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A tervek szerint halad a Szabadság tér 
rekonstrukciója. Az új köz mûveket már 
lehelyezték, most az utak, parkolók ala-
pozása és a burkolókövek lerakása tör-
ténik. Várhatóan a tervezett idôben, ok-
tóberben befejezôdnek a munkálatok.

A fôtéri beruházás készültségi foka meg-
haladta a 25 százalékot – tájékoztatott a 
Szabadság tér felújítási munkálatairól For-
ró Szilvia, a Városfejlesztési és Építésható-
sági Iroda vezetôje. Megtudtuk tôle, hogy a 
megelôzô régészeti feltárások befejezôdtek 
a téren, és a közmûvek cseréje is megtör-
tént. Jelenleg az utak, parkolók alapozását 
végzi a kivitelezô cég, és az északi oldalon 
már a burkolatot helyezik le. A gyalogos jár-
dát szürkés antikolt kôvel rakják ki, a vöröses 
kô pedig gépkocsi utakhoz kerül.

Ezzel együtt történik a régi városháza fel-
újítása is, ahol – az épület mûemléki volta 

miatt – falkutatást végeztek a szakemberek. 
Most folyamatosan cserélik a nyílászárókat, 
és lassan befejezôdik a tetôcsere is az épü-
leten. A jelenlegi városháza felújítása majd 
jövôre kerül sorra. Az irodavezetô tájékoztatá-

sa szerint a kivitelezô rendben, idôarányosan 
végzett eddigi feladataival. Elôreláthatólag 
tudják tartani a határidôt, mely a régi vá-
rosháza felújításánál augusztus 19., és a 
fôtéri munkálatoknál október 28-a.  m j

Jól halad a Szabadság tér felújítása 
Elkezdôdött a fôtéri burkolat lerakása

Az országhatár és Körmend közötti au-
tópálya-szakasz várhatóan 2014-re va-
lósulhat meg, Körmend és Veszprém 
között pedig autóút minôségû kiemelt 
fôútként épülhet meg az út üteme-
zetten kétszer két sávval. A Körmend 
– Csákánydoroszló szakaszon azonban 
jelenleg vita van az érintett települé-
sek és Körmend között. A tét nem kicsi, 
hisz megegyezés hiányában jelentôs 
késedelmet szenvedhet a beruházás.

Szerencsésnek mondható az a 11 tele-
pülés Körmend és a határ közötti szaka-
szon, ahol rögtön autópálya épül. A te-
lepülések a tervezôk által java-
solt nyomvonalak közül kiválasz-
tották az általuk támogatott vál-
tozatot, ami a Csákánydoroszló 
– Vasszentmihály, és a Vas szent-
mihály – országhatár szakaszon 
zökkenômentesen megtörtént. A 
Körmend – Csá kánydoroszló sza-
kaszon azonban jelenleg is ko-
moly vita van Magyarnádalja, 
Kemenestaródfa, Vasalja és Kör-
mend között. A tét nem kicsi, hisz 
megegyezés hiányában jelentôs késedel-
met szenvedhet a települések számára is 
fontos beruházás. Az A1m jelû változat 
esetén Vasalja és Magyarnádalja telepü-
lések között haladna el az autópálya zárt 
teknôben, biztosítva a zaj és környezeti ár-
talmak elleni védelmet. Ezt az érintett tele-
pülések nem szeretnék. A másik változatot 
– B1m – Körmend nem tudja elfogadni, hi-
szen a horvátnádaljai városrészen keresztül 

történne az átvezetés, aminek következté-
ben nemrégen épült házakat kellene kisa-
játítási eljárást követôen lebontani. További 
problémát és költségnövekedést jelentene 
ez esetben – az EU-s forrásokból – felújítás 
és villamosítás alatt álló vasútvonal közelsé-
ge, valamint nehezítené a vasút által a város-
tól amúgy is elszigetelt városrész helyzetét.

A Körmend által elfogadott változat  
– A1m – felel meg az Országos Területren-
dezési Tervben, illetve Vas megye Terület-
rendezési Tervében rögzített nyomvonal-
nak, melyek elfogadásakor az érintett te-
lepülések nem tiltakoztak. Ráadásul ez a 
javaslat nem vág ketté településrészeket, 

nem kell házakat lebontani, vasúti nyom-
vonal változtatásokat végrehajtani. Vas me-
gye fôépítésze állásfoglalásában nem tá-
mogatja a másik megoldást – B1m –, mert 
lakóterületen halad át az autópálya.

Az M8 megépítésének jelentôsége nem 
kicsi, hiszen az országhatártól Szolnokig 
tartó 330 km egyrészt tehermentesítené 
a Bécs–Budapest–Szolnok útvonalat, más-
részt Ausztriában az S7 gyorsforgalmi út 

megépítésével egy határokon átnyúló egy-
séges kelet-nyugat irányú, nemzetközi fo-
lyosó jönne létre. A települések számára 
is jelentôs elônyöket kínál, hiszen mente-
sülnek a 8-as fôút elviselhetetlen forgal-
mától, környezeti ártalmaitól, ugyanakkor 
a gazdasági életre gyakorolt jótékony ha-
tásinak kedvezményezettjei lesznek. En-
nek tükrében valamennyi településnek 
felelôs és megfontolt döntést kell hoznia. 

Bebes István körmendi polgármester sze-
rint a döntés kiemelt jelentôségû az egész 
térség számára, évtizedekre meghatározza 
a gazdasági élet fejlôdésének lehetôségeit. 

– Szentgotthárd és a környezô tele-
pülések felelôs döntéssel egy 
nyomvonalat fogadtak el, ami 
egyértelmûen rendezi a helyzetet 
Csákánydoroszló és Szentgotthárd 
között. Sajnálatos módon Vasalja, 
Magyarnádalja és Kemestaródfa 
téves információk hatására – ame-
lyeket a lakosság körében is el-
terjesztettek – olyan döntést ho-
zott, amely figyelmen kívül hagyja 
Körmend-Horvátnádalja település-
részen élôk érdekeit. Azért, hogy 

a beruházásról pontos szakmai képet kap-
hassanak a települések vezetôi, egyeztetô 
megbeszélést hívtunk össze Körmendre, 
ahol a tervezôk és a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztô Zrt. képviselôi tájékoztatást ad-
tak a nyomvonalváltozatok elônyeirôl és 
hátrányairól, környezeti hatásaikról. Szük-
séges alapos, gyors döntést hozni, hiszen 
az M8 megépítése nem tûr további halasz-
tást – hangsúlyozta a polgármester.  PH

Vita az autópálya nyomvonaláról 
Körmend a horvátnádaljai városrész érdekeit védi
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Testületi döntések

 A képviselô-testület 
legutóbbi ülésén a Má-
tyás Király Utcai Óvoda 
és Bölcsôde vezetôjének 
ismételten Vadász Má-
riát bízta meg a pályá-
zati eljárás lefolytatását 
követôen. 
 Beszámoló hangzott el 
a polgármestertôl a Kör-
mend és Kistérsége Több-
célú Kistérségi Társulás 
Tanácsában végzett I. fél-
éves tevékenységérôl, va-
lamint az intézmények 
1-5 havi gazdálkodásáról, 
mely mind a bevételek, 
mind pedig a kiadások 
terén idôarányosan a ter-
vezetteknek megfelelôen 
alakultak.
 A képviselôk a városi 
zöldségpiacon pavilonok 
elhelyezésének tervezé-
si feladataira 490.000.-Ft 
+ áfa fedezetet biztosítot-
tak.
 Elfogadta a képviselô-
testület a 2010. II. félévi 
munkatervét, továbbá 
a Batthyány-Strattmann 
László Kórház elsô fél-
éves tevékenységérôl 
szóló beszámolót.
 Elfogadták az ifjúsági 
referens tevékenységérôl 
szóló beszámolót is. Dön-
tés született arról, hogy 
a képviselô-testület ha-
tározata értelmében az 
önkormányzat pályáza-
tot nyújt be az Oktatá-
si és Kulturális Minisz-
tériumhoz az „Esélykü-
lönbséget mérséklô kul-
turális vidékfejlesztés 
elôsegítésére kistérségi 
közmûvelôdési referens 
alkalmazása és kistérsé-
gi közkincs kerekasztal 
létrehozása, további 
mûködésének támoga-
tása” témakörben. Pályá-
zati önrészként a pályáza-
ti program teljes költség-
vetésének minimum 20 
%-át, azaz 542 560.- Ft-ot 
biztosítottak a képviselôk 
Körmend Város Önkor-
mányzata 2010-11. évi 
költségvetésében, s fel-
hatalmazták a polgármes-
tert a pályázat beadásá-
hoz szükséges nyilatko-
zatok megtételére.

Romanap Alsóberkiben
A Körmendi Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezésében jú-

lius 18-án, vasárnap 14 órakor kezdôdött az Alsóberki sportpályán a 
Romanap. Tóth Judit mûsorvezetô elôször Rajner Tibort, a Körmendi 
Kastélyszínház Társulat tagját szólította a színpadra, aki verset mon-
dott, ezután Bebes István polgármester beszéde következett. A vá-
ros elsô embere kinyilvánította, hogy mindig szívesen jön el Alsó-
berkibe a kisebbségi ünnepre, mivel fontosnak tartja, hogy a kör-

mendi romák találkozzanak és kulturáltan, jó hangulatban töltsék 
el a Romanapot. Beszédében röviden kitért a cigány kisebbség kör-
mendi helyzetére, lehetôségeire, s az Alsóberkiben tervezett fel-
adatokra is. Természetesen a zenéé volt a fôszerep a rendezvé-
nyen. Mai, vendéglátós, lakodalmas, szintetizátoros fellépôk követ-
ték egymást: Németh Tamás, Horváth Tamás, Neubauer Tamás és 
Burka Ádám, de eljött a Sorry'n együttes is. Kellemes színfolt volt 
Horváth Gyula klarinétjátéka. Este aztán Horváth (Pika) Tibor és ci-
gányzenekara szórakoztatta a mulatókat.      Kék i

Bôvülô kerékpárút-hálózat
Megtörtént a Rákóczi úton a Mátyás király utca és a Nefe-

lejcs utca között kiépített kerékpárút forgalomba helyezése. 
A közel 57 millió Ft-ba kerülô beruházáshoz 30 millió Ft támo-
gatást nyújtott a Közlekedési Koordinációs Központ. A kiépí-
tett szakasz hossza 980 méter, szélessége 3,6 méter (kerékpár-
út 2 m széles, gyalogjárda 1,6 m). Három új lejáró is kiépült a 
Krauz rét felé, ebbôl kettô a babakocsis közlekedésre is alkalmas. 

Bebes István polgármester elmondta, hogy az önkormányzat az 
infrastrukturális beruházások között nemcsak a szennyvízhálózat 
bôvítését vagy a közúthálózat felújítását tartotta és tartja szem elôtt, 
figyelmet fordítanak a kerékpárút-hálózat bôvítésére is. Készen van-
nak már a Nefelejcs utca és a horvátnádaljai városrész közötti kerék-

párútra is a tervek, jogerôs építési engedéllyel rendelkezik az önkor-
mányzat. Ez egy több mint 3 km-es bôvülést jelenthet, amihez szin-
tén pályázati forrást kívánnak igénybe venni. A kerékpáros közleke-
dést is érinti a közelmúltban beadott pályázat, ami a dr. Batthyány-
Strattmann László és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcák közlekedésbiz-
tonsági fejlesztését, körforgalmi csomópont kiépítését célozza meg. 
Ennek keretében összekötésre kerül a már kiépült Rákóczi–Hunya-
di utcai kerékpáros átvezetés a Rábán aluli kerékpárút szakaszával. 

A finn kapcsolat

Még valamikor, a 60-as 
években Madáchy Károly 
indította el a magyar-finn 
baráti kapcsolatokat Kör-
menden. Késôbb a kap-
csolat addig mélyült, hogy 
Häinevessi és Körmend 
testvérvárosi szerzôdést 
kötött. Karcsi bácsi idén 
lenne 100 éves ,  s  a 
szerzôdéskötés is már 20 
éve volt… A Magyar-Finn 
Baráti Kör jelene azonban 
legalább ennyire pezsgô, 
izgalmas!

Pintér Pál, a baráti kör 
örökös tiszteletbeli elnö-
ke és Bán Miklós már ôsz 
óta készült, hisz 1990. óta 
mûködnek egyesületi ke-
retek között, s ezt szeret-
ték volna méltóképp meg-
ünnepelni.

Ezt a célt szolgálta a jú-
nius 19-én megnyitott ki-
állítás, amit az egyesület 
tagjai raktak össze az el-
múlt 20 év sajtóanyagá-
ból, fotóiból és emléktár-
gyaiból. Errôl esett leg-
több szó június végén, 
amikor a tapolcai Finn Ba-
ráti Kört vendégül látta az 
itteni egyesület… És ez a 
20 éves jubileum az ap-
ropója annak is, hogy au-
gusztus elején Körmend 
Város Önkormányzatának 
delegációja, valamint a 
Magyar-Finn Baráti Kör tag-
jai közül néhányan Finnor-
szágba utaznak, a testvér-
városi szerzôdés aláírásá-
nak 20 éves jubileumának 
megünneplésére.

A körmendi mûvészeti 
csoportok szinte mindegyi-
ke megmutatta már tudá-
sát Häinevessiben. Idén a 
Béri Balogh Ádám Tánc-
együttest éri a megtisztel-
tetés, hogy a Magyar-Finn 
Baráti Kör mellett öregbít-
se városunk hírét. Mivel 
a hangszerek és a táncos 
ruhák, viseletek súlyosak, 
terjedelmesek, az út csak-
is busszal elképzelhetô 
a táncosok számára, de 
a delegáció többi tagja 
repülôvel teszi meg az 
utat. De hát barátokhoz 
mindig, minden módon 
szívesen megy az ember! 

       V. É.
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Közelmúltban felmerült annak a le he-
tô sé ge, hogy az augusztus 20-i tûzi já-
tékok maradjanak el idén, s a megma-
radó pénz összegekkel segítsünk az ár-
vízkárosultakon. 

„Ha az ünnep elérkezik, akkor 
ünnepelj egészen. Ölts fekete 
ruhát. Keféld meg hajad vizes 
kefével. Tisztálkodjál belülrôl 
és kívülrôl. Felejts el mindent, 
ami a köznapok szertartása és 
feladata…”        Márai Sándor

Az augusztus 20-i tûzijátékból 
megmaradó összeg felajánlása 
az árvízkárosultaknak nemes gon-
dolat. Ugyanakkor összességé-
ben azt is látni kell, hogy komp-
lett iparág épült a tûzijátékokra, s 
ebbôl minden évben a legfonto-
sabb az augusztusi rendezvény, 
ez adóforintokat jelent, munka-
helyeket… 

Kulturálisan, közösségi szinten is ko-
moly mélységei vannak az ünneplésnek, az 
együttlétnek, a július 1-re meghirdetett saj-
tótájékoztatón Bebes István polgármester 
mondanivalójából ez kristálytisztán kiderült. 

Fôleg a vízparti városok ünnepein meg-
szokott elem a tûzijáték, ez Körmenden is 
így van évtizedek óta. Ugyanakkor azt is a 
folyók partján élôk tudják a legjobban, mek-
kora tragédia egy árvíz egyéni, és közös-
ségi szinten. Körmenden a 2009-es árvizet 
sokkal jobban „megúsztuk”, mint ami le-
hetett volna, hisz a legrosszabbra is el vol-
tunk készülve az elôrejelzések mentén. De 

így is több mint 10 milliós kár keletkezett, 
amibôl fél évvel késôbb 3 milliót az akko-
ri kormányzat ugyan megtérített, de a kárt 
szenvedett termelôk, gazdák, kiskertesek 
semmiféle kártérítést nem kaptak, az ártér 

környezetében élôk sem számíthattak iga-
zán állami segítségre. Jelenleg 160 milliárd 
felett jár a felmért károk összege az ország 
túlsó felében, ahogy ezt Bebes István pol-
gármester, országgyûlési képviselô elmond-
ta, így a társadalmi szándék, miszerint se-
gítsünk, teremtsünk pénzt valamilyen for-
rásból, politikai, társadalmi, városvezetési, 
és mindenféle oldalról tiszteletben tartan-
dó. Ugyanakkor a közös ünneplés értékét 
is meg kell tartani. A városvezetés ezeket a 
tényeket mérlegelve arra a döntésre jutott, 
hogy a tûzijáték árát, 450 000 Ft-ot Körmend 
az árvíz károsultjainak segítésére utalja át, 
de úgy, hogy a pénz útja követhetô legyen, 

ehhez a megfelelô közvetítô civil szerveze-
tet még kereste az önkormányzat a sajtótá-
jékoztató idején. 

Farkas Mihály, a Kopula 96 Kft. képvise-
letében ugyanakkor bejelentette: a város 

nagyvonalú gesztusát a cég az-
zal respektálja, hogy a döntés el-
lenére, vagy inkább a mellett is 
lesz tûzijáték augusztus 19-én 
Körmenden, ahogy ez már évti-
zedek óta szokás! A cég gazda-
sági szempontokat is mérlegelt, 
illetve érzelmi okokat is hagyott 
érvényesülni, amikor úgy döntött, 
idén a rendezvényt nem csak le-
bonyolítják, de támogatják is. 

A régi mondás szerint az a 
legnagyszerûbb dolog, amikor a 
kecske is jóllakik, meg a káposzta 
is megmarad, nos, valami hasonlót 
sikerült megvalósítanunk.   V.É. 

Pénz is, posztó is, azaz lesz tûzijáték
A város a tûzijáték árát az árvízkárosultaknak utalja

Megnyílt az Egyenlô 
Bánás mód Hatóság 
ügyfélszolgálata

Sikerrel vett részt a Körmend és 
Kistérsége Többcélú Kistérségi Tár-
sulás a TÁMOP „A diszkrimináció el-
leni küzdelem – a társadalmi szem-
léletformálás és a hatósági munka 
erôsítése” elnevezésû pályázatán. 
Ennek köszönhetôen július 28-án 
8-tól 12 óráig a Körmend és Kistér-
sége Többcélú Kistérségi Társulás 
irodájában (Szabadság tér 11.) dr. 
Jójárt Ágnes várja a hozzáfordulókat, 
hogy megválaszolja kérdéseiket, 
érdeklôdjön tapasztalataikról, vala-
mint tájékoztasson arról, hogy jog-
sértés esetén milyen lehetôségek 
vannak a jogérvényesítésre. Bárki 
segítséget kérhet, aki neme, faji ho-
vatartozása, nemzetisége, nemzeti 
vagy etnikai kisebbséghez való tar-
tozása miatt kedvezôtlenebb bánás-
módban részesült, mint amilyenben 
más, hasonló helyzetben levô sze-
mély vagy csoport. Természetesen 
azok is felkereshetik az ügyfélszol-
gálatot, akik anyanyelvük, fogyaté-
kosságuk, egészségi állapotuk, vallá-
si vagy világnézeti meggyôzôdésük, 
politikai vagy más véleményük, csa-
ládi állapotuk, szexuális irányultsá-
guk, nemi identitásuk, életkoruk, tár-
sadalmi származásuk, vagyoni hely-
zetük, érdekképviselethez való tar-
tozás okán szenvedtek hátrányt má-
sokkal szemben.

     CsT

A helyi önkormányzati képviselôk és 
polgármesterek választásáról szóló 
törvény (2010.évi L. tv.) rendelkezé-
sei szerint csökken Körmenden is a 
képviselôk száma. 

A korábbi 10 egyéni körzet helyett 
csak 8 lesz, míg a kompenzációs listáról 
szerezhetô mandátumok száma 7-rôl 3-ra 
csökken. Ennek következtében át kellett 
alakítani a választási körzeteket, és ehhez 
kapcsolódóan a helyi választási szerveket 
is újból meg kellett választani. A Helyi Vá-
lasztási Bizottság elnökévé dr. Kristóf Lász-
lót, tagjaivá Szigeti Imrét és Csima Árpá-
dot választották a képviselôk, s a Szava-
zatszámláló Bizottságok tagjairól is dön-
töttek. A korábbi 11 szavazókör helyett 
10 fog mûködni, kialakításukkor pedig 
úgy kellett eljárni, hogy a lakosság szá-
ma megközelítôen azonos legyen, de fi-
gyelemmel kellett lenni a nemzetiségi, 

vallási, történelmi, földrajzi és egyéb he-
lyi sajátosságokra is. Ezek közül a földraj-
zi elhelyezkedésre, tagoltságra tekintet-
tel a 8. számú választási körzetben 3 sza-
vazókört kellett kijelölni (Horvátnádalján, 
Felsôberkiben, és Alsóberkiben). Az 1. sz. 
választókörzetben az új körzethatárok mi-
att megduplázódott a választópolgá rok 
száma, azonban még így is elmarad a töb-
bi körzetétôl. Ezt az indokolja, hogy az itt 
felállított szavazókör (gimnázium) bizto-
sítja az igazolással szavazók számára a 
választójog gyakorlásának helyét. A négy 
évvel ezelôtti önkormányzati választáshoz 
hasonlóan külön szavazókörben bonyolít-
ják Alsóberkiben a kisebbségi önkormány-
zati választásokat. 

Az önkormányzati választásokkal kap-
csolatos részletes információk (új válasz-
tókörzetek, Helyi Választási Iroda határo-
zatai) megtalálhatók a város honlapján 
(www.kormend.hu ).

Az önkormányzati választásokról
Tízrôl nyolcra csökken az egyéni választókerületek száma
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Városunk legnagyobb létszámban látoga-
tott rendezvénye évrôl évre a Körmendi 
Napok augusztusi rendezvénysorozata. Az 
idei év új, és hagyományos produkciói is 
méltán számíthatnak nagy érdeklôdésre.

Még szerencse, hogy a Rába-part V. Ifjúsá-
gi Programfesztivál a Rába-park Szabad idô-
centrumban már augusztus 12-én elindítja a 
Körmendi napok sorozatát, különben izgulhat-
nánk, hogy a péntek 13-ra esô Republic koncert 
jó óment hoz-e az egy hetes ünnepséghez…

De ha egy Republic koncert, pláne ha a 
Sipôcz Band az elôzenekar, csakis játékos, 
jó hangulatú programok indítója lehet! A 
koncert helyszíne a Batthyány-kastély sza-

badtéri színpada lesz, a zene már fél héttôl 
szól, de maga a nagyzenekar este fél kilenc-
kor lép a közönség elé. Jegyeket érdemes a 
Tourinform Irodában már elôvételben meg-
venni, hisz így jóval olcsóbb, s biztosabb, 

mint a helyszínen…
14-én a VI. Nemzetközi Szob-

rász Szimpózium mûvészeinek 
korábbi mûveibôl nyílik hagyomá-
nyosan kiállítás a színház aulájá-
ban, ez a kiállításmegnyitó egy-
ben a szimpózium indítása is. Idén 
is színes, nemzetközi, világszerte 
ismert és elismert szobrászok al-
kotnak majd egy héten keresztül 
a kastély udvarán, Mahler és Erkel 
Ferenc tiszteletére az alkotások ze-
nei témájúak lesznek. A megnyi-
tó estéjén még vidám, könnyed 
utcabálra várja a közönséget és 

a mûvészeket a Körmendi Kulturális Köz-
pont, aztán 15-én indulhat a nagy munka, 
legalábbis a szobrászoknak, mert a közön-
ségnek inkább egy egész hetes szórakozás 
kezdôdik ezzel a hétvégével. 

Az elmúlt évek hagyományai szerint a prog-
ram a kastélyban és a Rába-partra korlátozó-
dott, idén azonban a MJUS is színesíti a palet-
tát, hisz az elsô hétvégén az Aydin Táncegyüt-
tes lép fel náluk Törökországból, a hét folya-

mán a roznovi néptánccsoportot is láthatja 
a közönség a fürdô színpadán, 20-án pedig 
a Nemzetközi Fúvóstalálkozó zenekarai, és 
az ezen a napon nálunk vendégeskedô lovas 
hagyományôrzô csoportok is itt zárják meg-
lepetésekkel a programsorozatot majd. A pla-
kátokat, hirdetéseket érdemes lesz figyelem-
mel kísérni, mert egyes programok idején a 
közlekedésben is segít a MJUS a közönségnek!

Az évek óta nagy sikerrel, hagyományosan 
megrendezett közösségi fôzôversenyre ter-
mészetesen idén is sor kerül augusztus 15-
én, az elmaradhatatlan „meglepetés-vendég-
gel”. Az amatôr rock helyi képviselôi is kon-
certeznek, ahogy minden évben, 19-én este 
csónakfelvonulás, tûzijáték, és Nemzetkö-
zi Néptáncgála várja a közönséget. Ami új-
donság, hogy a körmendi „Házimozi” sza-
badtéren, két este is vetítéseket tart majd. 

Különlegesség még az idei Körmen-
di Napokban, hogy a kulturális progra-
mok mellett a sport is nagy szerepet kap. 
Streetball, vívótalálkozó, labdarúgótorna 
lesz különbözô helyszíneken.

A Körmendi Napok nagy teher az önkor-
mányzatnak anyagilag, s szervezésében is mo-
rálisan nagy nyomás, a városban élôknek vi-
szont öröm, szórakozás, együttlét, vagyis egy 
olyanfajta közösségi alkalom, aminek megélé-
se jó, fontos mindannyiunknak.       Vörös Éva

Körmendi Napok 2010.
Sok-sok program a kikapcsolódni, feltöltôdni vágyóknak 

Egy-egy település hírét semmi sem vi-
szi hatékonyabban, mint a helyi alko-
tók, mûvészeti közösségek. Bár Kör-
menden gyakran elhangzik, hogy hi-
ányzik a reklám, a turizmusban rejlô 
lehetôségeket nem használjuk ki 
eléggé, a pozitívumokat annyira 
megszoktuk, hogy tulajdonkép-
pen észre sem vesszük.

Civ i l  szervezethez,  s  fô leg 
mûvészeti csoporthoz tartozni az év 
minden szakában azt jelenti, hogy 
amikor mások pihennek, szórakoz-
nak, nekik fellépésük, dolguk van. 
Igaz, önkéntesen, örömmel teszik a 
dolgukat, mégis… Érték, áldozat és 
munka, vagyis még a mai, értékvál-
ságos világban is tiszteletet érdemlô 
dolgok vannak a cselekedeteik mögött.

A Körmendi Napok küszöbén állunk, na-
gyon sok civil szervezet készül már, mint 
közremûködô, de közben, mellesleg falu-
napokon szerepelnek szinte minden hétvé-
gén, fesztiválokon öregbítik a város hírnevét!

A Béri Balogh Ádám Táncegyüttes mind-
eközben túl van már a hagyományos fellé-
péseken Roznovban, gôzerôvel szervezik 

az augusztus 19-i néptáncgálát, Finnország-
ba, a testvérvárosi kapcsolat 20 éves jubi-
leumának ünnepére utaznak, és augusz-
tus végén még egy prágai fesztivál meg-
hívásának is eleget kell, hogy tegyenek. 

Bár a Régió Egyesület nem mûvészeti 
csoport, viseletes, jurtás bemutató-
juk ugyanakkor mégiscsak attrakció a 
különbözô rendezvényeken. Ha van 
is egy-egy hétvége, amikor épp nem 
bemutatóznak, olyankor se ülnek itt-
hon a babérjaikon, hanem gyûjtik azo-
kat, merthogy az íjászversenyekrôl 
soha nem jönnek haza érmek nélkül.

A Fúvószenekar Egyesület karnagya, 
Morvay András ugyan az Újévi koncert 
idején még fogadkozott, hogy ôszig ma-
ximum hét fellépést vállal a zenekar, mert 
fontos az itthoni próbafolyamat. Jelenleg 

az már biztos, hogy szeptemberig szin-
te egy hétvégén sincsenek itthon a fi-
úk-lányok. Mindeközben az augusztus 
20-i V. Nemzetközi Fúvóstalálkozó szer-
vezése is folyik, és szeptemberben az er-
délyi Csíkmadarasra is várják a zenekart.

A KASZT új vásári komédiával ör-
vendeztette meg a közönséget 
Szent Iván éjkor, amivel hétvégente 
szûkebb régiónkba lépnek fel, de 
közben már az augusztus végi nagy-
bemutatóra készülnek Mihály Péter-
rel, aki a Kripli címû darabot rendezi.

Hogy mi hajtja ezeket az embereket? 
Nem kapnak se fizetést, se szabadidôt, 
néha elismerést is alig. Nincs biztonságuk, 
hisz anyagilag folyton a mûködôképesség 
határán evickélnek ezek a csoportok. Nem 
hozzák-viszik ôket, leggyakrabban saját au-
tókkal mennek fellépni, vagy kifizetik saját 
zsebbôl az útiköltséget.

Mégis, miért? Szeretik… Együtt! Ilyen 
egyszerû.        Vörös Éva

Akik szebbé teszik a nyarunkat is
A civil szervezetek, mûvészeti csoportok értékteremtô munkája
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Friss hír, hogy a Vidékfejlesztési Minisz-
térium júliusban rendeletet módosított, 
így próbálja segíteni a vidéken élôk élet-
színvonalának emelését. A törvények 
megfogalmazása néha túl kacifántos ah-
hoz, hogy a mindennapi élet viszonya-
iban is átlássuk alkalmazhatóságukat. 
Zágorhídi Czigány Ákost, az Oszkói Hegy-
pásztor Kör ügyvezetôjét kérdeztem a 
mostani törvényi változásról, hisz a he-
lyi termékek értékesítését ôk már hosz-
szú évek óta nagy sikerrel folytatják.

– Ákos, mi évek óta „egy gyékényen áru-
lunk” az Utazás Kiállításon. Innen is tu-
dom, hogy tartós termékeket – méz, lek-
vár, olaj – már régóta forgalmaztok a he-
lyi termelôktôl, és alapító tagjai voltatok 
2005-ben a Pannon Termék Klaszternek. 
Volt, van ráhatásotok az ilyenfajta törvé-
nyi változásnak?

– Az Élô Tisza Összefogás az országban 
mûködô, vidéki, mezôgazdaságból élô embe-
rek életét jól ismerô civil szervezeteknek egy 
olyan egyeztetô fóruma volt, amiben mi is aktív 
szerepet vállaltunk, és segítettünk abban, hogy 
elinduljon végre egy pozitív irányú változás. Ez 
a mostani ugyan még egy látens helyzet, de bíz-
tató. Egy folyamatnak ez még csak az elsô, de 
nagyon nagy lépése, ôsszel várjuk a folytatást.

– Ha jól értelek, nem vagy teljesen elé-
gedett…

– Azért ezt, így nem mondanám! Az eddi-
gi fojtogató törvényi keretek után az, hogy 
ha területi korlátozással is, de értékesíthe-
ti a termelô a saját termékeit, már nagyon 
nagy könnyítés. Ugyanakkor a Hegypásztor 
Kör nemzetközi együttmûködések kapcsán 
is folyamatosan információkat kap a külföl-
di gyakorlatról, ha csak a szomszédos Auszt-
ria, Szlovénia példáját nézzük, bizony a mi 
állattenyésztôink, növénytermesztôink még 
mindig hatalmas hátrányban vannak, sok-
kal szigorúbb a szabályozás. De mondom, 
az új rendelet mentén már lassan élhetôvé 
válik a vidék!

– A mindennapokban szerinted hogyan 
érzékelhetô a rendelet hatása?

– Többen, merészebben termelnek és érté-
kesítenek majd, mert a kötöttségek eddig visz-
szatartó erôként mûködtek. Biztosan több lesz 
a termelô. Akiknek rutinja van, azoknak kicsit 
könnyebb lesz, a kezdeti nehézségek meg ter-
mészetesek, de pont ezért vagyunk, s vannak a 
hozzánk hasonló szervezetek, hogy segítsünk 
egymáson. Mi civil szervezet vagyunk, tehát a 
mûködésünk nem arról szól, hogy egyfajta hi-
vatalként megoldjuk a hozzánk fordulók éle-
tét, sokkal inkább az a mûködésünk lényege, 
hogy akikkel együtt dolgozunk, azok megoszt-
ják egymással a tapasztalataikat.

– Szerényen fogalmazol, pedig az általa-
tok forgalmazott tökmagolaj, lekvár, befôtt 
már kimondottan keresett a környéken, 
egyfajta garancia vagytok. Mit gondolsz, 

a kistermelôtôl megvásárolt termék eseté-
ben a vásárlónak van valamiféle garancia? 

– Nem hiszem, hogy van ok megijedni. A lé-
nyeg az, hogy a termelô és a vásárló közvetlen 
kapcsolatban legyen, ne kerüljön a kettô közé 
egy, két, vagy több közvetítô. Így a minôség 
lesz a garancia, hisz csak az lesz eladható.

– A vidékfejlesztés kapcsán mi, városiak 
nem mindig értjük, mi közünk is van ne-
künk ehhez az 
egészhez… 

– Falu és vá-
ros kapcsolata 
nagyon sokrétû. 
Egyrészt, a fal-
vak részben min-
dig is abból él-
tek, hogy a vá-
roson élôknek el-
adták a megter-
melt javakat. Ma 
ennek fokozott 
aktualitása van, 
mert a jobb életminôséget jobb minôségû 
élelmiszerektôl váróknak a falusi magyar ter-
mék egyfajta alternatíva. Tehát a törvény a vá-
roson élôknek is új lehetôségeket nyit. Ugyan-
akkor a falvak esetében látni kell azt is, hogy 
a városiasodás mintaértékû évtizedek óta, a 
mezôgazdasági termelést, mint az öngondos-
kodás alternatíváját sok esetben újra kell ta-
nulni, lassan elvesznek a generációról gene-
rációra szálló módszerek, receptek.

– Jó látni ezt az elkötelezettséget, hitet, 
s még csak azt sem mondhatjuk, hogy kez-
deti a láz, hisz 25 éve mûködtök egyesület-

ként. Mik a terveitek, egyrészt a beszélge-
tésünk tárgyát képezô rendelet-módosulás 
mentén, s úgy egyáltalán, a közeljövôben?

– Mint mondtam, az eddigi törvények tartós 
élelmiszerekben engedett csak gondolkodni 
bennünket, most viszont akár tejtermékek-
kel is elkezdhetünk foglalkozni, néhány he-
lyi gazda már próbálgatja a sajtkészítést, azt 
hiszem, izgalmas idôk elébe nézünk. Amúgy 

meg készülünk 
már a szeptem-
ber 5-i Hegyháti 
Mulatságra, me-
lyen ötödik al-
kalommal „He-
lyi Termékvásár” 
is lesz. A törvény 
m é g  n a g y o n 
friss, kell egy kis 
kifutási idô hoz-
zá, így a mosta-
ni rendezvényen 
még nem számí-

tunk sokkal több termelôre, de biztos vagyok 
benne, hogy hamarosan érezni fogja a fo-
gyasztó, hogy érdemes kimenni a helyi piacra.

A közeljövôben a körmendi Tourinform 
Iroda is forgalmazza majd a Hegypásztor 
Kör termékeit, mint a tájegységre jellemzô 
csomagolt élelmiszereket és ajándéktár-
gyakat. Errôl a közelmúltban szóban már 
megállapodtunk, amint az önkormányza-
ti jogszabályi háttér is adott lesz, a termé-
kek kikerülnek majd a polcokra. S bízunk 
benne, hogy aztán körmendi árusokkal és 
vevôkkel is bôvül a helyi kínálat.  V.É.

Új törvény a vidékiek öngondoskodásáért
Újra van lehetôség a helyi termékek értékesítésére és megvásárlására

A Vidékfejlesztési Minisztérium – múlt ked-
den óta hatályos – rendeletmódosítása meg-
könnyíti a kistermelôk élelmiszertermelését, 
-feldolgozását és -értékesítését. 

A kistermelôi rendelet legfontosabb mó-
dosítása, hogy az állati alaptermékek (tej, 
tojás, nyers hús, stb.) és a feldolgozott 
kistermelôi termékek (sajt, lekvár, kolbász, stb.) 
értékesíthetôek az elôállítás szerinti megyé-
ben és Budapesten vagy a gazdaság helyétôl 
légvonalban számítva az ország területén leg-
feljebb 40 kilométer távolságon belül a végsô 
fogyasztó részére, valamint boltokba és ven-
déglátó egységekbe, így a közétkeztetésbe is.

Az új szabályozás szerint ellenôrzött állomány-
ból származó baromfi és nyúlféle házi vágásánál 
a településen, végsô fogyasztó számára történô 
értékesítésnél ezután nem kell a vágásnál a ható-
sági húsvizsgálatot elvégeztetni legfeljebb heti 
50 darab házi tyúkféle, 25 darab víziszárnyas 
vagy pulyka, 13 darab nyúlféle vágásánál.

Újra lehet disznót vágni. Az eddigi rendele-
tek tiltották az otthoni disznóvágást, és tiltot-
ták a házilag elôállított aszalt és füstölt áruk ér-
tékesítését is. Az új rendelkezés biztosítja az 
olyan hagyományok megôrzését, mint az ökör-, 
birka-, kecske- és disznóvágást, a disznótort.

A falusi vendégasztal szolgáltatásnál, és a 
rendezvényeknél a hatóságnak történô beje-
lentés mellett lehetôség nyílik az ellenôrzött 

állományokból helyi/házi vágás elvégzésére, 
a hús helyi elkészítésére, valamint az értékesí-
tésre helyben fogyasztásra. Az ökörsütés, bir-
kapörkölt, házi disznótor a falusi vendéglátó-
nál és a rendezvényeken is engedélyezett, s 
kistermelô is végezhet falusi vendégasztal szol-
gáltatói tevékenységet az általa megtermelt 
vagy elôállított és kiegészítô alapanyagként vá-
sárolt élelmiszer felhasználásával.

A kistermelô is végezhet továbbá szolgál-
tatásokat más kistermelô részére élelmiszeré-
nek elôállítása során (például hús füstöltetés, 
terménytisztítás, zöldség-, gyümölcs-, olajos-
mag-szárítás, -ôrlés, -préselés). Az állat vágá-
sa és húsának feldolgozása, és az ételkészítés 
más kistermelôvel azonban nem végeztethetô.

A parlament elôtt van a közbeszerzési tör-
vény módosítása. A jogszabály lehetôvé teszi, 
hogy közbeszerzési kényszer és a lánckeres-
kedelem kiiktatásával összekapcsolják egymás-
sal a helyi élelmiszer-elôállítás, -feldolgozás és 
-értékesítés rendszereit, valamint a helyi intéz-
mények (bölcsôdék, óvodák, iskolák, hivatalok, 
helyi egészségügyi intézmények) közétkezte-
tési rendszereit.

Bôvül az EU által is támogatott „szociális élel-
miszerprogram” valamint az „iskolagyümölcs” 
program. Ezeket összekapcsolják a helyi élel-
miszertermelés, feldolgozás és értékesítés, a 
közvetlen beszállítás rendszereivel.

Forrás:  Vidékfejlesztési Minisztérium 
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Gyerek szemmel
Az Európai Unió a 2010-es évet a 
diszkrimináció elleni évnek nyilvá-
nította. Ennek szellemében Egyenlô 
Bánásmódért Hivatal országos 
képzômûvészeti és irodalmi pályá-
zatot írt ki. Utóbbit csak középisko-
lásoknak, az elôbbit általános isko-
lásoknak, azon belül is két kategó-
riában: alsósoknak, és felsôsöknek. 

Több száz alkotás érkezett be. Az 
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolából is 
sok mûvet küldtek a napközisek. A szak-
mai zsûri döntése alapján Affiah Udeme 
Godwin „Kirekesztés” címû rajza a leg-
jobb elsô tíz közé került. A díjátadó ün-
nepségre Budapesten, az idén 100 éves 
Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtárban került 
sor, ahová természetesen elkísérte az 
ügyes kezû diákját Auer Miklósné, Erika 
néni, a felkészítô tanár néni is.

– Kaptunk egy pályázati kiírást – eleve-
níti fel a kezdeteket Auer Miklósné. – El-
kezdtünk beszélgetni a témáról, szituáci-
ós játékokat játszottunk. Próbáltam segí-
teni, motiválni, bátorítani ôket. Nagyon 
szépen dolgoztak, több ígéretes pályamû 
is elkészült. A gyermekek tudták, átérez-
ték a téma mélységét. Goldwin A4-es 
rajzlapra, színes zsírkrétával alkotott. A 
rajzon egy gyermeket gúnyolnak az osz-
tálytársai, aki ezt nehezen viseli. 

– Még nem indultam rajzpályázaton, így 
izgalmasnak ígérkezett a megmérettetés 
– mondja Godi, a mulatt kisfiú. – Sajnos, 
megtapasztaltam, hogy létezik hátrányos 
megkülönböztetés. Éppen ezért találtam 
érdekesnek és fontosnak a témát. Hallot-
tam olyan diákról, aki jó tanuló volt, s sze-
gény beteg is, így nem tudott délutánon-
ként maradni a napköziben, s a többiek 
szekálták, strébernek (!) tartották. Egyéb-
ként is szeretek rajzolni. Fôleg ceruzával, 
mert így a legkönnyebb, és mert szeretek 
aprólékosan, részletesen rajzolni.

Nos, a zsûri döntése alapján Affiah 
Udeme Godwin alkotása bekerült az elsô 
legjobb tíz közé, és különdíjat kapott. 
Az oklevélen felül értékes tárgy (színes 
fotónyomtató) illetve étkezési utalvány 
(Burger King) volt a jutalom. Az alkotá-
sokból rögtönzött kiállítást is rendeztek, 
melyet a tervek szerint vándorkiállítás 
követ, így várhatóan Körmendre is elke-
rül majd az anyag. Tervbe vették egy ki-
advány elkészítését is. A többi nem dí-
jazott gyermek munkája egy nagy közös 
plakáton lesz a tervek szerint kiállítva. 

Érdekesség, hogy a nyertesek túlnyo-
mó többsége mûvészet oktatási intézmé-
nyek tanulója, és ebben a mezônyben 
állta meg a helyét Godwin. 

Gratulálunk!
        Kéki

Ahogy a korábbi években, úgy az idei 
nyáron is olvasótábort szervezett ál-
talános iskolás tanulók számára a 
Faludi Ferenc Könyvtár. A gyerek két 
korcsoportban az ezerarcú kultúrával 
foglalkoztak.

Az alsósok olvasótábora június 21-tôl jú-
nius 26-ig tartott. Az elsô napon csopor-
tok alakultak a különbözô akadályverse-
nyekhez, majd színpadi játékra készültek 
fel, és a népköltészet értékeinek tovább-
élésével foglalkoztak. Másnap a kézmûves 
foglalkozások elôtt három világnap (a ma-
gyar kultúra és költészet, a zene, a könyv 
világnapja) volt a téma. Szerdán a Balaton-
ra utaztak, Szigligetet és Badacsonyt is fel-
keresték. Csütörtökön a zenés és az olva-
sást népszerûsítô foglalkozáson kívül meg-
hallgatták Joós Tamás mûsorát is, de ezen 
a napon, a sport kultúrája is szóba került. 
Pénteken néptáncokkal, drámapedagógiai 
foglalkozással telt a délelôtt, majd délután 
dramatizált meséket mutattak be. A záró na-

pon, szombaton egész napos kirándulásra 
utaztak az Ôrségbe.

A felsô tagozatos jelentkezôk július 5. és 
10. között vehettek részt az olvasótáborban. 
A program kisebb eltérésekkel az alsósok tá-
borának tematikáját követte, csak mélyebb 
ismeretszerzésre volt lehetôségük. Ôk Zala-
egerszegre és Nagykanizsára kirándultak, a 
hét végén pedig két napra Pécsre utaztak.

Mindkét tábort Mecsériné Doktor Rozá-
lia, a könyvtár vezetôje nyitotta meg, és 
mindkét olvasótábor címe az „Ezerarcú kul-
túra” volt.     CsT

A kultúra ezer arca
Olvasótáborok általános iskolásoknak

Szolga Tôkés Sándor lelkész Körmend-
re kerülése óta, az utóbbi hat évben 
minden nyáron, július elején evangé-
likus hittantábort szervez a körmendi 
és a városkörnyéki gyermekek számá-
ra. Az idén ebben a hónapban 5-tôl 9-ig 
zajlottak a tábor programjai.

A július 5-én kezdôdött hittantábor 
résztvevôi különbözô bibliai történetekkel 
ismerkedhettek meg. A hagyományokhoz 
híven a programok reggel 8-kor imádsággal 
és énekléssel, daltanulással a templomban 
kezdôdtek. A reggeli torna után a témához 
kapcsolódó elôadások következtek. Bábjá-
tékkal, kézmûves foglalkozással, beszélge-
téssel telt a délelôtt hátralevô része, majd a 
gyerekek átvonultak ebédelni a Várkert étel-

bárba. A napi részvételi díj (800 Ft) az ebé-
den kívül a reggeli, tízórai és az uzsonna 
árát tartalmazta. Délután ismét a gyülekeze-
ti teremben tartózkodtak a gyerekek, folyta-
tódtak a kézmûves foglalkozások, és renge-
teg bibliai idézetet is kívülrôl megtanultak. 
A táborban 1. osztályos általános iskolástól 
11-12.-es középiskolásig voltak résztvevôk, 
a rekord az egyik nap 42 gyermek volt. Mi-
vel hazánkban tartózkodik egy amerikai lel-
kész a családjával, különbözô gyülekezete-
ket látogatnak meg, Körmendre a felesége 
és az egyik gyermeke jött, és nagyon érde-
kes foglalkozásokat tartottak.

Körmend Város Önkormányzata eddig 
az egyházközség pünkösdi hangverse-
nyét támogatta, de most elôször a tábor is 
kapott támogatást.     CsT

Egész napos hittantábor
Program evangélikus gyerekeknek

Bibliatábor
A Körmendi Református Egyházköz-

ség XV. Bibliatábora július 26-tól 30-ig 
lesz. Óvodástól 12 éves korig várják a 
jelentkezôket, érdeklôdni a következô 
telefonszámokon lehet: 410-475, 
06/30/678-6646
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Új, nagyszabási rendezvény vette kez-
detét csütörtökön a Rába parkban. Há-
rom napon át a magyar alternatív rock-
zene elitje zenél a körmendi Rába-par-
ton, és a fiatal tehetségek is helyet 
kapnak a hagyományteremtô szándék-
kal elindított fesztiválon. 

Július 22. és 24. között rendezik meg az 
Alterába zenei fesztivált, mely két szem-
pontból is hiánypótló jellegû. A régióban 
– Sopron és a Balaton között – nincs olyan 
nyári, zenei fesztivál, melyen az itt élô fia-
talok részt vehetnének. Ráadásul egyre ke-
vésbé van olyan fesztivál, mely ennek a kor-
osztálynak megfizethetô. (A Sziget Fesztivál 
öt napos bérletára most 46.000 és 54.000 
Ft között mozog.) Érdemes hát hangsúlyoz-
ni, hogy a három napos körmendi fesztivált 
3.500 Ft-ért látogathatják az érdeklôdök. 

A fesztivál szervezôje, Hegedüs Lász-
ló (Hege) hangsúlyozta, hogy az elérhetô 
ár mellett a másik szervezôelv a minôség 
volt: – Fontosnak tartjuk, hogy színvona-
las és igényes fesztivált tudjunk létrehozni, 
ahol az ország meghatározó nagyzenekarai 
lépnek fel, ugyanakkor a tehetséges fiatal 
zenekarok is lehetôséget kapnak. Sok, na-
gyon felkészült banda játszik majd, és töb-
ben díjazottak különféle tehetségkutató-
kon. Ezeknek a zenekaroknak a nagy része 
a megyébôl érkezik. Az országos ismertségû 
zenekarok meghívásánál figyelembe vettem 
a Körmendi Ifjúsági Önkormányzat vélemé-
nyét, a fiatal zenekarok kiválasztásánál pe-
dig a tehetségkutató versenyeken szerzett 
tapasztalataimra hagyatkoztam. 

A fesztivál nyitónapján, csütörtökön 
olyan ismert zenekarok játszottak, mint az 
Ocho Macho, a Quimby és az Anima Sound 
System. A pénteki egy keményebb hangzá-
sú nap, errôl a Depresszió, a Lord és a Blues 
Company gondoskodik. De ekkor mutatkoz-
hat meg a körmendi Soulwave, vagy a Rith, 
Lunchbox, Ted’s Village és az Anonym Pro-
jekt is. A fesztivál utolsó napján, szombaton 
pedig a fellépôk között van a Vad Fruttik, a 
Kiscsillag, a 30Y és az Irie Maffia. S mellet-
tük is ott vannak a helyi tehetségek, mint 
például a körmendi Fountain, SUN BIRD, va-
lamint a Jóindulat, a Zaporozsec és a Shanti 
Ska Tones.

A fesztiválszervezô kiemelte: – Nagyon 
fontosnak éreztem, hogy legyen a régióban 
is egy könnyûzenei fesztivál, és mindezt ne 

csillagászati összegekért kaphassák meg az 
érdeklôdôk. Elmondhatom, hogy egy olcsó 
fesztivált sikerült létrehoznunk, ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy egy kon-
cert 160 forintba kerül, ha elosztjuk a há-
rom napos bérlet árát az összes fellépôvel. 
Figyeltünk arra is, hogy a vendéglátás árai is 
elérhetôek legyenek a fiataloknak.

A tájékoztatóból kiderült, több évre ter-
vezik a fesztivált, s nagyon bíznak benne, 
hogy az idei elsô nagyon jól sikerül. Jóté-
kony oldala is van a rendezvénynek, a be-
vétel egy része Dancsecs Bojána versenyez-
tetését segíti. Lehetôséget kapnak a kör-
mendi fúvósok is egy fellépésre, hogy tá-
mogatókat szerezzenek CD-jük kiadásához. 

Két színpadon zajlik a rendezvény. A 
nagyszínpad átszerelései idején a kisszínpa-
don lesznek játékos, vidám programok. Fi-
gyelnek arra, hogy egy szórakoztató, vicces 
és kulturált fesztivál jöhessen létre. Nem 
hagynak lehetôséget az idôjárásnak sem, 
hogy elrontsa ezt, így egy nagysátort állí-

tottak fel, mely a színpadot és a nézôteret 
is magába foglalja. 

Örvendetes, hogy a támogatók partner-
ként álltak már az elsô évben is a fesztivál 
mellé. – Elsô körben a körmendieket szólí-
tottuk meg, és csak utána mentünk további 
támogatókat keresni – tudtuk meg Hegétôl, 
aki Rába-parti Egyesület nagyon méltányos 
szálláslehetôségérôl is beszámolt: – A fesz-
tivál helyszínétôl 100 méterre lévô Bárka-
házban 400 Ft-os áron biztosítanak szállást 
a kempingezôknek. A Vasparipa Egyesület 
közremûködésével pedig sok motorost vá-
runk. Az ô részükre háromszáz jegyet és 
ôrzött parkolót biztosítunk.

A fesztiválra naponta 2000-2500 embert 
várnak, és hogy jól érezzék magukat, ki-
szolgálásukat segítik az Alternatív Idôtöltô 
Klub, a Körmendi Kulturális Központ illetve 
a Körmendi ifjúsági Önkormányzat tagjai. 
Bízunk benne, hogy ekkora összefogással 
egy életképes fesztivál szüleik e hétvégén 
Körmenden.            So-ma

Rába-parti party
Igényes, elérhetô áru fesztivál indul a fiataloknak Körmenden
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Az egyszerûsített foglalkoztatásban fog-
lalkoztatott munkavállaló után – aki 
mezôgazdasági vagy turisztikai idény-
munkában, illetve alkalmi munkában 
vesz részt – a munkáltató által fizetendô 
közteher csökkent a Magyar Közlönyben 
megjelent új jogszabály szerint.

Az egyszerûsített foglalkoztatásban fog-
lalkoztatott munkavállaló után a munkáltató 
által fizetendô közteher a mezôgazdasági, 
továbbá turisztikai idénymunka esetén 
500 forint, míg az alkalmi munka esetében 
1.000 forint naponta – adott tájékoztatást 
a törvénymódosulásról a Nyugat-dunántúli 
Regionális Munkaügyi Központ.

Az így alkalmazott munkavállaló nem 
minôsül a Tbj. törvény (a társadalombiz-
tosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetérôl szóló törvény) szerinti biztosí-
tottnak. Nyugellátásra, baleseti-egészség-
ügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési 
ellátásra azonban jogosultságot szerez. A 
nyugellátás számításának alapja napi 500 fo-

rint közteher esetén 1.370 forint, napi 1.000 
forint közteher után 2.740 forint naponta.

Az egyszerûsített foglalkoztatást a mun-
káltató köteles az illetékes elsôfokú állami 
adóhatóságnak a munkavégzés megkezdé-
se elôtt bejelenteni. A munkáltató ezt – vá-
lasztása szerint – elektronikus úton, köz-
ponti elektronikus szolgáltató rendszeren 
keresztül (ügyfélkapu), telefonos ügyfél-
szolgálaton keresztül, vagy rövid szöveges 
üzenet (sms) útján teljesítheti.

Mezôgazdasági idénymunkának számít 
a növénytermesztési, erdôgazdálkodási, 
állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó 
olyan munkavégzés, amely az elôállított áru 
vagy a nyújtott szolgáltatás természete mi-
att – a munkaszervezés körülményeitôl füg-
getlenül – évszakhoz, az év adott valamely 
idôszakához vagy idôpontjához kötôdik, il-
letve a megtermelt mezôgazdasági termé-
keknek a munkáltató saját gazdasága terüle-
tén történô anyagmozgatása, csomagolása.

Turisztikai idénymunka a kereskedelemrôl 
szóló törvényben meghatározott kereske-
delmi jellegû turisztikai szolgáltatási tevé-

kenységet folytató munkáltatónál végzett 
idénymunka.

Alkalmi munkának a munkáltató és a 
munkavállaló között összesen legfeljebb öt 
egymást követô naptári napig, és egy naptá-
ri hónapon belül összesen legfeljebb tizen-
öt naptári napig, és egy naptári éven belül 
összesen legfeljebb kilencven naptári na-
pig létesített, határozott idôre szóló mun-
kaviszony tekinthetô.

Ha a munkáltató és a munkavállaló idény-
munkára, vagy idénymunkára és alkalmi 
munkára létesít egymással több ízben mun-
kaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok 
együttes idôtartama a naptári évben a száz-
húsz napot nem haladhatja meg.

Harmadik országbeli állampolgár – a be-
vándorolt vagy letelepedett jogállású sze-
mély kivételével – kizárólag mezôgazdasági 
idénymunka keretében foglalkoztatható az 
egyszerûsített foglalkoztatásról szóló tör-
vény szerint létesített munkaviszony alapján.

Az alábbiakban közzétesszük a Nyu-
gat-dunántúli Regionális Munkaügyi Köz-
pont aktuális képzési listáját is.

Változás az egyszerûsített foglalkoztatásban
Csökkent a munkáltató által fizetendô közteher

Szakma-
csoport

Tanfolyam meg-
nevezése

Megs ze-
rezhetô ké-

pesítés

Jelentkezési feltételek Keresetpótló 
juttatás

Helyszín Óra-
szám

A felvéte-
li tervezett 
idôpontja

Várható 
kezdés

Várható befe-
jezés

Lét-
szám

A támogatás 
forrása

vendég-
látás

Szállodai szoba-
asszony+digitális 
írástudás 

OKJ szakké-
pesítés

8 ált., eü. alkalmasság A képzés 
kezdetétôl

Sárvár 270+20 2010.0810. 
9.00

8/23/2010 10/30/2010 18 TÁMOP

gépészet Gépi forgácsoló OKJ szakké-
pesítés

8 ált., eü. alkalmasság A képzés 
kezdetétôl

Szombat-
hely

800+30 9.00 
2010.08.18 
TISZK,  Se-
lyemrét u. 2.

9/1/2010 3/30/2011 14 DEFA

gépészet Szerkezetlakatos OKJ szakké-
pesítés

9 ált., eü. alkalmasság A képzés 
kezdetétôl

Szombat-
hely

1 200 8.30 
2010.08.17. 
REMEK

9/2/2010 5/30/2011 16 MpA FA képzési 
keret (ReMeK)

Ker-
marketing, 
üzleti ad-
miniszt-
ráció

Élelmiszer- és ve-
gyiáru-eladó

OKJ szakké-
pesítés

  8 általános, 
eü.alkalmasság -  (oktatás 
délután)

A képzés 
kezdetétôl

Szombat-
hely

410 09.00 
2010.08.23.

9/1/2010 12/15/2010 18 TÁMOP

nyelv Angol Ker B1 nyelvvizsga szakképesítés Döntés 
késôbb

Szombat-
hely

410 9.00 
2010.09.06.

9/13/2010 2/12/2011 14 MpA FA képzési 
keret (ReMeK)

nyelv Német Ker B1 nyelvvizsga szakképesítés Döntés 
késôbb

Szombat-
hely

410 9.00 
2010.09.06.

9/13/2010 2/12/2011 14 MpA FA képzési 
keret (ReMeK)

egyéb 
szol-
gáltatás

Takarító OKJ szakké-
pesítés

8 általános A képzés 
kezdetétôl

Szombat-
hely

300 8/30/2010 9/13/2010 12/15/2010 18 MpA FA képzési 
keret (ReMeK)

kereske-
delem, 
marketing

Ruházati el-
adó + digitális 
írástudás(DIT)

OKJ szakké-
pesítés

  8 általános, 
eü.alkalmasság 

A Szerk.laka-
tos indulásá-
tól függôen

Szombat-
hely

400 9.00 
2010.08.30

9/13/2010 2/6/2011 16 MpA FA képzési 
keret (ReMeK)

Hatósági Tehergépkocsi-
vez. + Tehergép-
kocsi-vez. alap-
képzô képesítô

„C” kat. jogo-
sítvány

Írni-olvasni tudás, 18. élet-
év, „B” kat. vez. eng., PÁV 
III. alk.

nincs Szombat-
hely

182 9.30 
2010.09.01

9/8/2010 vizsgaidôpont 
függô

10 TÁMOP

Hatósági Nehézpótkocsi-
vezetô

„CE” jogosít-
vány

Írni-olvasni tudás, 18. élet-
év, „C” kat. vez. eng., leg-
alább 2 éves gépjármûvez. 
eng., PÁV III. alk.

nincs Szombat-
hely

71 9.30 
2010.09.01

9/8/2010 vizsgaidôpont 
függô

8 TÁMOP

Hatósági Tehergépkocsi-
vez. továbbképzé-
si képesítô

Képesítési 
igazolvány

19. életév betöltése, 
2009.09.09.elôtti C kate-
góriás vezetôi engedély, 
PÁVIII

nincs Szombat-
hely

56 9.30 
2010.09.01

9/8/2010 vizsgaidôpont 
függô

10 TÁMOP

Targoncavezetô OKJ szakké-
pesítés

8 általános nincs Szombat-
hely

60 .9.00 
2010.09.01.

9/15/2010 10/30/2010 20 TÁMOP

informa-
tika

ECDL tanfolyam számítógép-
kezelôi jogo-
sítvány 

min. 10 osztály, v. szak-
munkás bizonyítvány

A Szerk.laka-
tos indulásá-
tól függôen

Szombat-
hely

270 8.30 
2010.09.06

9/20/2010 11/25/2010 16 MpA FA képzési 
keret (ReMeK) 

informa-
tika

ECDL+gépírás számítógép-
kezelôi jogo-
sítvány 

min. 10 osztály, v. szak-
munkás bizonyítvány

A Szerk.laka-
tos indulásá-
tól függôen

Szombat-
hely

280 8.30 
2010.09.06

9/20/2010 11/26/2010 16 MpA FA képzési 
keret (ReMeK); 
TÁMOP 1.1.2

Ügyvitel Ügyviteli gyakor-
lócég

tanúsítvány közgazdasági, kereskedel-
mi érettségi

képzés 
kezdetétôl

Szombat-
hely

480 óra 
3 hó

 9.00  
2010.10.11 

 . 
2010.10.19. 
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Munkaerô-piaci 
képzések
A Nyugat-dunántúli Regionális Munka-
ügyi Központ Körmendi Kirendeltsé-
ge két olyan, munkaerô-piaci képzést 
ajánl, amelyet a Savaria TISZK és Szom-
bathelyi Regionális Képzô Központ (RE-
MEK) indít és a Nyugat-dunántúli Regi-
onális Munkaügyi Központ is támogat a 
regisztrált álláskeresôk szakképzettségé-
nek megerôsítése, illetve új megszerzé-
se érdekében. 

A finanszírozott képzések a következôk:
– szerkezetlakatos, illetve
– a LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. kezde-
ményezésére, konkrét állásajánlatához, 
munkaerô-piaci igényéhez igazodva a  
gépi forgácsoló.
 Amennyiben már valaki rendelkezik 
mûszaki alapvégzettséggel, ebben az eset-
ben is számítanak jelentkezésére, mert e 
képzések már a jelenkor eszközeinek keze-
lési ismereteit nyújtják, a ma elvárt szakmai 
követelményeknek megfelelôen. Valamint 
a lehetôségekhez mérten keresettek, kép-
zést követôen bizonyos esetekben konkrét 
állásajánlat betöltéséhez lehetôséget jelen-
tenek, és ez a szakképzettség több mun-
kaadói igénynek megfelelve és lassan min-
den gyártástechnológiát alkalmazó iparág-
ban mûködô munkáltatónál elfogadott és 
alkalmazható. Mindkét képzésnél a felvé-
telt nyert hallgatónak a képzés kezdetétôl 
100%-ban térítik a képzési-, és vizsgadí-
jat, valamint bruttó 45.000 Forint kereset-
pótló juttatást biztosítanak. A helyközi uta-
zás támogatására 90%-os utazási költség-
térítésre jogosító igazoló kártyát adnak. 
A keresetpótló juttatás és a munkanélkü-
li ellátás (segély és járadék) alakulása:
  – A képzés ideje alatt az ellátás szünetel-
ni fog és a keresetpótló juttatást folyósítják.
  – A képzés utolsó napját követô napon a 
fennmaradó idôre járó segélyt, illetve jára-
dékot kapja az álláskeresô.
 További tájékoztató kapható a kiren-
deltségen az ügyfélszolgálati (születési hó-
nap szerinti) ügyintézôktôl, vagy Horváth 
Adrienntôl legkésôbb 2010.07.30-ig sze-
mélyesen, vagy telefonon. 

Gépi forgácsoló
OKJ szakképesítés, szám: 31 521 09

Felvételi követelmény: 8 általános 
iskolai végzettség, egészségügyi 
alkalmasság.

Felvételi idôpontja: 2010.08.18, 9.00 
óra, Savaria TISZK .

Képzés helye: Puskás Tivadar 
Szakképzô Iskola. 

Tervezett kezdés: 2010.09.01. 
2011.03.30. 

Idôtartam: 800+30 óra – kb. 10 hónap.

Június 16-ig lehetett nevezni az I. Vas 
Megyei Pálinkaversenyre. Az eredmény-
hirdetésre június 26-án Vönöckön ke-
rült sor. Szép körmendi siker született. 
Czafit Szilárd és Farkas Zoltán gyümölcs-
pálinka kategóriában arany minôsítést 
kapott a szakmai zsûritôl, míg a társa-
dalmi zsûri bronzot illetve ezüstöt adott 
a fôzetekre. Közismert, hogy a magyar 
pálinka „hungarikumnak” számít. Az új 
kormány egyik gyors intézkedése is a 
szeszfôzéssel kapcsolatos. De mitôl is 
jó a jó pálinka? A kérdésre Czafit Szi-
lárd adta meg a választ. 

Czafit Szilárd a Kertészeti Egyetem Élel-
miszeripari szakán, az erjedésipari fô szak-
irányt (sör, bor, szesz, üdítô) tanulta. A fia-
talember jelenleg a körmendi EGIS Gyógy-
szergyár Nyrt. Lacta 
Gyógy szergyárának 
minôségel lenôrzô 
osztályán a kromatog-
ráfiás labor dolgozója. 

– Mi késztetett a 
nevezésre a pálin-
kaversenyen?

– A nevezésemnek 
egyetlen oka volt: a 
zsûri általi szakma-
iság garancia volt, 
hogy objektív képet 
kapjunk a pálinkánk-
ról. (A szervezô bi-
zottság elnöke Pa-
lotás József, a ver-
senyigazgató Panyik 
Lászlóné dr. volt.) Egyben szakmai kihívás-
nak is tekintettem a megmérettetést. 

– Miképpen zajlik egy ilyen verseny?
– Bárki nevezhetett. A pálinka eredetét 

kellett igazolni. A Vám-és Pénzügyôrség al-
kotta a szakmai zsûrit, emellett társadalmi 
zsûri is ítélkezett, melynek elnöke Mérei 
Tamás volt. Három kategóriában folyt a 
szûrizés: törkölypálinka, gyümölcspálinka 
és ágyas gyümölcspálinka kategóriákban. 
Az ítészek az illatot, ízt, tartósságot és a har-
móniát bírálták el. 

– Mitôl jó a jó pálinka?
– Elôször is fontos az érett, hibátlan gyü-

mölcs. Másodszor a jó cefrézés. Fel kell a 
gyümölcsöt aprítani, és élesztôvel (szárított 
borélesztôvel) kell oltani. A csonthéjasok-
nál vigyázni kell arra, hogy a mag ne tör-
jön össze, mert akkor ciános lesz a lé! Har-
madszor a tárolás is fontos. Olyan helyen 
kell tartani a cefrét „ahol mi magunk is szí-
vesen lennénk”, azaz se túl hidegen, se túl 
melegen. A cefre megérésének idôtartama 
3-4 hét. Utána lehet és kell is fôzni. Nem 
kell tárolni tovább, de ha azonnali lepárlás-
ra nincs mód, akkor légmentesen lezárva 
megoldható a tárolása. Eljutottunk tehát a 
fôzésig, a finomításig, amely igazán a leg-
fontosabb része a pálinkakészítésnek. Az 
elsô fázisban az alszesz készül, amit az-
tán finomítani kell. Három frakciót kell el-

választani: van az elôpárlat, a középpárlat 
és az utópárlat. Az elô- és utópárlat megy 
ki a szemétbe, – elôbbiben mérgezô anya-
gok vannak. Az értékes rész a középpárlat, 
ezt 70 alkoholfokos állapotra kell juttatni. 
Ennek elérése nagyon nagy rutint követel 
a fôzôtôl. Érzéssel nagyon lassú tûzön kell 
finomítani. A 70°-os párlatot aztán a gyü-
mölcs karakterének megfelelôen állítják 
be a kívánt 40-55 szeszfokra desztillált víz-
zel elegyítve. Az én nyertes körtepálinkám-
nál éppen ez volt az egyetlen bíráló ész-
revétel, hogy a zsûri szerint a körtepálin-
kánál az optimális szeszfok a 45°, míg az 
enyém 50°-os volt. 

A díjnyertes pálinka alapanyagát Far-
kas Zoltán körtésében szedték. A lepár-
lást a hegyháthodászi szeszfôzdében vé-
gezték. A sikerhez gratulálunk! Zárszóul 
még annyit: az ilyen megmérettetések, 
versenyek viszik a jó minôség irányában 
a nedût. A pálinkaivó ember kiváló párlat-
tal találkozhat, míg a termelô és a fôzdés 
is nagyobb odafigyeléssel kell, hogy vé-
gezze a dolgát, amint azt Czafit Szilárd 
elmondása, útmutatása alapján megtud-
hattuk. S ne felejtsék: a mérték az ér-
ték a pálinkafogyasztásban is!  Kéki

Aranyló pálinka
Körmendi siker az elsô megyei pálinkaversenyen

Szerkezetlakatos
OKJ szakképesítés, szám: 31 521 24 1000 00 00

Felvételi követelmény: 8 általános 
iskolai végzettség, egészségügyi 
alkalmasság

Felvételi idôpontja: 2010.08.17, 8.30 
óra, REMEK (9700 Szombathely, 
Akacs M. u. 1-3.). 

Tervezett kezdés: 2010.09.02.
Idôtartam: 1200 óra – kb. 9 hónap.
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A Hagyományôrzôk Baráti Köre tagsá-
gának Molnár József VB ezüstérmes 
íjászt tartott elôadást július 7-én dél-
után egy Rába-parti üdülôben. Nem-
csak az íjászattal lehetett megismer-
kedni, hanem a rendezvény végén bár-
ki kipróbálhatta ügyességét. 

A rendezvény elején, az egyik Rába-parti 
pihenôház teraszán Bujdosó László, az egye-
sület elnöke köszöntötte a megjelenteket, 
majd a körmendi származású Molnár József-
nek adta át a szót, aki íjászversenyzôként sok 
kiváló eredményt ért el. Például 2006-ban az 
IFAA világbajnokságán ezüstöt szerzett long-
bow íjjal, 2008-ban az év mesteríjásza lett. 
2009-ben tagja volt az Ausztriában megren-

dezett EAA Európa Bajnokság aranyérmes csa-
patának, az Olaszországi FITA VB-n csapatban 
ezüsttel és egyéniben 11. helyezéssel térhe-
tett haza. Jelenleg elsô osztályú minôsítése 
van, és B csoportos válogatott kerettag. 

Molnár József elôadásában elôször az íjá-
szat versenyágazatairól beszélt. Mint kide-

rült, ô háromdimenziós, azaz 3D-s 
versenyeken indul, melyeken állat-
figurákra kell lôni különbözô távol-
ságokból. Elmondta, hogy nagyon 
nehéz feladat 54 méterrôl irányzék 
nélkül egy tárgyat eltalálni. Íjakat is 
hozott magával, például megmu-
tatatta egy modern kori vadász-
tüskés, kétpontú irányzékú csi-
gás vadászíj mûködését. Ezekhez 
precíziós, karbonszálas vesszôket 
használnak. Az általa is használt 
long-bow íjaknál és a tradicionális 
íjaknál elôírás a favesszô termé-
szetes tollazással. A különbözô ref-

lex íjakhoz mûanyag tollazású karbonszálas 
vesszô is megengedett. Természete-
sen a modernek mellett tradicionális íja-
kat is bemutatott, hozott olimpiai reflex-
íjat és C-szerûen meghajló török íjat, me-
lyet a középkor óta ma is használnak. Egy-
re népszerûbb világszerte az íjászat, amit 
nem véletlenül nevezett valaki célorientált 
szellemi tevékenységnek.   Csihar Tamás

Molnár József bemutatója
Íjászat, azaz egy célorientált szellemi tevékenység

A 16. szegedi kick-box Világkupán és a 
csepeli Point Fighting semi-contact magyar 
bajnoki döntôn is helyt álltak a Castrum 
SEC Dinamica SE Körmend versenyzôi, hi-
szen közülük jó néhányan ismét dobo-
gós helyen végeztek. Az országos 
utánpótlás bajnokságon is szépen 
gyûltek a dinamicások érmei. 

A május 20-tól 23-ig Szegeden meg-
rendezett 16. szegedi kick-box Világ-
kupára 9 versenyzôjét vitte Andorka 
Imre edzô, 2 danos kick-box mester. A 
20 ország csaknem 1000 sportolójával 
zajló rangos nemzetközi megmérette-
tésen a dinamicások a következô he-
lyezéseket szerezték meg: Dancsecs 
Bojána (-65 kg) semi-contact szabály-
rendszerben felnôtt mezônyben arany-
érmet szerzett. A juniorok közül Pap 
Eszter (-60 kg) és Dienes Balázs (-94 kg) 
semi-contactban csak a döntôben kapott ki, és 
így lett ezüstérmes. Eszter light-contactban is 
versenyzett, és bronzéremmel térhetett haza, 
akárcsak semi-contactban Landherr Péter (-69 
kg, kadett2) és Pintér Gábor (-94 kg, felnôtt). 

Május 29-ére a súlycsoportok elsô 4 
versenyzôjét hívták meg a csepeli Point 

Fighting semi-contact felnôtt korcsoportú 
magyar bajnoki döntôbe. Dancsecs Bojána 
grazi tanulmányai miatt személyre szabott 
egyéni edzéstervvel készül fel Ausztriában 
a versenyekre, így szép siker részérôl a Vi-

lágkupa után egy héttel Csepelen szer-
zett ezüst. Pesti Balázs (-74 kg) a csepe-
li világklasszist, Gömbös Lászlót kapta el-
lenfeléül a sérülést bejelentô gyôri Völgyi 
Erik helyett, és így második lett, Pintér Gá-
bornak pedig ismét bronzérmet akasztot-
tak a nyakába. 

Június 13-án Esztergomban rendezték 26 
egyesület 170 versenyzôje részvételével az 
utánpótlás kick-box országos bajnokságot, a 
dinamicások öt fôvel indultak a megmérette-
tésen. Landherr Péter semi-contactban ezüst-

tel zárt. Pap Eszter két szabályrend-
szerben is indult. Semi-contactban a 
dobogó 2. fokára állhatott. Eszti light-
contactban a döntôben megsérült, 
a mérkôzést kénytelen volt feladni, 
de az ezüstöt megduplázta. A junior 
korú Dienes Balázs semi-contactban 
szintén a döntôben kapott ki, így ô is 
második lett. Egész éves teljesítmé-
nyével Pap Eszter light-contactban, 
Dienes Balázs semi-contactban ér-
demelte ki, hogy részt vegyen szep-
tember végén a belgrádi utánpótlás 
világbajnokságon. 

A nyári programok között két 
ôriszentpéteri edzôtábor szerepel, 

de néhányan ott lesznek a dinamicások kö-
zül a válogatott edzôk által vezetett vépi és 
csongrádi edzôtáborban. Az egyesület nem-
csak szponzorok jelentkezését várja, hanem 
ôsztôl a ring sportok iránt érdeklôdôket is, 
aki a kick-boxon belül tanulhatnak low-
kicket, full-contactot és K1-et.  CsT 

Aranyérem a Világkupán
Mindig hoznak érmeket a Castrum SEC Dinamica SE Körmend versenyzôi

Íjászverseny
3 fordulós megmérettetés 

A Régió Egyesület, a szentgott-
hárdi Szent Sebestyén Íjászkör és a 
göttelsbergi Die Kellerratten egyesület 
immár 3. alkalommal rendezte meg a 3 
fordulós nemzetközi 3D íjászversenyét. 
A harmadik és egyben döntô fordulót a 
körmendiek szervezték a múlt vasárnap 
a Szarvas csárdánál. 



13

MJUS – a Körmendi Napokban
Körmend Város Önkormányzata és a Körmendi Kulturá-
lis Központ szervezésében 2010. augusztus 12-21. kö-
zött sorra kerülô programok

Augusztus 13. – MJUS
•	Ördögûzô Nap:  MJUS Ördögûzô vízitorna, szellemes csa-

ládi vetélkedô fürdôbelépôért,  holisztikus központ jósdá-
val, szerencsesütik az étteremben és cukrászdában

•	török	néptáncsoport	programjai:		Ali	baba	és	a	40	rabló	–	törö-
kös ördögûzés tánccal, gyerekeknek valamint török néptánc-
bemutató 

•	1830 Sipôcz Band – Batthyány-kastély
•	2030 Republic – Batthyány-kastély

Augusztus 14. – gyermekkönyvtártól a Rába hídig 
•	Adidas	Streetball	
•	Nemzetközi	Szobrász	Szimpózium	•	Utcabál

Augusztus 15. – kastélyudvar
•	Udvari	fôzôcske	

Augusztus 16. – kastélyudvar
•	Helyi	amatôr	rockzenekarok	fellépése

Augusztus 19. – Rába part
•	Csónakfelvonulás	•	Tûzijáték	•	Néptáncgála

Augusztus 20. – kastélyudvar, MJUS  
•	Nemzetközi	Fúvóstalálkozó

Augusztus 21. – MJUS 
•	Morva	néptánccsoport

Hirdetmény 
Kéményseprés
A Vas Megyei Kéményseprô és Tüzeléstechnikai Kft. körmendi Kirendelt-
ség vezetôjének tájékoztatása szerint a 27/1996 (X.30.) rendelet 10. §- a 
alapján Felsôberkifalu és Horvátnádalja területén a kéményseprô- ipari köz-
szolgáltatást 2010. július 20-tól megkezdik.

A munkát igazolvánnyal rendelkezô kéményseprô végezheti. A jelzett 
terület kéményseprôje: Felföldi Mihály.

Játszótereink tisztaságáért
Több panasz és bejelentés érkezett gyermekes családoktól a városból, hogy 
a közterületeken, különösen a játszótereken több ebtulajdonos nem tart-
ja be a vonatkozó rendelet elôírásait. Ennek következtében a játszóterek 
a gyermekek számára használhatatlanokká válnak. Nyomatékosan felhí-
vom a kutyákat tartók figyelmét arra, hogy az ebek kis és nagydolga-
inak elvégzésére ne a játszótereket használják! A közterület tiszta-
sága érdekében a gazdiknak rendelkezni kell az ebek szennyezésé-
nek eltávolításához szükséges eszközökkel, melyet adott esetben kö-
telesek használni is! Kutyák idomítása futtatása közterületen tilos, kivé-
ve az erre kijelölt helyet. Jelenleg két ilyen hely van, az egyik a Rábán alu-
li állatvásártértôl nyugatra esô terület a szeszfôzdéig, a másik pedig a Le-
gény utca nyugati oldala a garázsvárostól délre. 

Szabálysértést követ el, aki e rendeletet megszegi, és 30 ezer Ft-ig terjedô 
pénzbírsággal sújtható, a helyszíni bírság összege 500-tól 10 ezer forintig 
terjedhet. Amennyiben a kutya megharap valakit, és a sérülés 8 napon be-
lül gyógyul, 50 ezer Ft is lehet a bírság összege, 8 napon túl gyógyuló sé-
rülés esetén pedig már bûncselekménynek minôsül. A panaszok következ-
tében a közterület-felügyelôk fokozottan figyelnek a rendelet betartására, 
és szükség esetén bírsággal sújtják a rendeletet megszegôket. A rendelet 
teljes szövege megtalálható a http://.ekormanyzat.kormend.hu weblapon.

Lôgyakorlat
Értesítem a lakosságot, hogy a Nádasd-Hegyaljai lôtéren a Körmendi Ren-
dészeti Szakközépiskola éles lôgyakorlatot hajt végre az alábbi idôpontban:

2010. augusztus 6. (péntek) 9.00 órától 15.00 óráig.
A balesetek megelôzése érdekében a megjelölt idôszakban kerüljék el a 
lôtéren, és közelében való tartózkodást.

Gombásné Nardai Ibolya
jegyzôi feladatokkal megbízott aljegyzô sk.
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Körmendi Híradó városi újság

Nemcsak a földiekkel, az égiekkel sem könnyû dûlôre jut-
ni. Ezt bizonyította az ez évi XIV. Strandfoci Bajnokság.

A 2010. június 25-26-27-re tervezett sportrendezvényt alig a kez-
dés után kiadós zápor áztatta el, és a legendás döngölt pálya a já-
tékra alkalmatlan lett. A meghirdetett kártyaversenyt megtartották, a 
meghívott vendégeket vendégül látták, aztán egy hét múlva, immár 
jó idôben, de néhány csapattal kevesebbel lebonyolították a tornát. 

Idén a Vass László (Csirke) fôszervezô munkáját az áprilisban ala-
kult Körmend Újra Körmendért (KUK) Egyesület is segítette. Mint 
azt a bevezetôben jeleztük, az égiek közbenjárására június végén a 
tényleges játék elmaradt. A meghívott vendégek a Ferencvárosi Tor-
na Club egykori focistái: Zoran Kuntics és Vukovics László, valamint a 
ZTE-s Péter Zoltán és a Haladás VSE egykori válogatott védôje Kereki 
Zoltán is megérkezett, így kiváló alkalom nyílt egy kis múltidézésre. 
Egy héttel késôbb aztán folytatódhatott a strandfoci. Az eredetileg 
nevezett 32 csapatból 27 újra eljött, és a torna végre jó idôben s jó 
hangulatban lezajlott. A XIV. Strandfoci Bajnokság végeredménye:
 I. hely Egy húron pendülünk csapata,
 II. hely Bor elôttem, hegy mögöttem csapata,
 III. hely Még mindig válságban a Simon Sörözô
 IV.hely Playa Balompie csapata

A szervezôk több díjjal is jutalmazták a játékosokat.
Legjobb játékos: Horváth Róbert ( Bor elôttem hegy mögöttem )
Gólkirály: Szabó Dávid (Bor elôttem, hegy mögöttem)
Legjobb csapatnév: Mi vagyunk a legjobbak (Bebes István választotta ki)
Leggyorsabb gólt lövô játékos: Kaszás Ferenc (Zalalövôi titánok)
A legjobb felnôtt büntetôrúgó: Török Bálint
A legjobb gyermek büntetôrúgó: Péter Tibor
A legöregebb játékos: Kovács László
A legsportszerûbb csapat: Még mindig válságban a Simon sörözô csapata
Meglepetésként díjazták a legtöbbet segítôket. A rendezvényt tom-

bolasorsolás zárta. Köszönet a sok-sok támogatásért!!!        Kéki

Rába-parti foci
Strandfoci XIV. alkalommal

Focitábor 2010.
A Körmendi Football Club focitábort szervez  

gyermeklabdarúgók számára.
Idõpont: 2010. július 26-31.

Hely: Körmendi FC pálya
Korosztály: 1998. január 1. után születettek 

Amit biztosítunk: délelõtt-délután edzés, kétszeri étkezés, 
ajándék sportszer, fürdõzés + verseny 

Foglalkozások: 9.00-tõl 17.00-ig 
A tábort vezeti: László Zoltán, Nagy Sándor 

A tábor költsége: 11.000 ft/fõ 
Jelentkezési határidõ: 2010. július 23.


