu-
lunk. Október 17-én chicagói világ-
bajnokságra kellene eljutnunk, ahol 
rengeteget tanulhatnánk. Ennek 
anyagi hátterét kellene valahogy 
megteremteni Móricz Benjámin szá-
mára. Keményen dolgozunk, hogy 
elérjük kitűzött céljainkat.  n KÉKI

Komáromban 20-29-re győztek a 
körmendi kézilabdás lányok. Ne-
gyedóráig állták a hazaiak a roha-
mokat (15-15), aztán felpörgött a 
DMTE, a félidőre már tetemes előnyt 
dolgoztak össze (11-18). A második 
félidőben is jól ment a játék, a végére 
a fiatalok is pályára léptek.

 Az eltiltás után Szabó Alexand-
ra 6 góllal tért vissza, Szalai Lili 
pedig megszerezte idei első felnőtt 
gólját. A sereghajtó elleni kilenc-
pontos győzelemmel bebiztosította 
hetedik helyét a csapat a tabellán. 
A szezon utolsó hazai mérkőzésén 
a VKLSE Győr jött Körmendre. a 
bajnokság 5. helyezettje kezdte job-

ban a derbit (2-4). A feljavuló hazai 
védekezésnek köszönhetően 5-5-re 
egyenlítettek, a félidő is döntetlen-
nel ért véget (11-11). A fordulás után 
egy 7-0-s sorozattal elhúzott a ven-
déglátó, ezzel a játékkal megérde-
melt győzelmet harcoltak ki a lá-
nyok az esélyesebbnek elkönyvelt 
ellenfelük ellen (32-26). Lám-lám, 
ha összeáll a védekezés, abból jön-
nek a gyors és eredményes táma-
dások is. Eredményes, szép csapat-
munka volt. Ebben a fordulóban az 
is eldőlt, hogy a serdülő csapat az 
első helyen zárja a 2018–19-es baj-
nokságot. 

n KÉKI

A megyei I. osztályú labdarúgó- 
bajnokság 24. fordulójában a Kiswi-
re Szentgotthárd VSE jött Körmend-
re. A régi rivális rangadóján a ha -
zaiak az első félidőben két gólt tud-
tak szerezni, sőt volt két kapufájuk 
is. A második félidőben csökkent az 
iram, ennek ellenére megszületett a 
harmadik Körmendi FC-gól. A ven-
déglátóknak az is belefért a játé-
kukba, hogy 11-est is kihagytak. A 
Gotthárd a végén tudott szépíteni. 
Végeredmény: 3-1. Hazai gólszer-
zők: Niksz, Sipos, Czimber.

 A hétközi, május elsejei forduló-
ban meglepetésre a 11. helyezett 
Répcelak otthonában, 1-0-ra legyőz-
te a Körmendet. A 26. fordulóban 
eldőlt a bajnokság, a Celldömölk 3-0-
ra verte a Vasvárt, ezzel megszerez-
ték a bajnoki címet. Ekkor a körmen-

diek a Petőfi SE Vasszécsennyel mér-
kőztek idehaza. Az első negyedórá-
ban már 3-0-ra vezettek a házigaz-
dák. A félidőre ezt az eredményt 
megduplázták (6-0). A második já-
tékrészben sok helyzetünket a ven-
dégek kapusa bravúrral mentett. 7-1 
lett a találkozó vége. Gólszerzők: 
Sipos (4), Balázs, Niksz és Takács 
M. Mivel a Király SzE döntetlent (2-2) 
játszott a Lukácsházával, a Kör-
mend újra a második helyre ugrott. 
Csepregen az első félidőben Takács 
M. találatával 1-0 volt a vendégek ja-
vára, ám a 92. percben a hazaiak 
egyenlítettek, így 1-1-gyel végződött 
a meccs. Három forduló van hátra a 
pontvadászatból: jön a Vasvár, me-
gyünk Rábapatyra, illetve az utolsó 
fordulóban idehaza a Lukácsházá-
val kell mérkőzni.   n KÉKI

Chicagói világbajnokságra készülnek a körmendi fekvenyomók

Biztató nemzetközi szezonkezdés nagy célokkal

Újra második a focicsapat Bajnok a kézis serdülő csapat
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Megszépült, új élményelemekkel bővült,
és a 2018–2019. évi teljes felújítását

követően ismét várja Utasait a

NAGYCENKI
SZÉCHENYI MÚZEUMVASÚT!

• Kisvonatozás Fertőboz és Nagycenk között
• A szolgálatot gyermekvasutasok látják el

• Interaktív vasúti tanösvény • Tematikus játék-és fitneszpark
• Járműskanzen • Mozdonyvezetés

András, a pöfögő gőzös, Kiscenk, a fürge dízel, interaktív vasúti 
tanösvény, tematikus játék- és fitneszpark,

mozdonyskanzen, vendégmarasztaló, múltidéző hangulat.

99/577 212 www.gysev.hu
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Holpert Angyalka 
VISSZAHÍVOM! 06-20/344 30 08

POLSTERMÖBEL – BETTEN – MATRATZEN
ADA Hungária Kft.
H-9900 Körmend, Rákóczi u. 154.
Telefon: +36-94/590-100
Nyitva: hétfőn és pénteken 8–12 h

Nézzen be hozzánk, megéri! Bemutatótermünkben

állandó akció!
Kínálatunkból:
Ülő és funkciós

garnitúrák
(bőr, szövet huzattal),

minőségi matracok 
és ágybetétek széles 

választéka
kiváló minőségű

szövetek akciós áron
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A Transzkavics Kft. püspökmolnári

KAVICSbányájában  készpénzes vásárlás esetén

25% kedvezményt tud biztosítani június 30-ig.

9776 Püspökmolnári 0147/12 hrsz. 06 94 594 060

29
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ZENIT KFT
9900 Körmend, 

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

29
21

72

9990 Ft

SENCOR PORSZÍVÓ 
AKCIÓ A ZENIT 

MŰSZAKI ÁRUHÁZBAN:

29
25

04

JOÓ ÉPÍTŐANYAG ÉS TEHERFUVAROZÁS (házhozszállítással)

„Építőanyagra ne legyen 
gondja, ez legyen 

a Joó Család dolga.”
• Építőanyagok értékesítése
• TERRÁN  tetőcserép bázistelep
• Térkövek nagy választékban, 
 Kerti kiegészítők
• Szállítás, fuvarozás, rakodás, 
 földmunkálatok
• Kémény rendszerek
• Nyílászárók, Kerítés elemek
„Minden ami a ház építéséhez 

szépítéséhez kell!”

Körmend, Hegyalja út 16. 
(régi Áfész telep)
Tel.: 06 30 959 0695 
          06 94 414 120

BERAGADT A KÉSZLET? 
NEM TUDJA ELADNI INGATLANÁT? 

MUNKAERŐT KERES? 
NEM ÚGY MEGY AZ ÜZLET?

06-30/500-6191 • vasiszuperinfo@maraton.hu
29

26
08Körmendi Híradó

Vas-InfóDÉL

Mi segítünk hirdetését megtervezni és eljuttatni 
Körmend városába és a környékbeli településekre.

Hirdessen a

és

kiadványainkban!
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ÖNERŐ FIX HAVI RÉSZLET
ÚJ FORDJÁNAK  

ÖNEREJE

Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. további részletek márkakereskedésünkben.

további részletek: Farkas Zsolt, Wappel tamás és Klár Márton értékesítő kollégáknál:

Üljön át 4 évente ÚJ FORDJÁBA!

29
05

52

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

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

Az alábbi pozíciókba új munkatársat keresünk:

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

Feltételek
•  min. általános iskolai végzettség
•  tesztíráson való megfelelés

LEATHER, VALUE OF NATURE
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