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Tizenöt éve van 
tiszthelyettesképzés 
az intézményben
Jubileumot ünnepeltek a Kör-
mendi Rendészeti Szakgimnázi-
umban, ugyanis alapítása óta 
idén a 30. tanévet nyitották meg, 
valamint 15 év telt el a rendőr 
tiszthelyettesképzésben.
  n 6. oldal

Ha állatot tartunk, sok 
apróságra kell figyelni
Annak ellenére, hogy hivatalo-
san véget ért a nyár és már nincs 
szúnyoginvázió, mindig aktuális 
téma a szúnyogok által terjesz-
tett betegségek és azok meg-
előzése.  n 10. oldal

A civil közösség 
működése négy 
évtizede folyamatos
Az idén negyvenéves a körmen-
di Y09 Postagalamb Sport Egye-
sület. A civil közösség működése 
négy évtizede folyamatos, a je-
lenlegi létszám tizennyolc fő.
 n 11. oldal

Új játszótér és kosárpálya – fejlődhet a Bartók
A helyi lakosok közül többen jelezték a városvezetésnek, hogy szükséges a fejlesztés 2. oldal
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Körmenden a Kauz réten új építésű társasházban,
utolsó lakások kedvezményes áron eladók!

Tervrajzok helyett válasszon lakást a helyszínen!
Használja ki most a családvédelmi akciótervet!

CSOK, Babaváró támogatás igényelhető!
A lakások bérbeadásra is kiválóan alkalmasak, értékálló, jó hozamú befektetési lehetőséget biztosítanak.

Érdeklődés: 30/270-7517 • www.bastyalakopark.hu
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Helyszíni bejárási 

lehetőség!

Játszani jó
Önfeledt játék 

a körmendi színjátszó 
találkozón
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Idén is rendőrök 
segítik az 
iskolakezdést 

Szeptember elsejétől idén is 
rendőrök és polgárőrök vigyáz-
nak a gyerekek épségére or-
szágszerte az iskolák közelé-
ben. A reggeli órákban és a 
tanítás befejezésekor a közle-
kedésbiztonsági szempontból 
legveszélyesebb helyen lévő in-
tézményeknél van rendőri for-
galomirányítás. Körmenden a 
Kölcsey utcában a Kölcsey Ut-
cai Általános Iskola, valamint a 
Thököly utcában az Olcsai, va-
lamint a Somogyi iskolák körül 
lehet rendőri jelenlétre számí-
tani. A segítő akció egészen 
szeptember végéig tart.

Oltják a kutyákat 
Körmenden

Megkezdődött az ebek ve-
szettsége elleni oltásának idő-
szaka. Szeptember 25-én, 
szerdán 13.30–14 óráig a Le-
gény utcai garázsok mellett, 
majd október 2-án, szerdán 14 
órától Horvátnádalján a régi 
Posta mellett, 15 órától pedig a 
Magyarnádaljai útnál a bolt 
előtt adják be a vakcinát azok-
nak a kutyáknak, akik még 
nem kapták meg. A veszettség 
elleni védőoltás és féregtelení-
tő kezelés minden 3 hónapos-
nál idősebb házi kedvencnek 
kötelező. A vakcina feltétele a 
mikrochip. n MP

Apacuka-koncert 
a színházban

A gyerekek körében népszerű 
Apacuka zenekar koncertezik 
október 12-én, szombaton dél-
után fél öttől a körmendi szín-
házteremben. Az együttes is-
mert dalai többek között az Épít 
a mester, a Habos kakaó, a Tü-
körkép és a Fakanál dal. A kon-
certre már vásárolhatók jegyek 
elővételben a Batthyány Örök-
ségközpontban keddtől csütör-
tökig 10–16 óra között, pénteken 
pedig 10-től 14 óráig. n TJ

rÖVID HírEk

Több jelzés is érkezett a he-
lyi lakosoktól a körzet kép-
viselője és a város vezetése 
felé az utóbbi időben, hogy 
a Bartók Béla lakótelepen 
lévő játszótér felújítására 
nagy szükség lenne.

Bebes István, Körmend polgár-
mestere örömteli hírről számolt be 
ennek kapcsán: „elérhető közelség-
be került egy komplex szabadidős 
tér kialakítása a területen” – mond-
ta. Az önkormányzat ugyanis egy-
részt a CLLD programból, másrészt 
állami támogatásból, harmadrészt 
pedig saját forrásból hozzáláthat a 
közösségi tér kialakításához. 
A  munkálatokat már a napokban 
elkezdik.

A tervek elkészültek, amik között 
szerepel az új játszótér kialakítása, 
egy szabadtéri sportpark valamint 
egy modern kosárlabdapálya kiala-
kítása – részletezte a beruházás 
elemeit már Geosits László, a 3-as 
számú körzet képviselője.

A körzetben megnövekedett a kis-
gyerekes családok száma, éppen 
ezért a projektben szereplő játszó-
téren az új hinta, a mászóvár, a ru-

gós játék és kötélpiramis is jó szol-
gálatot tehet majd.

További terveket is előrevetítet-
tek: miután a Bartókon az 5-ös épü-
letnél felszámolták a korábbi álla-
potokat, fontos feladatnak tartják, 

hogy megtalálják a megoldást az 
épület megújítására, de a csapadék-
víz-elvezetés és a parkolási problé-
mák megoldásán is dolgoznak.

 n MP

 Fotó: Jámbori

Tiszti kinevezéseket, elismerése-
ket és ajándéktárgyakat adott át a 
BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság általános főigazga-
tó-helyettese a szervezet fővárosi 
központjában nemrég.

Az ünnepségen több mint harmin-
can vehették át első tiszti kinevezésü-
ket Erdélyi Krisztián főigazgató- 
helyettestől. Dr. Góra Zoltán 
vezér őr  nagy, a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság főigazga-
tója 45 év munkaviszonyban töltött 
idő elismeréseként jubileumi jutalom-
ban részesítette Király Lajos tűzoltó 
ezredest, a Körmendi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség vezetőjét.

Egy másik hír a tűzoltóság háza 
tájáról: múlt héten arra lettünk fi-
gyelmesek, hogy a posta környéké-

re tűzoltó autók vonultak. Mint meg-
tudtuk, a Körmendi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság és a Szent-
gotthárdi Katasztrófavédelmi Őrs 
az éves gyakorlattervben meghatá-
rozottak alapján, csütörtök este szi-
tuációs begyakorló gyakorlatot tar-
tott a Faludi Ferenc Könyvtárban. 
A feltevés szerint a könyvtár pincé-
jében kialakított irattárban tűz ke-
letkezett és ketten nem tudtak kijut-
ni onnan. A tűzoltók feladata volt, 
hogy a füsttel telített térből kimene-
kítsék őket és eloltsák a tüzet. 
A gyakorlatot végül a körmendiek 
három szere oldotta meg sikeresen, 
ugyanis egy éles riasztás közbe-
szólt, ami nem tette lehetővé, hogy a 
Szentgotthárdi Őrs állományát is 
bevonják a feladatba. n MP

Megújul a játszótér a Bartókon

Negyvenöt éve szolgálatban

Még alig vették birtokba a Rákóczi 
úti  208 lakások és a Dózsa György 
utca közötti területen felállított ko-
sárpalánkot a körmendiek, máris 
vandálok áldozatává vált.
Egy pályázat keretében készült el 
az új közösségi tér, ami a kisebbek, 
nagyobbak körében egyaránt nép-
szerű. A területen volt egy kosár-
palánk is, egészen most hétfőig, 
akkor észlelte ugyanis a helyi vá-
rosvezetés, hogy valaki megron-
gálta azt, így bevitték a város-
gondnokság telephelyére. – Elfo-
gadhatatlannak tartom, hogy né-

hány ember folyamatosan rongálja 
a közösen létrehozott értékeket, és 
az együttélés legalapvetőbb sza-
bályait sem tartja be – hangsúlyoz-
ta Bebes István, Körmend polgár-
mestere. Hozzátette: nemcsak a 
várost, hanem a közösséget is 
megkárosították. Az ügyben felje-
lentést tettek a Körmendi Rendőr-
kapitányságon.
A településen nem ez volt az első 
alkalom: a játszótereket is több-
ször megrongálták már, amit most 
a térfigyelő kamerák felszerelésé-
vel próbálnak kivédeni. n MP

Bűnmegelőzési 
fórum

Szeptember 18-án, szerdán 
délután 4 órakor bűnmegelő-
zési és közbiztonsági fórumot 
tart a helyi önkormányzat a 
Körmendi Rendőrkapitány-
sággal és a katasztrófavéde-
lemmel közösen. A lakosságot 
a polgármesteri hivatal nagy-
termében várják. A fórumon 
előadást tart dr. Koncz Gab-
riella, a helyi rendőrkapi-
tányság vezetője, valamint 
Molnár Norbert bűnmegelő-
zési előadó. Témát adnak töb-
bek között a családon belüli 
erőszak és a kiskorú veszé-
lyeztetésének problémái nap-
jainkban. n MP

Ismertette a következő cik-
lusra tett vállalását a Fidesz–
KDNP körmendi szervezete 
nemrég a Batthyány Örök-
ségközpont aulájában.

Bebes István jelenlegi polgármes-
ter hét pontot fejtett ki, ezek köré 
szervezték a teendőket. A  vállalá-
sok: új lendületet adunk a gazdasági 
és turisztikai fejlesztéseknek, javít-
juk az egészségügyi és a szociális 
szolgáltatások színvonalát, tovább 
dolgozunk a városi infrastruktúra 
megújításán, továbbra is támogatjuk 
a körmendi fiatalokat és civil szerve-
zeteket, zöldebbé tesszük a várost, 
megőrizzük a város közbiztonságát, 
fenntartjuk Körmend költségvetési 
egyensúlyát – hangzott el.

A program szlogenje a Fejlődés, 
Biztonság, Körmend, ami a gazda-
sági, turisztikai, egészségügyi, szo-
ciális, infrastrukturális területeket 
egyaránt magában foglalja.

A megtervezéshez széles körű 
közvélemény-kutatásokat végez-
tünk – hangsúlyozta Bebes István. 
Mint mondta, figyelembe vették a 
korábbi évek eredményes fejleszté-
seit a helyi lakosság igényei, vala-
mint a gazdasági-társadalmi felté-
telrendszer sajátosságai szerint. 
A  program középpontjában a ko-
rábbi évek eredményire épülő, a vá-
ros hosszú távú érdekeit szem előtt 
tartó településfejlesztés gondolata 
áll.

A terveik szerint komplex fejleszté-
seket valósítanának meg a Rába-par-
ton, megkezdődne a Batthyány-kas-
tély külső homlokzatának és belső 
tereinek felújítása, gazdag kulturális 
és közösségi programokat szánva az 
épületegyüttesnek. Folytatódna a he-
lyi kis- és középvállalkozásokat tá-
mogató program. Az elképzelések ki-
térnek az egészségügy és a szociális 
szolgáltatások színvonalának emelé-
sére és tartalmazzák az újszülöttek 
után járó támogatás növelését is.

Bebes István beszélt a 8-as gyors-
forgalmi út megvalósításáról, amivel 

szeretnék összehangolni a városi fej-
lesztéseket. Ami már biztos, hogy 
folytatják a közúthálózat felújítását 
– erre példa a Deák Ferenc utca mos-
tani rendbetétele –, a piacnál körfor-
galom épülne, bővülne a város újabb 
kerékpárút-hálózattal, valamint to-
vább dolgoznának a csapadékvíz-el-
vezetési problémák megoldásán.

Több pénzt kaphatnának a fiata-
lok és a civil szervezetek, és progra-
mot dolgoznának ki arra is, hogy a 
szakképzett fiatal munkaerő na-
gyobb arányban maradjon Körmen-
den.

A programban szerepel, hogy zöl-
debbé teszik a várost, ennek része-
ként további zöldfelületeket, közös-
ségi  és játszótereket, sportpályákat 
újítanának meg. Az egykori ci-
pőgyári épületet elbontanák, he-
lyette nyitott közösségi tér lenne, de 
a közvilágítás is korszerűsödne.

A negyedik ciklusát töltő kor-
mánypárti városvezető kiemelte azt 
is, hogy szeretnék megőrizni a vá-
ros közbiztonságát és fenntartják a 
költségvetési egyensúlyát.

 n MP
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Reális célokat fogalmaztak meg a következő öt évre

A korábbi évek eredményeire építené 
a folytatást a körmendi városvezetés

Megrongálták
Pappné Horváth Ildikó második 

generációs cukrászmester azzal a ké-
réssel fordult a körmendi városveze-
téshez, hogy támogassák fejlesztési 
tervüket. A városban 38 éve működő 
cukrászdájuk ugyanis mára kinőtte 
jelenlegi helyét a Széchenyi utcában és 
a korábbi Szabadság téri volt tejivó 
megszűnésével lehetőségük lenne át-
költözni a megüresedett helyre, a má-
sik üzletben pedig a cukrászati műhe-
lyük működne tovább. A fejlesztéshez 
jelentős beruházás szükséges, eszkö-
zöket kell beszerezni és új bútorral kell 
berendezni a helyet. A beruházás meg-

valósítása az önkormányzatnak is ér-
deke, mivel így a város szívében egy 
régi helyi cukrászda biztosítaná Kör-
mend központjában, a helyiek és a tu-
risták számára is jól elérhető helyen a 
cukrászati kínálatot. A város a leg-
utóbbi képviselő-testületi ülésen úgy 
döntött, hogy egyedi támogatásban 
részesíti a vállalkozást: 2 millió forint 
visszatérítendő és 2 millió forint vissza 
nem térítendő támogatás formájában. 
Ennek fejében a cukrászatnak 3 főnek 
munkahelyet kell teremtenie, valamint 
a vállalkozásnak a székhelyét tovább-
ra is Körmenden kell tartania. n MP

Támogatják a nagy múltú 
cukrászda fejlesztési terveit
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A Körmendi Rendészeti Szakgimnázium a határnyitás, illetve 
az elektromos jelzőrendszer lebontásának harmincadik évfor-
dulója alkalmából konferenciát és kiállítást rendezett a Magyar 
Rendészettudományi Társasággal, a Rendőrség Tudományos 
Tanácsával közösen a Batthyány Örökségközpontban.

A tanácskozáson hazai, valamint 
osztrák és szlovén előadók járták kö-
rül az egykori határnyitás témáját. 
A konferencia fővédnöke Papp Ká-
roly rendőr altábornagy, a Belügy-
minisztérium közbiztonsági főigaz-
gatója, védnökei dr. Balogh János 
rendőr vezérőrnagy, országos rend-
őrfőkapitány, Harangozó Bertalan, 
a Vas Megyei Kormányhivatal 
kormány megbízottja, Majthényi 
László, a Vas Megyei Közgyűlés el-
nöke és Bebes István, Körmend pol-
gármestere voltak. A konferencia le-
vezető elnöki feladatát dr. Janza 
Frigyes nyugalmazott rendőr vezér-
őrnagy, a Magyar Rendészettudomá-
nyi Társaság főtitkára látta el. Elnö-
ki köszöntőjében megköszönte, hogy 
Vas megye teljes vezetése megjelent 
ismét a rendezvényükön, megtisztel-
ve azt.

Fővédnöki köszöntőt Papp Károly 
rendőr altábornagy, a Belügyminisz-
térium közbiztonsági főigazgatójá-
nak nevében Kovácsné dr. Szekér 
Enikő ezredes, a BM Közszolgálat- 
fejlesztési és Stratégiai Főosztály 
vezetője mondott, aki méltatta a ha-
tárnyitás, az 1989-es sopronpusztai 
Páneurópai Piknik jelentőségét. Kije-
lentette: mindez egy teljes kontinens 
jövőjére volt hatással, ahol a határőr-
ség kimutatta, milyen rugalmasan 
tud reagálni egy-egy váratlan hely-
zetre. A konferencia méltó megemlé-
kezés rájuk is. A rendészet akkori 
felkészültségéből sok mindent tanul-
hat ma a szakma arról: hogy kell egy 
helyzetet felismerni és megfelelőkép-
pen reagálni rá.

Védnöki köszöntőt mondott Haran-
gozó Bertalan kormánymegbízott, 
aki hivatali tisztsége és személyes 
életében történt impulzusok miatt is 
örült, hogy részt vehet a határnyitás 
harmincadik évfordulójára emlékező 
konferencián. Az ezzel kapcsolatos 
személyes élményeit is megosztotta a 
hallgatósággal, majd azzal zárta 
gondolatait: a piknik egy világese-
ménnyé vált, a berlini fal is leomlott, 
az öröm és a felszabadultság érzése 
sokak számára meghatározó emlék 

az időszakból. Megköszönte a ha-
tárőröknek, az akkori parancsno-
koknak, hogy hozzájárultak Európa 
politikai megosztottságának felszá-
molásához.

Majtényi László, a Vas Megyei Köz-
gyűlés elnöke, irodalomtanár, törté-
nész szubjektíven emlékezett a ha-
tárnyitás időszakára. A Szombathelyi 

Tanárképző Főiskolán elindított el-
lenzéki kezdeményezésekről beszélt, 
miközben egykori fotós segítője, 
Horváth Attila képeit vetítette a hát-
térben a szombathelyi rendszerváltó 
idők képeivel. Gondolatait azzal a 
költői kérdéssel zárta: Szombathe-
lyen miért éppen ők lettek a rend-
szerváltás körüli események szerve-
zői? „Nem az énekes szüli a dalt, 
hanem a dal az énekest“ – idézte Ba-
bits Mihály gondolatait válaszként.

Professzor dr. Sallai János rend-
őr ezredes, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Kará-
nak egyetemi tanára a határ elektro-
mos jelzőrendszerének működését 
elemezte 1948-tól a határkerítés le-
bontásáig, egészen 1989-ig. Elmond-
ta: a jelzőrendszernek nemcsak er-
kölcsi visszatartó ereje volt, de sokan 
féltek azért is a közelébe menni, mert 
téves információkból úgy értesültek: 
kétezer voltos feszültség alatt van-
nak a fémhuzalok, holott gyenge-
áram volt ezekben. Több száz jelzés 
is befutott egy-egy nap a határkerí-
tésről, ami a kerítés hibáját, gyenge-
ségét is jelezte. Ugyanis a határsér-
tők közeledése mellett az állatokat is 
jelezte a rendszer, így sokszor téves 
riasztást adott. 1989 áprilisában kez-

dődött a már elavult rendszer lebon-
tása és július 31-én végeztek a mun-
kával a határőrök.

„A határőrség helye és szerepe a 
rendszerváltásban, valamint a jelző-
rendszer lebontásában és a keletné-
met állampolgárok kiengedésében“ 
címmel Nováky Balázs nyugalma-
zott határőr altábornagy arról be-
szélt: Az 1980-as években generáció-
váltás volt a határőrségnél, amely 
egyben szemléletváltást is hozott. 
Felülvizsgálták az elektromos jelző-
rendszert és, bár szerepelt a javasla-
taik közt alternatívaként a felújításuk 
vagy új rendszer bevezetése, ők a le-
bontás mellett foglaltak állást, ame-

lyet 1989 áprilisában kezdhettek el. 
Erről sajtótájékoztatók sora hangzott 
el, így nyilvánosságra került, hogy a 
korlátozások megszűntek és nincs 
akadály a határon már. Ez a tény is 
hozzájárulhatott a Páneurópai Pikni-
ken történt eseményekhez és az azt 
követő világpolitikai történésekhez. 
Úgy fogalmazott az altábornagy: Tet-
ték a dolgukat, és ez valószínűleg se-
gítette a folyamatokat, amelyben a 
kiskatonák is nagy szerepet játszot-
tak azzal, hogy szelektíven és diffe-
renciáltan ellenőrizték az útleveleket.

A folytatásban arról volt szó: a ha-
tár túloldalán mit tapasztaltak az 
ottani rendvédelmi hatóságok. Bur-
genlandban a vasfüggöny 356 kilo-
méter hosszan húzódott, a lebontása 
nagy hatással volt a térségre. Minden 
turisztikai beruházás ezután épülhe-
tett ki itt.

Dr. Göncz László történész, író 
Szlovéniából azt mesélte el: a ma-
gyarországi rendszerváltás és a zök-
kenőmentesebb határátkelés milyen 
hatással volt a muravidéki magyar-
ságra. Azt mondta: Vas és Zala me-
gye már a rendszerváltás időszaka 
előtt is támogatta a Muravidéket pél-
dául azzal, hogy előadók jártak ki 
rendszeresen a magyarlakta telepü-

lésekre, így kulturális téren élő volt a 
kapcsolat, amely a rendszerváltás 
után akadálymentesebb lett. A hatá-
ron tevékenykedő rendészet pozitív 
hozzáállását tapasztalták már az 
1989-es évet megelőzően, de ezt köve-
tően még inkább. Az előadó a jövőbe 
is tekintett. A migránsválságra utal-
va azt mondta: nem jó üzenete van, ha 
a belső határokat rendezgeti kell. Eu-
rópai összefogás kellene ennek a vál-
ságnak a megoldására. A konferen-
ciát követően kiállítás nyílt, amelyet 
Bebes István polgármester nyitott 
meg. A Határnyitás 1989 című tárlat 
fotókkal, tárgyakkal, korabeli egyen-
ruhákkal, dokumentumokkal, az 
elektromos jelzőrendszer egy darab-
jának kiállításával mutatja be a har-
minc évvel ezelőtti történéseket. 
A  polgármester Körmend nevében 
megköszönte, hogy a konferenciával, 
a kiállítással olyan esemény mellett 
tehetett hitet a város, amely fontos ál-
lomása a magyar történelemnek. 
„A szabadságunk abban rejlik, hogy 
megtanuljuk magunkhoz ölelni azt, 
ami történt. A szabadság azt jelenti, 
hogy minden bátorságunkat össze-
szedve lebontjuk a börtön falait, 
egyik téglát a másik után” – idézte 
Edith Eger szavait a városvezető. Be-
bes István emlékeit is elmesélte, egy-
részt azokat, amelyek még a vasfüg-
göny meglétéhez köthetők, illetve a 
határnyitás és a kerítésbontás utáni 
felszabadító élményeit is megosztotta 
a hallgatósággal. Úgy fogalmazott: 
szemtanúja volt annak, amikor elké-
szült, ahogy működött és mikor le-
bontották a határt övező kerítést. 
A polgármester azzal folytatta: Aki a 
határvédelemben dolgozott, tudta, mi 
a feladata, de emberséges is tudott 
maradni, és ez fontos volt az ország 
képének megítélésében. A fotóknak, 
tárgyaknak, dokumentu moknak a 
Batthyány-kastély teret ad, ahogy a 
művészeti alkotásoknak vagy akár 
Körmend városa történéseinek is, hi-
szen népszerű befogadó, bemutató 
közege ezeknek. A mostani kiállítá-
son azt érezheti, tapasztalhatja meg 
mindenki, milyen volt egykor, 1989-
ben átélni azokat a történelmi napo-
kat. Bebes István zárásként Nick 
Thorpe-től idézett: „Ha az embernek 
nincs más esélye, előbb-utóbb utat ta-
lál a kerítésen át – akár felette vagy 
alatta”. A kiállítás szeptember végéig 
látogatható. n Pogács Mónika

 Fotó: Jámbori tamás

A határnyitás harmincadik évfordulója 
alkalmából rendeztek konferenciát Körmenden
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Jubileumot ünnepeltek a Körmendi Rendészeti Szakgimná-
ziumban, ugyanis alapítása óta idén a 30. tanévet nyitották 
meg, valamint 15 év telt el a rendőr tiszthelyettesképzésben.

Az intézmény udvara megtelt a 
családtagokkal, akik büszkén fi-
gyelték a fiatalokat, akik elhivatot-
tan álltak a szeptemberi napsütés-
ben. Összesen hetvenkilenc fő 
elsőéves és száznegyvenegy fő má-
sodéves tanuló sorakozott fel. A csa-
patzászló és az elnökség bevonulá-
sa után az elöljáró, Molnár Gábor 
rendőr ezredes, rendőrségi taná-
csos, Somogy Megye rendőrfőkapi-
tánya fogadására került sor. De a 
rendezvényen megjelentek még töb-
bek között az állományilletékes me-
gyei rendőrfőkapitányok, a Vas Me-
gyei Közgyűlés elnöke, a Vas Megyei 
Kormányhivatal, valamint a társ 
rendvédelmi szervek képviselői és 
Bebes István, Körmend polgármes-
tere.

A Himnuszt követően a második 
évfolyam letette a rendőri esküt, így 
ők kettős jogállású tanulóként, kü-
lön meghatározott rendben folytat-

ják tanulmányaikat. Hollósi Gábor 
rendőr ezredes, rendőrségi főta-
nácsos, szakgimnázium-igazgató 
tanévnyitó beszéde fegyelmezett 
csendet teremtett a megjelent 
család tagok és hozzátartozók kö-
zött. Elsőként gratulált a másodéve-
seknek és sok sikert kívánt nekik, 
hiszen próbaidős hivatásosként fog-
ják teljesíteni feladataikat a kijelölt 
kinevezési helyeiken. Beszédében 
az elkövetkezendő év terveit is is-
mertette és kiemelte, hogy a tanulók 
az intézményben megkapnak min-
den olyan ismeretanyagot, amely az 
egyenruhás léthez elengedhetetlen 
és szükséges. Hozzátette: a rendőri 
munkához szükséges jártasságok-
ra, készségekre tesznek szert itt a 
fiatalok, és felhívta a figyelmüket a 
jövőben rájuk leselkedő korrupciós 
kihívásokra. Hangsúlyozta: „egy 
rendőrnek az első pillanattól kezd-
ve az utolsóig becsületesnek és tisz-

tának kell maradnia és annak is 
kell látszania”.

A szakgimnázium igazgatója cél-
ként fogalmazta meg azt, hogy a 
képzésben részt vevők tanulmánya-
ik befejezésekor a végrehajtó szol-
gálatot a kapitányságokon, főkapi-
tányságokon minél jobb és 
képzettebb rendőrökkel gyarapít-
sák és mindent elkövetnek annak 
érdekében, hogy aki most megkezd-
te az iskolát, az be is fejezze.

Beszélt arról is, hogy a nyár folya-
mán a szükséges és igényelt kar-

bantartási munkálatokat elvégez-
ték, valamint a jövőben újabb 
fejlesztések várhatóak, többek kö-
zött a sportcentrum teljes felújítása, 
illetve a sportcsarnok modernizálá-
sa. Beszédét követően megnyitotta 
a 2019/2020-as tanévet.

Az ünnepség a második évfolyam 
díszmenetével ért véget, amelyet a 
hozzátartozók lelkesen követtek vé-
gig, dokumentálva annak minden 
pillanatát.

 n szabó dóra

Fotó: KrsZKi-bedi tamás/átvett

Becsengettek az iskolákban, 
szeptember másodikán 
megkezdődött az új tanév. 
A Körmendi Kölcsey Ferenc 
Gimnáziumban huszonöten 
kezdték meg tanulmányai-
kat a kilencedik évfolyamon.

Laczó Tamás, a Kölcsey Ferenc 
Gimnázium igazgatója elmondta, 
hogy az elmúlt tanévben két osztály 
ballagott el az iskolából, ami össze-
sen harminckilenc tanulót jelentett. 
Közel hetven százalék tanult tovább 
felsőoktatási intézményben, a leg-
népszerűbbek a pedagógus szakok 
voltak, de mentek pszichológusnak, 
jogásznak is.

Az emelt szintű magyar és történe-
lem érettségik nagyon jól sikerültek, 
sokan kaptak jelest és az sem elha-
nyagolható tény, hogy országosan is 
jó helyen végeztünk, ha a százalékos 
eredményt vesszük alapul. Számunk-
ra örömteli, hogy többen döntöttek a 
pedagógus, gyógypedagógus pálya 
mellett, hiszen hiányszakmáról van 
szó, nagy szükség van a jó és elhiva-

tott szakemberekre. Néhányan szak-
mát választottak, mélyépítő techni-
kusnak, gyógymasszőrnek és 
fogtechnikusnak is tanulnak egykori 
diákjaink. Arra is büszkék vagyunk, 
hogy az elmúlt tanévben többen telje-
sítettek jól különféle tanulmányi ver-
senyeken. Busics Benedek igen elő-
kelő helyen végzett az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Versenyen 
történelemből. Benedek 13. lett, felké-
szülését Laczó László segítette. 
Gazsi Mátyás és Hantó Vanessza a 
Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és 
Környezetvédelmi Versenyen szere-
pelt sikerrel. Mátyás megyei máso-

dik, Vanessza harmadik lett, felkészí-
tőjük Hideg Tímea volt. A döntőt 
októberben rendezik majd Mosonma-
gyaróváron. A Bolyai Matematika 
Versenyen megyei harmadik helye-
zett lett Tompa Márk, felkészülésé-
ben Klementné Mészáros Erzsébet 
segített. A Szellemi Diákolimpián ta-
valy is aranyérmet nyert a gimnázi-
um csapata, ehhez nagyban hozzájá-
rult dr. Hollerné Mecséri 
Anna mária, aki rendkívül áldozatos 
munkával segítette hozzá diákjain-
kat az aranyéremhez. Hatékony nyel-
vi képzésünk eredményeként többen 
szereztek középfokú nyelvvizsgát an-

gol vagy német nyelvből. Erre a követ-
kező időszakban is nagy hangsúlyt 
fektetünk, hiszen ettől a tanévtől csak 
középfokú nyelvvizsgával lehet to-
vábbtanulni főiskolára vagy egyetem-
re – mondta a gimnáziumigazgató.

Laczó Tamás azt is hozzátette, 
hogy több sportoló is jár a Kölcseybe, 
főleg kosarasok, akiknek segítenek 
abban, hogy tanulmányi előmenete-
lük mellett az edzéseket is látogatni 
tudják. Nagyon jó az iskola és a ko-
sárlabdaklub kapcsolata, igyekeznek 
minden nehézséget leküzdeni.

Ebben a tanévben huszonöten 
kezdték meg tanulmányaikat a kör-
mendi gimnáziumban. A diákok két-
napos hangyatáborral hangolódtak 
az iskolára augusztus végén, amelyet 
Dolgosné Mórocz Katalin, az első-
sök osztályfőnöke vezetett. A diákok 
megismerhették egymást még az is-
kolakezdés előtt és önfeledt ki-
kapcsolódásra is lehetőségük nyílt a 
nyári szünet utolsó napjaiban. 
A gimnáziumban ebben a tanévben 
is megrendezik a hagyományos Han-
gyaavatót, amelyre a tervek szerint 
október 4-én, pénteken kerül sor az 
iskolában. n TJ

Fotó: Kölcsey gimnáZium/ átvett

Jubileumi tanévnyitó a Körmendi Rendészeti Szakgimnáziumban

Tizenöt éve van tiszthelyettesképzés az intézményben

Elindult az új tanév a gimiben – szorgoskodnak a hangyák

Elkezdődött a tanév a körmendi iskolákban
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Első alkalommal rendezte meg a Körmendi Kastélyszín-
ház Társulat a Rába-parti Színjátszó Fesztivált. A folyópart 
közvetlen közelében felállított szabadtéri színpadon 
egymást érték az előadások. Az egyes darabok és egyéni 
teljesítmények már-már feszegették a jó értelemben vett 
amatőrség határait.

Egy európai uniós pályázati lehe-
tőségnek köszönhetően valósította 
meg a Körmendi Kastélyszínház 
Társulat a vízparti kulturális prog-
ramot, amelyen a három nap alatt 
közel ezer érdeklődő vett részt. A 
körmendi színjátszó társulat nem 
maga pályázott, hanem a kulturális 
központ égisze alatt, hiszen nem ön-
állóan működő egyesületről van szó, 
hanem az intézmény művészeti-kul-
turális csoportjáról. Éppen ezért a 
megnyitón Hadnagyné Vörös Már-
ta, a Körmendi Kulturális Központ 
igazgatója köszöntötte a megjelen-
teket, kiemelve, hogy játszani jó, 
mert a játék önfeledt, közösségeket 
hoz össze korosztályoktól függetle-
nül és az sem utolsó, hogy más bőré-
be bújni, megmutatkozni a világot 
jelentő deszkákon szintén felemelő 
érzés. Bebes István, Körmend pol-
gármestere a városban működő kö-
zösségek aktivitását hangsúlyozta. 
A városvezető elmondta, hogy a tele-
pülésen közel száz bejegyzett civil 
közösség van, s a legtöbbjükre jel-
lemző, hogy igencsak sokat hozzá-
tesz Körmend kulturális, művészeti 
és sportéletéhez, ezáltal erősíti a 
társadalmi kohéziót.

És hogy mi következett a köszön-
tők után? In medias res – rögtön bele 
is vágott a vasvári Üss a hasadra! 
Társulat Rajner Ágota vezetésével. 

Az előadás Móricz Zsigmond világát 
idézte. A tűz lángjaiban egyből fel-
tűnhetett a nézőnek, hogy a szerep-
lők szinte egytől-egyig különleges 
orgánummal bírnak, hangképzésük 
nagyszerű és ez egy amatőr társulat 
esetében igen jó alap, hiszen van-
nak, akik évekig tanulják a színpa-
don vállalható beszédet. Látszott, 
hogy összeszokott társaságról van 
szó, akik nem először járnak színját-
szó fesztiválon. Pluszt adott az elő-
adáshoz az egyszerű, ám igényes 
díszlet és az énekes betétek. Aztán 
jött a büki Sok-Szín-Pad Társulat Zi-
lahy Lajos remekművével, a Széna-
padlással. A büki színjátszók üdítő 
energiákat mozgósítottak, darabjuk 
egyszerre volt energikus és szóra-
koztató, nagyszerű egyéni teljesít-
ményekkel. A nyitónapon a házigaz-
da is kitett magáért: a Körmendi 
Kastélyszínház Társulat A  Grön-
holm-módszerrel lépett színpadra, a 
darab mostanában nagyon fut, profi 
színészek is játsszák a fővárosban. 
Igazi indulatokat, elgondolkodásra 
késztető elemeket hozott felszínre 
az előadás, amelyben közreműkö-
dött Orbán Cintia, Vörös Attila, 
Szép Dániel és Köbli Csaba. Más-
nap a Márkói Kamara TehátRum 
Rézrúdja rejtői hangulatot idézett, 
egy kicsit obszcén volt, egy kicsit 
többértelmű, de éppen ettől olyan va-

lóságos. A komlói Súgólyuk Társulat 
élőzenés Kávéházi Capriccóval ké-
szült, és jaj, hogy hangzott a fizi-
ka-kémia szakos egyesületi elnök-
től, Harkai Jenőtől a keserédes Ne 
sírj bohóc. Az látszott, hogy zenével 
nagyon is ki tudják fejezni magukat 
a komlóiak és nem esik nehezükre 
vezetni a nézőket egy egész estés 
előadás során az első perctől az utol-
sóig. Zárásnak aztán jött a Bányavi-
rág Székely Csabától, egy igazi ku-
riózum. Előadták a legmesszebbről 
érkező érmihályfalviak. Nekik ez a 
darab különösen sokat jelenthetett, 
lévén határon túliak, Partiumban él-

nek. Ez egyértelműen többletet je-
lentett és komolyan kellett venni az 
előadást.

A zárónapon a homokbödögeiek 
régre, Shakespeare-ig nyúltak visz-
sza a Pyramus és Thisbével. Az elő-
adás nyitott volt mindenre, voltak 
egészen forró pillanatok. Mindez jól 
jött a Kastélyszínház Társulatnak, 
hiszen a bohókás Shakespeare után 
már a körmendiek is könnyű vizekre 
eveztek Vadnay László Hipnózisá-
val, Karinthy Frigyes Teknősbékájá-
val és Nóti Károly Körmenetjével. 
Három kis bohózat az emberek egy-
szerű színjátékairól, a félreértések 

bolondériájával. Az előadásokban 
felléptek: Köbli Csaba, Szép Dániel, 
Vörös Attila, Gáspár Levente, Ma-
jor Szabolcs, Gáspár Emese, Kiss 
Anna, Bindis József és Szabó Judit. 
Grátiszként ott volt még Kovács Ti-
bor Ringó a Muravidékről, aki egy-
általán nem gatyázott, sőt mi több, 
egy szál törölközőben beszélt A do-
hányzás ártalmasságairól csehovi 
meglátásban.

És hogy mi volt ennek a három 
napnak a hozadéka, azt a két profi 
vendégszínésznő, Fodor Annamá-
ria és Kakasy Dóra foglalta össze a 
legjobban: Nekünk ez a hétvége iga-

zi felüdülés volt. Feltöltött bennün-
ket az, hogy olyan emberekkel talál-
kozhattunk, akiken látszott, hogy 
jól vannak és szeretnek élni. A fesz-
tivál eszünkbe juttatta, hogy mi is 
így kezdtük, amatőrként és talán 
figyelmeztetett is bennünket arra, 
hogy mennyi alázat kell egy-egy 
előadáshoz, fellépéshez. Lehet, 
hogy a rutin miatt néha mi ezt már 
elfelejtjük. Nem volt tétje a fesztivál-
nak abban az értelemben, hogy nem 
volt zsűrizés, értékelés, de az az ér-
zésünk, hogy ez a fajta művészet 
ártatlan és tiszta, művelői abszolút 
elkötelezettek és némelyikük meg-
állná a helyét a profik között is.

Nekem eszembe jutott az első sze-
repem, Andersen egyik klassziku-
sában játszottam a kis gyufaárus 
lányt, tizenegy évesen. Én amúgy 
nagyon meghatónak találom azt az 
igyekezetet, amit a fesztiválon részt 
vevő társulatok tanúsítottak. A 
színjátszók egytől egyig fegyelme-
zettek voltak és abszolút értékelen-
dő, hogy munka mellett, műszak 
mellett vállalják ezt a pluszt. Az is 
jellemző volt, hogy a társulatok bát-
ran nyúltak a darabokhoz, még 
azokhoz is, amelyek nem tartoznak 
a könnyed műfajok közé vagy ma 
már nehezebben érthetők. Nagyon 
sokszínű volt ez a három nap, hi-
szen Shakespeare-től kezdve Mó-
riczon át egészen Székely Csabáig 
ívelt ez a színházi utazás. Ami még 
különösen tetszett, hogy az előadá-
sok mellett más műfajokba is bete-
kinthetett a közönség, így a nép-
táncba, a keleti hangulatot idéző 
hastáncba vagy a fúvószene világá-
ba – mondta még Fodor Annamária 
szabadúszó színésznő, akit hama-
rosan kosztümös telenovellában, a 

Bátrak földjében láthatnak majd a 
televíziónézők.

Kakasy Dóra is felidézte első 
színpadi alakítását még középisko-
lás korából. Egy miniszerepe volt 
Racine Phaedrájában. A színpadra 
véletlenül keveredett: két lány fog-
szabályzót kapott, nehezen tudott 
beszélni, és egyikük helyére Dóri 
ugrott be. Véletlen volt és egyúttal 
sorsszerű, ami aztán a jövőjét is 
meghatározta.

Az I. Rába-parti Színjátszó Fesz-
tivál arra is lehetőséget kínált, hogy 
bemutatkozzanak a Körmenden 
működő aktív civil közösségek. Fel-
lépett a Senior Néptáncegyüttes, a 
Rábavirág Táncegyüttes, a Kör-
mendi Zene- és Táncművészeti Is-
kola növendékei, a Városi Fúvósze-
nekar és a hastáncosok. A zenei 
kínálatot erősítette a két esti kon-

cert, a nyitónapon a Feel Good, a 
második napon az Övön alul zene-
kar. A Körmendi Modell és Makett-
építő Klub a kreatív alkotó közössé-
geket képviselte, a Bereki Bárkás 
Egylet pedig a sportot.

Három nap, tizenegy előadás és 
számtalan kiegészítés a tánc, a 
zene világából, mind-mind nagy kö-
zösségi aktivitással. A Körmendi 
Kastélyszínház Társulat hagyo-
mányteremtő szándékkal szervezte 
meg a színjátszó fesztivált a Rába 
partján. A történetnek koránt sincs 
vége, jövőre folytatás, igazodva a 
pályázati tervekhez. A II. Rába-par-
ti Színjátszó Fesztivált 2020-ban 
várhatóan ismét nyárutón, augusz-
tus utolsó hétvégéjén rendezik majd 
meg a körmendiek.

n TóTh JudiT

FotóK: Jámbori tamás
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A Körmendi Kastélyszínház Társulat hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a színjátszó fesztivált

Három nap, tizenegy előadás – a színjátszásé volt a főszerep a Rába partján
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Védje meg házikedvencét, egy ártatlan szúnyogcsípés is veszélyes lehet

Ha állatot tartunk, sok apróságra kell figyelni
Galambászok három országból – Tizennyolc tagot számlál az egyesület

A civil közösség működése négy évtizede folyamatos
Annak ellenére, hogy hivatalosan véget ért a nyár és már 
nincs szúnyoginvázió, mindig aktuális téma a szúnyogok 
által terjesztett betegségek és azok megelőzése. Hiszen 
háziállataink és elsősorban a kutyák egészségére veszélyes 
lehet egy fertőzött szúnyog, mégis kevesen tudnak róla. 
Dr. Fehér Tamás körmendi állatorvos mondta el az ezzel 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

10 éve jelent meg a szúnyogok ál-
tal terjesztett betegségnek ez a faj-
tája, a szívférgesség, amely egy po-
tenciálisan halálos betegség. Ez 
elsősorban a kutyákat érinti. A fer-
tőzött állatokból szúnyogcsípéskor 
a vérrel együtt a féreglárvák is a 
szúnyogba mint köztesgazdába ke-
rülnek. Két-három hét, a szúnyog-
ban töltött érés után a következő 
csípéskor egy újabb állatba jutnak. 
Nagyon fontos, hogy az egész fertő-
zöttséget három részre lehet bon-
tani, amely segít megérteni, hogy 
miért fontos a megelőzés – hang-
súlyozta a szakember. Amikor 
megj elennek a különböző tünetek, 
ez legyen légszomj, gyenge terhel-
hetőség, köhögés, fáradékonyság, 
ezeken felül szívritmuszavar, arté-
riagyulladás, máj- és veseproblé-
mák stb., akkor már nagy a baj. 
Ilyenkor már csak a gyógyszeres 
kezelés, rosszabb esetben műtéti 
beavatkozás segíthet, hiszen ebben 

az esetben a fonálféreg kifejlődött, 
de ezt megelőzi egy lárvaállapot, 
amely még nem feltétlen okoz tüne-
teket, hiszen a szúnyogcsípéskor a 
véráramba került lárvák 7 hónap 
alatt fejlődnek ki kifejlett fonálfé-
reggé.

A kutyatartóknak arra kell odafi-
gyelni, hogy betartsák a prevenció 
alapvető szabályait, mint például a 
szűrővizsgálatokat, amelyeket ér-
demes hathavonta elvégezni és ter-
mészetesen folyamatosan hasz-
nálni a különböző Spot on 
készítményeket, erre kifejlesztett 
nyakörveket. Ezek egyébként nem-
csak a szúnyogok, hanem a kullan-
csok, bolhák, ellen is védelmet biz-
tosítanak, így egyáltalán nem 
elhanyagolható ezeknek a haszná-
lata. Ha odafigyelnek a termékek 
lejáratára és jó minőségű, állator-
vosok által javasolt készítményeket 
használnak a felelős gazdák, akkor 
a megelőzés első védelmi vonalát 

építhetjük ki, azaz sokkal kevesebb 
az esély arra, hogy a szúnyogok 
megfertőzhetik az állatot. Mint 
ahogy már említettem, a megelőzés-
hez tartoznak a szűrővizsgálatok, 
hiszen ha meg is fertőződött, de ál-
landó kontroll alatt van a ked-
vencünk, akkor még időben segíthe-
tünk. Egy gyors teszttel a vérből 
kimutatható ez, de itt fontos megem-
líteni, hogy a pozitív teszttel csak 
azt állapíthatjuk meg, hogy fertő-
zött-e az állat. Ekkor még lehet, 
hogy csak lárva van a kutya szerve-
zetében és még nem fejlődött ki a 
féreg, valamint a bőrférgességre is 
keresztreakciót mutathat a teszt. 
Ekkor jöhet szóba a szívultrahan-
gos vizsgálat, amely a már panaszo-
kat is okozó férgek kimutatására 
alkalmas, tehát könnyen kideríthe-
tő, hogy a sokkal kevésbé káros bőr-
féreg vagy lárva jelenlétéről van 
szó, vagy már szívférgességről be-
szélhetünk – hívta fel a figyelmet az 
állatorvos.

A lárvákat gyógyszeres kezelés-
sel ki lehet irtani a gazdaszervezet-
ből. Ez pedig a második része a 
megelőzésnek, hiszen mint ahogy 
már említettem, a szúnyogok távol 
tartása az első. A második védelmi 
vonal, hogy a lárvákból semmiképp 

se fejlődhessen ki ivarérett fonálfé-
reg. Ehhez azonban az is hozzátar-
tozik, hogy a lárvairtást minden 
hónapban egyszer el kell végezni. 
Viszont az egészséges kutyáknál is 
érdemes ezt állandó rendszeresség-
gel megtenni, így biztosíthatjuk a 
teljes védettséget. Amikor klinikai 
tünetek jelentkeznek és a vizsgálat 
megerősítette, hogy biztosan a ki-
fejlett fonálférgek okozzák a problé-
mát, akkor két lehetőség van a keze-
lés szempontjából. Az egyik kórházi 
körülmények között gyógyszeresen 
elpusztítani, de ennek komoly ve-
szélyei vannak, hiszen az elsodró-
dott, elpusztult férgek érelzáródást, 
halált okozhatnak. A másik lehető-
ség a műtéti beavatkozás, amit tu-
domásom szerint nagyon kevesen 
végeznek el, és többnyire csak Bu-
dapesten. Ez nem rutineljárás, hi-
szen nagyon nehéz eltávolítani a 
férgeket.

Végezetül felhívom a figyelmet a 
prevencióra, mert ha felelős állattar-
tók vagyunk, akkor mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy meg-
előzzük a bajt és a legtöbb esetben ez 
mentheti meg kedvenceinket a be-
tegségektől. Minden esetben kérjen 
segítséget állatorvosától!

 Kép és szöveg: Szabó Dóra

Az idén negyvenéves a körmendi Y09 Postagalamb Sport 
Egyesület. A civil közösség működése négy évtizede fo-
lyamatos, a jelenlegi létszám tizennyolc fő. A tagok több-
ségében körmendiek, de vannak galambászok a szomszé-
dos Ausztriából és Szlovéniából is.

A galambokkal kapcsolatban az 
emberek jó részének van egyfajta 
negatív előítélete, ami a parlagi ga-
lamboknak köszönhető. Ezek nem 
azonosak a postagalambokkal, ame-
lyeket gazdáik nagy gonddal nevel-
nek, modern tartástechnológiával. 
Kevesen tudják, hogy a postagalam-
boknak már az ókorban is nagy sze-
repük volt, elsősorban a hírek szállí-
tójaként számítottak rájuk. Az első 
és második világháború idején is 
rengeteg galamb teljesített szolgála-
tot, többet ki is tüntettek közülük, és 
preparátumként múzeumokban őr-
zik őket. Érdekes, hogy az 50-es 
években rendőrségi engedélyhez kö-
tötték a postagalambok tartását, ép-
pen az említett hírvivő tevékenység 
miatt.

A magyar postagalambászat igen 
nagy múltra tekint vissza, a szövet-
ség 1882-ben alakult, így régebbi 
mondjuk a labdarúgó-szövetségnél 
is, amely 1901-ben kezdte meg műkö-
dését. A körmendi Y09 Postagalamb 
Sport Egyesület tagja az országos 
szövetségnek, azon belül a Nyu-
gat-dunántúli Tagszövetségnek, 
ahová Vas és Zala megye tartozik. 
A körmendi egyesület az idén jubile-
umot ünnepel, hiszen ebben az év-
ben negyvenéves. Korábban a Dobó 
téren működött az egyesület az 
egyik alapító tagnál, Móricz Imré-
nél, de most már közel másfél évtize-
de külön hely áll a galambászok ren-
delkezésére a mentőállomással 
szembeni, volt MHSZ-épületben. 
A körmendi galambászok nagy ré-

sze otthon, saját dúcban tartja álla-
tait, de vannak, akik az egyesületi 
telephelyen, mert tömbházban lak-
nak és ott nem tudják megoldani.

A galambok nagyon különleges lé-
nyek, nagyjából harmincöt napos 
korukban kezdenek el komolyabban 
repülni. Mindig nagyobb távolságo-
kat tesznek meg, végül oda jutnak, 
hogy képesek 1000 kilométert is re-
pülni. Sebességük 70–120 km/h, tá-
jékozódási képességük páratlan. 
A  szélviszonyok nagyban befolyá-
solják a postagalambok gyorsasá-
gát, mert nem mindegy, hogy milyen 
ellenállást kell leküzdenie ezeknek a 
40–45 dekás állatoknak.

A postagalambokat versenyezte-
tik, rövid, közép- és hosszú távon, 
általában az áprilistól októberig tar-
tó időszakban. Az egyik legnagyobb 
megmérettetés a magdeburgi ver-

seny, ez hosszú távú, a galamboknak 
mintegy 670 kilométeres légvonalbe-
li távolságból kell hazajönniük. 
A galambok most már szinte egytől 
egyig be vannak chipelve, így köny-
nyen mérhető az időeredményük. A 
gyűrűjükön pedig megtalálható min-
den más információ arra vonatkozó-
an, kihez tartozik az állat és mi az 
egyéni azonosítója. A gyűrűt általá-
ban 6–10 napos korukban kapják 
meg a madarak.

A körmendi egyesületben jelenleg 
tizennyolc fő tevékenykedik aktívan, 
ebből hárman szlovének, ketten 
osztrákok, ilyenformán nemzetközi 
csoportól van szó. A tagoknak egyé-
nenként 20–70 postagalambja van, 
amelyek átlagosan 15 évig élnek, 
persze előfordul, hogy egy-egy ver-
senyen emberi vagy állati „ragado-
zók” áldozatául esnek.

Magyarországon körülbelül négy-
ezer-ötszáz postagalambász van, ez 
Lengyelországhoz képest kevés, ott 
tízszer ennyien űzik ezt a tevékeny-
séget. Feljövőben van Románia és 
nagyon sokan vannak Belgiumban, 

a postagalambászat őshazájában is. 
Nálunk, itt a körmendi egyesületben 
csak férfiak vannak, kevés a nő nem-
zetközi szinten is. Vannak versenye-
ink, díjkiosztóink, és két éve olimpi-
át is rendeznek, ezen is igyekszünk 
képviseltetni magunkat – mondta 
Baksa Tibor, az egyesület jelenlegi 
elnöke, aki egy évtizede kezdett el 
postagalambászattal foglalkozni.

Viccesen néha azt mondják, hogy 
a postagalambsport a szegények ló-
versenye. Ezt cáfolni látszik, hogy 
nemrég nagy megdöbbenést keltett, 
hogy egy belga galamb 1,2 millió eu-
róért kelt el Kínában. Ez minden, 
csak nem szegénység. A postaga-
lambászok nemcsak időt, hanem 
pénzt is áldoznak tevékenységükre, 
ami igazán izgalmas és átível külön-
böző korosztályokon. A tagok mun-
káját a körmendi önkormányzat pá-
lyázati támogatással segíti. Az Y09 
Postagalamb Sport Egyesület rend-
kívül nyitott, és vár minden érdeklő-
dőt, aki megismerkedne e csodálatos 
madarak világával. n TóTh JudiT

 Fotó: J. t.
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Hamarosan indul a versenyszezon Andorka Imre tanítványainak

Mozgalmasan telt a nyár a kick-boxosoknál
A nyarat sem pihenéssel töltötték a Castrum-Sec Dinami-
ca SE Körmend kick-boxosai, hanem edzőtáborozással, öv-
vizsgával és a várkastély északi kertjének gondozásával. Az 
ősz sem lesz nyugodtabb, hiszen indul a versenyszezon.

Andorka Imre 3 danos kick-box 
mester, a Castrum-Sec Dinamica SE 
Körmend elnöke és edzője lapunk-
nak nyilatkozva elmondta, hogy az 
elmúlt évek gyakorlatát folytatva 
eleget tettek az egyesület tagjai Be-
bes István polgármester kérésének, 
amely arra vonatkozott, hogy a ta-
vasz kezdetétől a tél beköszöntéig 
gondozzák a várkastély északi kert-
jének a nyugati részét, így most 
nyáron is, a vakáció ellenére a 
kick-boxosok rendszeresen nyírták 
ott a füvet, elegyengették a vakond-
túrásokat, a fákat pedig megszaba-
dították az élősködő növényzettől. 
Természetesen az őszi hétvégéken 
is folytatják majd ezt a tevékenysé-
güket, amíg az időjárás lehetővé te-
szi.

Július 22-től 28-ig Mosonmagyaró-
váron a válogatott edzők irányításá-
val töltött el egy hetet edzőtáborban 
az egyesület jelenlegi legeredménye-
sebb tanítványa, Horváth Szabolcs. 
Július 29. és augusztus 8. között az 
Őrségben, két turnusban táboroztak 
a dinamicások Őriszentpéteren. Az 
első turnusban a kezdők, míg a má-
sodikban a haladó szintet elérő 
kick-boxosok voltak jelen. A hala-

dóknak most nem három, hanem két 
edzésük volt, mint a kezdőknek, de a 
reggeli edzést húsz perces futás előz-
te meg. A tábor szerves része az ala-
pozó időszaknak, ezért az edzése-
ken erőnléti és technikai feladatok 
váltották egymást a sikeres felké-
szülés érdekében. Mindkét csoport 
megtekintette a magyarszombatfai 
vadászati kiállítást, a lovaglást is ki-
próbálhatták, szakképzett oktató 
felügyeletével, fürödtek a zalalövői 
tóban, és felkeresték egy felsőjános-
fai keramikusnő műhelyét, hogy be-
tekintést nyerjenek a fazekasság 
rejtelmeibe, de ajándéktárgyakat is 
tudtak vásárolni. Szűcs Zoltán 5 da-
nos kick-box mester vezetésével a 
turnusváltáskor volt a nyári övvizs-
ga, egy karatéka kivételével minden-
ki egy kyu-t lépett előre. Akinek nem 
sikerült, ő sem hibázott nagyot, majd 
az edzésen fogja bemutatni az adott 
gyakorlatot, és ha ezt sikeresen vég-
rehajtja, akkor Andorka Imrétől ve-
heti át az oklevelét. Az idén három 
anyuka is aktív részese volt a tábor 
munkájának, példamutató edzés-
munkájukkal irányt mutattak a fia-
taloknak kitartásban, lelkesedés-
ben.

Ugyancsak nyári történés, hogy 
a Körmend 775 című kiállításon a 
várkastély dísztermében a város 
sporttörténeti tablójánál meg lehet 
tekinteni többek között Dancsecs 
Bojána világbajnoki serlegét, vi-
lág- és Európa-bajnoki érmeit, vi-
lágkupán megszerzett övét és a 
körmendi kick-box 40 éves múltjára 
emlékeztető serleget. Augusztus 
31-én Andorka Imre három tanítvá-
nyával nézőként vett részt a győri 
utánpótlás kick-box Európa-baj-
nokságon.

Az őszi versenyszezon első állo-
mása szeptember 14-én felnőtt 
light-contact és kicklight magyar 
bajnoki döntő, október 4-én és 5-én a 
Cseh Open lesz Prágában, aztán a 

novemberi 11-ei budapesti TEK-Bu-
do gálát tekintik meg és a december 
7-ei esztergomi Mikulás Kupán is-
mét versenyeznek, akárcsak decem-
ber 13-án és 14-én a zágrábi Horvát 
Openen. Az edzések augusztus 16-
án már elkezdődtek a Kölcsey Fe-
renc Gimnázium tornatermében.

A kezdőket október 1-jétől várják a 
soraikba. Természetesen nemcsak a 
versenyezni vágyókat, hanem azo-
kat is hívják az edzéseikre, akik az 
egészségükért mozgással szeretné-
nek tenni vagy épp önvédelmet ta-
nulnának. Az alsó korhatár a 7 év, 
felső korhatár nincs, Andorka Imré-
nek van 70 éves tanítványa is.

 n csihar TaMás

 Fotó: castrum-sec dinamica se Körmend/átvett

A tizennegyedik helyen várja a következő fordulót az alakulat

Már két döntetlenre futotta a körmendi csapattól

A nádasdi Molnár Ferenc háromszoros világbajnok íjász

Továbbra sem látszik 
pozitív áttörés a Megyei 
I-ben játszó Körmendi FC 
futballcsapatának háza 
táján.

Noha a harmadik fordulóban Lu-
kácsházán Czimber M. már a har-
madik percben vezetést szerzett 
csapatának, a házigazda kiegyenlí-
tett (1-1), ezzel megszerezte első 
pontját a Körmend. A negyedik for-
dulóban az újonc Szarvaskend volt 
az ellenfél. A mérkőzés előtti héten 
derült ki, hogy a katasztrófavéde-
lem nem találta mérkőzésre alkal-
masnak a szarvaskendi pályát, így 

a Rába-partiaknál rendezték meg 
az összecsapást. Jól jöhetett volna 
ez a piros-feketéknek. Ám egy buta 
góllal vezetést szerzett az ellenfél 
(0-1). Aztán Marton végre betalált 
és ezzel egalizált. Sőt Czimber talá-
latával a győzelemben is remény-
kedhetett a várkerti publikum, ám a 
80. percben 2-2-re hozta az állást a 
vendégcsapat. Ezzel újra csak 
egyetlen ponthoz jutottak a körmen-
diek.

A sereghajtó helyről elmozdulva, a 
tabella végén a Szentgotthárdot és a 
Jánosházát megelőzve a 14. helyen 
várja a következő fordulót idehaza a 
Szentgotthárd ellen az alakulat. 
Somfalvi Péter vezetőedző elmond-
ta, hogy „Elöl mindent kihagyunk, 

hátul meg mindig hibázik valaki. 
Alapvetően még örülhettünk is a 
Szarvaskend elleni iksznek, mert ki-
ki meccs volt, bármelyik csapat 
győzhetett volna”. Sajnos több sé-
rültje is van a csapatnak.

A Halmosi Zoltán Vas Megyei Ku-
pán a Rábatótfalut 6-1-re verték, 
majd szerdán a harmadik forduló-
ban a Csákánydoroszlói KSE gárdá-
ját alázták le 7-1-re. A körmendiek az 
első pillanattól kezdve kezükben 
tartották a meccset, a második perc-
ben Sály Péter találatával szerezték 
meg a vezetést, aztán szinte tízper-
ceként újabb gólt lőttek a csákányi-
aknak, akik végül csak a 90. percben 
tudtak szépíteni. n kéki

 FotóK: Körmendi Fc FacebooK – Kártyás gergő/átvett

A World Archery 3D Íjász Világbajnokságon újra a dobogó leg-
felső fokára léphetett Molnár Ferenc. Most Kanadában (Alberta) 
sikerült a legjobbnak lennie az ösztönös íj férfi kategóriában.

A Nádasdon élő íjász már 2015-
ben Termiben, majd 2017-ben Ro-
bionban szerzett világbajnoki 
aranyérmet. Kanadában 26 ország 
266 versenyzője mérkőzött meg. 
A  világverseny két kvalifikációs 
nappal kezdődött, innen kategórián-
ként a legjobb 22 versenyző jutott 
tovább. Az első két helyezett auto-
matikusan az elődöntős, míg a 3–22. 
helyezést megszerzők kieséses for-
dulókban, csoportokba sorolva küz-
döttek meg. A két csoportgyőztes 
elődöntőzött a kvalifikációs szakasz 

első és második helyezettjével. Ezek 
győztesei küzdöttek meg az arany-
éremért. Molnár Ferenc amerikai 
vetélytársa egy mellélövéssel olyan 
hátrányba került, amelyet már nem 
lehetett ledolgozni – ezzel harmadik 
világelsőségét is megszerezte az 
amúgy az Egis Gyógyszergyár Zrt. 
Körmendi Gyáregységében három 
műszakban dolgozó sportember. 
Gratulálunk, tudomásunk szerint 
háromszoros világbajnokot nem 
jegyzett eddig a sportág. n kéki

 Fotó: FacebooK/átvett



14 Körmendi Híradó Körmendi Híradó 15| 2019. szeptember 13. | sport sport | 2019. szeptember 13. |

Komoly vérfrissítések az Egis Körmend együttesénél

Nagy nevek a kosárcsapat játékoskeretében
Felkészülési mérkőzésekkel hangol az Egis Körmend férfi ko-
sárlabdacsapata az új bajnoki szezonra. A szlovén Helios Suns 
Domzale ellen felejthetetlenül felejthető találkozón a végén 
kicsikarta a hazai győzelmet a Zollner-alakulat.

A  szintén szlovén Hopsi Polzela 
ellen kiváló védekezéssel és pont-
erős játékkal kezdett az MTE, az 
utolsó negyedre kiengedve, 76-70-re 
győzött. Ezen a találkozón bemutat-
kozott a Rába-partiaknál a váloga-
tott nagyágyú Keller Ákos, illetve a 
Székesfehérvárról már ismert Jus-
tin Edwards. Az is eldőlt, hogy  
Roach és Howard nem marad Kör-
menden, ellenben Frank Turner 
érkezik irányító posztra. Kialakult 
a Mogyorósy Szilárd Emléktorna 
menetrendje is.

Noha csak néhány napja dolgo-
zott együtt a Hopsi Polzela ellen pá-
lyára lépő társaság, kiváló védeke-
zésével a laposan meglepte 
ellenfelét. Ezzel együtt jöttek a ha-
zai pontok is – az első negyed 30-12-
re végződött. A második tíz perc 
csaknem fele hazai pont nélkül, 
több labdaeladással telt. Aztán Kel-
ler (10) törte meg a gólcsendet (34-
19). A válogatott center Varnado 
(12) kiváló passzából zsákolt is egy 
nagyot. Kastrati (6) begyűjtötte 
harmadik hibáját. A félidőre 47-30-
as eredmény alakult ki. A fordulást 
követően Oroszi (6) lepett egy jó tá-
volit, Keller és Varnado volt elemé-
ben. Majd Taylor (12) csatlakozott 
az előbbiekhez, szép megmozdulá-
sainak tapsolhatott a szépszámú 

publikum. S akkor még nem beszél-
tünk Edwards (20) kiváló teljesít-
ményéről. A harmadik negyed 72-
49-re végződött. A záró etapot aztán 
eljátszadozta a Körmend, 4-21-re 
nyerték a vendégek ezt a játéksza-
kaszt. Végeredmény 76-70. Ferencz 
Csaba (8) ott folytatta, ahol abba-
hagyta – nem volt sokat a pályán, de 
két hárompontosával megtette a 
magáét. Filipovich jól lepattanó-
zott. Oroszi most több lehetőséget 
kapott, voltak jó megmozdulásai. 
Kiss Benedek (2) és Takács Kristóf 
is több mint tíz percet voltak a par-
ketton. Kastrati jobban kezdett, az-
tán utóbb több rossz döntéssel ve-
tette észre magát. Az alaposan 
felforgatott együttes győzelme egy 
pillanatig sem volt kétséges. Sorra 
jönnek az új játékosok, akiknek ösz-
sze kell szokniuk, érthetően még 
nem érzik egymást. Részben ennek 
volt betudható a sok eladott labda 
is. A Mogyorósy Kupáig még volt egy 
hét és szeptember 9-én befutott az 
irányító Turner is. Az 1988-as szü-
letésű, 178 cm magas amerikai hol-
land, lengyel, bolgár bajnokságot 
nyert. Játszott Hollandiában, Len-
gyelországban, Franciaországban, 
Romániában, legutóbb Németor-
szágban. Justin Edwardsot az Albá-
ból ismerhetjük. Szerepelt olasz, 

koreai és izlandi bajnokságban. 
Nagyszerű adottságokkal rendelke-
zik, jó benyomást tett bemutatkozó 
meccsén. Keller Ákost nem igazán 
kell bemutatni. A 201 cm magas, 
négyszeres magyar bajnok (Székes-
fehérvár, illetve Szolnok) válogatott 
center egy nem túl jól sikerült fran-
ciaországi kitérő (Pau-Lacq Orthez) 
után jött Körmendre. Nagyon szor-
galmas, példaértékű hozzáállású, 
jó felfogású, nagyszerű felépítésű, 
hasznos játékos. A védelem stabil 
pontja lehet, míg támadásban a pa-
lánk alatt is jól teljesít, köszönhető-
en atletikus, rugalmas termetének. 
Az első körmendi találkozóján is 
megcsillantotta erényeit, talán a 
büntetőzéssel akadt némi gondja.

Szeptember 7-én a Hopsi elleni 
felkészülési mérkőzés előtt sajtótá-
jékoztatón ismertette a 15. Mogyo-

rósy Szilárd Emléktorna menet-
rendjét a klubvezetés. A részt vevő 
együttesek mindannyian FIBA EC 
részt vevő csapatok: a címvédő Cre-
tan Kings (Görögország), Apolon 
Limassol, Antonis Constantinides 
csapata (Ciprus), BC Beroe (Bulgá-
ria), Egis Körmend (Magyarország). 
A torna szeptember 13-án, pénteken 
17.30-kor kezdődik a Cretan Kings–
BC Beroe összecsapással, 20 órától 
az Egis az Apolon Limassollal mecs-
csel. Másnap, szombaton szintén 
17.30-kor a harmadik helyért a két 
előző napi vesztes játszik bronz-
meccset. 20 órától pedig a döntőre 
kerül sor. A holtidőkben a White Ti-
ger akrobatikus rock ’n’ roll csoport 
és a FreeFootStyle freestyle labda-
zsonglőrei szórakoztatják a közön-
séget. n kéki

 FotóK: Jámbori tamás

Az új utánpótlásprogrammal nagy tervek vannak a piros feketéknél

Pozitív, de realista gondolkodással dolgozik a tréner

Nyitány a körmendi női kéziseknél

A körmendi kötődésű Patai Benjamin az elmúlt szezon má-
sodik felében került az Egis Körmend kosárcsapatához. A 27 
esztendős szakember akkor Matthias Zollner vezetőedző 
munkáját segítette, most az U20-as korosztály és az új után-
pótlásprogram egyik szakmai irányítója a piros-feketéknél.

Körmendi kötődésem van, ezt so-
kan tudják. Gyerekként mindig itt 
töltöttem a nyaraimat a nagyszüle-
imnél. Amúgy 14 éves koromig Né-
metországban éltem, egy Kör-
mendhez hasonló kisvárosban, 
Giesenben. Onnan édesanyámmal 
Budapestre költöztünk, korosztá-
lyos csapatokban kosaraztam, de 
inkább csak hobbi szinten. Edzői 
pályafutásom Amerikában indult, 
az University of South Floridán. 
Pszichológiát tanultam, emellett a 
női egyetemi csapatnál dolgoztam 
úgynevezett scouterként, ami azt 
jelenti, hogy én elemeztem ki az el-
lenfél taktikáját. Amikor hazajöt-
tem, a győri női csapathoz kerültem 
két évre, onnan pedig Körmendre, 
ami nagy megtiszteltetés és nagy 
kihívás is egyszerre – mondta Patai 
Benjamin, aki Ziga Mravljak mun-
káját segíti az utánpótláscsapat-

ban, de ott van Matthias Zollner 
mellett is másodedzőként a nagy-
csapatnál.

Benjamin azt is elmondta, hogy 
Körmenden most egy világszínvo-
nalú szakmai stáb tagja lehet és az 
új fiatalprogrammal nagy terveik 
vannak. Céljuk az, hogy olyan játé-
kosokat neveljenek, akik nemcsak a 
pályán, hanem azon kívül is megáll-
ják a helyüket. Nagy hangsúlyt fek-
tetnek arra, hogy jó együttműködé-
sük legyen az iskolákkal, mert az 
érettségire mindenkinek fel kell ké-
szülnie. A Körmendi Kölcsey Ferenc 
Gimnáziummal különösen jó a kap-
csolat, többen ide járnak az után-
pótláscsapatokból.

Igyekszünk irányt mutatni a fia-
tal sportolóknak több területen is. 
Nem elég, ha jól kosaraznak, arra is 
felhívjuk a figyelmüket, hogy fontos 
a megfelelő táplálkozás, a pihenés 

és az alvás, de az sem mindegy, ho-
gyan használják a közösségi médi-
át. A csapatból többen a kollégium-
ban laknak, ami nyilván feltételezi 
a srácok önállóságát és elengedhe-
tetlen is a hétköznapokban. Ameri-
kában azt tapasztaltam, hogy az 
ottani sportolók nagyon elszántak, 
és pozitívan, de realistán állnak 
hozzá a sporthoz. Nem jó, ha egy já-
tékos túl sok pozitív visszajelzést 
kap, attól elbízhatja magát. De az 

sem szerencsés, ha csak negatívat, 
mert úgy látom, azt nagyon nehezen 
tudják feldolgozni a fiatalok. Pszi-
chológusként végeztem, ez segíti az 
edzői munkámat, mert apró jelekből 
is észreveszem a problémákat. Az 
utánpótláscsapattal az a célunk, 
hogy a bajnokságban az élbolyban 
végezzünk. Továbbá azt is tervez-
zük, hogy az Alpok Adria Kupában 
nagyobb teret adunk fiataljaink-
nak, hogy legyen meccsrutinjuk. A 
szakmai stáb kiváló edzőkből áll, a 
város is mellettünk áll, ezt a bizal-
mat meg kell hálálnunk. Jelenleg ti-
zennégy fővel dolgozunk együtt az 
utánpótlásprogramban. Takács 
Kristóf, Kiss Mátyás, Kiss Bene-
dek, Oroszi Bence, Martinez Ralf, 
Érsek Marcell, Balogh Máté, Okoh 
Viktor Kelechi, Parcsami Kornél, 
Clemens Andrich Habel, Szivós 
Patrik, Vargovics Balázs, Herczeg 
Kristóf és Németh András szerepel 
a keretünkben, közülük néhányan a 
felnőtt csapatban is ott lesznek. 
Mindent megteszünk, kemény mun-
kát végzünk, hogy sikeres szezo-
nunk legyen az utánpótlásban és a 
felnőtteknél is. n TóTh JudiT

 Fotó: Jt

Szeptember 14-én, Bükön kezdik meg a 2019/2020-as 
bajnoki idényt a Körmendi DMTE női kézilabdacsapatai. 
Faragó András, az egyesület elnöke tájékoztatott a szezon 
kezdete előtt.

Négyhetes egyéni munka és öt hét 
kemény nyári felkészülés van a lá-
nyok mögött. A Varga Andrea–Kis-
kós Kitti által irányított alakulat öt 
napot töltött Veszprémben, edzőtá-
borban. Hat felkészülési mérkőzés 

van a hátuk mögött. A Szombathelyi 
KK ificsapatával, Marcalival, Nagy-
kanizsával, a Haladás ificsapatával 
és az Ajkával kétszer is játszottak 
edzőmérkőzést, amelyek jól szolgál-
ták a felkészülést. A keret nagy-

részt együtt maradt. A felnőtt csa-
patból távozott Faragó Lea, aki a 
Nemzeti Kézilabda Akadémia játé-
kosa lett. A Haladás VSE-ből érke-
zett Rábai Alexandra balkezes 
szélső játékos. Célkitűzés a felnőt-
teknél a biztos bennmaradás, mivel 
az egyetemen/főiskolán tanulók ha-
zajárása jelentősen befolyásolhatja 
az éppen pályára lépő csapat össze-
tételét – nem utolsósorban az edzé-
seken részt vevők létszámát. A vál-
tozatlan összetételű ifjúsági csapat 
nyilvánvalóan szeretne jól szerepel-
ni az idei bajnokságban is. Az után-
pótlásképzésről megtudhattuk, 
hogy a legkisebbek (2012–2013–
2014 születésű kislányok) a Rázsó 
Imre Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola tornatermében hétfőn és 
szerdán 16.30-tól vehetnek részt az 
egyesület szivacskézilabda-edzése-
in. A nagyobb korosztálynak (2007–
2011 között születettek) a Körmendi 
Rendészeti Szakgimnázium csar-
nokában hétfőn, szerdán 15 órától, 
pénteken pedig 16 órától tartják az 
edzéseket. n kéki

Rába-maraton
Szeptember második szombat-
ján már 24. alkalommal rendezi 
meg a molnaszecsődi Bayou 
Bönhööö vízi csapat a Rába-ma-
ratont. A versenyre az idén is az 
ország minden részéről várnak 
amatőr versenyzőket, kajakoso-
kat és kenusokat egyaránt.
Egy év híján negyed évszázados 
múltra tekint vissza a Rába-mara-
ton, ami a térség legrégebbi vízi 
versenye. A maratont minden év-
ben szeptember második szom-
batján tartják. Az idén szeptem-
ber 14-én reggel 8 órakor Szent-
gotthárdról rajtol el az embert 
próbáló, közel 70 kilométeres 
megmérettetés. Időmérés a kör-
mendi Bárkaháznál lesz, a mért 
eredmény viszont csak akkor lesz 
érvényes, ha a versenyzők még 
teljesítik a Körmend–Molna-
szecsőd 16 kilométeres távot. 
A szervezésben a Bayou Bön-
hööö vízi csapat mellett szerepet 
vállal a csákánydoroszlói Vízi Ván-
dor Táborhely és Kemping, vala-
mint a körmendi Bereki Bárkás 
Egylet Egyesület tagjai. n TJ
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POLSTERMÖBEL – BETTEN – MATRATZEN
ADA Hungária Kft.
H-9900 Körmend, Rákóczi u. 154.
Telefon: +36-94/590-100
Nyitva: hétfőn és pénteken 8–12 h

Nézzen be hozzánk, megéri! Bemutatótermünkben

állandó akció!
Kínálatunkból:
Ülő és funkciós

garnitúrák
(bőr, szövet huzattal),

minőségi matracok 
és ágybetétek széles 

választéka
kiváló minőségű

szövetek akciós áron
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Bádogos munkák 
végzése anyagbeszerzéssel!

Mukics Baumed Kft. – Mukics Lajos Bádogos mester

Tel.: 06-30/9028-338 33
15

08

Sabina Zrt. az alábbi 
pozíciókba várja a jelentkezőket

Érdeklődni a +36 20/270-8853-as 
telefonszámon lehet.

• varrónő (egy műszak) 

• betanított szabász (két műszak) 33
20

99

ZENIT KFT
9900 Körmend, 

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

33
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Szárítógépek
119 999 Ft-tól!

33
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77

Elérhetőség:

06 94/ 509-515 • 9700 Szombathely, Szelestey László u. 13

Összeszerelés

Műveleti utasítások betartása

Feladatok:

3 műszakos munkarend 

Modern munkakörnyezet 

Versenyképes alapbér 

Teljesítmény- és jelenléti bónusz

Cafeteria rendszer

Ingyenes céges busz a városon belül 

Túlórázási lehetőség

13. havi fizetés

Amit nyújtunk:

Munkavégzés helye: Szombathely

Autóelektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozó 
partnerünk részére keresünk munkavállalókat az 
alábbi pozícióba:

OPERÁTOR
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HIRDESSE CÉGÉT, VÁLLALKOZÁSÁT A

KIADVÁNYUNKBAN!Körmendi Híradó

Körmendi Híradó Vas-InfóDÉL
Legyenek közösek a sikereink!

Példányszám: 5 000 db

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁNK:
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 40.

06-30/500-6191 • vasiszuperinfo@maraton.hu
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MÉG 5%-os ÁFA TARTALOMMAL!

33
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54

BERCSÉNYI UTCAI

ÚJ TÁRSASHÁZ!
Maradék lakások kedvezménnyel 

igényelhetők.
Érdeklődni: 20/9738-738

Fsz. és I. emeleten már csak 2db 2 szobás 
és 2db 65m2-es 3 szobás lakás eladó!

II. emeleten: különös kedvezmény

Rendkívül energiatakarékos
havi fűtés 4-6 ezer Ft/hó

Vásárlóinknak lakásuk eladásában segítséget nyújtunk!


