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NYÁRI ÁRESŐ az OLIP mintaboltban
Valódi bőr női és férfi lábbelik
20–50% árkedvezménnyel  
kaphatóak július 18-tól a készlet erejéig.

Nyitva tartás: hétfő-szombat 9.00-17.00 vasárnap 9.00-14.00   9900 Körmend, Rákóczi u. 154.   94/592-620
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Aranyoklevelek átadásával ismerte 
el a jó tanulók és jó sportolók tel-
jesítményét az önkormányzat június 
végén a Pedagógus napi ünnepségen. 
Két nyugdíjas pedagógus is elisme-
résben részesült életpályájáért.

A Pedagógus napi rendezvényen H. Vö-
rös Márta, a Körmendi Kulturális Központ 
igazgatója köszöntötte a megjelenteket 
Körmend Város Önkormányzata nevében. 
„Akiket ma ünneplünk, valamennyien ra-
gyogóan teljesítettek. Ki azzal, hogy gyere-
kek, diákok százait tanította évtizedeken át, 
hogy olyan eredmények születhessenek, 
mint azoké a tanulóké, akiket ma itt fogad-
hatunk a kiváló tanulók és sportolók között. 
Ki pedig azzal, hogy kiemelkedôen teljesí-
tett a nemrég lezárt tanévben” – mondotta, 
majd a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulói 
következtek: Horváth Renáta énekét Czene 
Kristóf kísérte gitárral, Novák Klaudia pedig 
szavalt. Ezután városunk polgármestere, 
Bebes István országgyûlési képviselô lépett 
a mikrofonhoz, és köszöntötte a körmendi 
óvodák és általános iskolák pedagógusait, 

a „gyémántcsiszolókat”, akik értékteremtô 
munkát végezve biztonságot nyújtó érzelmi 
környezetet alakítanak ki, és képességeket 
bontakoztatnak ki. „Kinek senki sem paran-
csol, az bizonyosan magának sem fog tudni 
parancsolni. Ki az életben kötelességeit 
csak hosszú okoskodás után, s csak akkor 
teljesíti, ha azoknak megszegésére éppen 
semmi okot nem talál, nem fogja teljesíteni 
kötelességeit. Éppen ezért szükséges, hogy 
a gyermek jókor megszokjék bizonyos dol-
gokat kötelességének tekinteni” – idézte 
Eötvös József gondolatait. Elmondta, hogy 
a pedagógus akkor is példa, ha a gyereke-
kért haragszik, és akit szeretnek a diákok, 
annak a tanóráin is nyitottak lesznek. Ez az 
alapja a tudás, a tudomány iránti szeretet-
nek. A pedagógus pálya nehéz mesterség, 
életre szóló hivatás, munkájuk értékes a 
közösség részére. Ezen utóbbi kijelentést 
bizonyítandó, aranyoklevél és vasdiploma 
átadása következett.

Tanítói oklevele kibocsátásának ötve-
nedik évfordulóján a képzô intézmény 
jogutódjának, a Nyugat-Magyarországi 

Körmendi  
Napok – 2012.
Gondolták volna, hogy jövôre 
lesz éppen 50 éve annak, hogy 
városunkban az elsô tûzijáték 
volt? Tudták azt, évtizedeken ke-
resztül a fôvároson kívül csak itt 
volt színes-csillagos égi parádé? 
Igen, Körmend errôl is messze 
földön híres! 

Ahogy telt-múlt az idô, úgy szer-
ve zôdött egyre több látványosság 
augusztus 19-re. Immár több, mint 40 
éve, hogy elmaradhatatlan a Nemzet-
közi Néptáncgála, a csónakfelvonulás, 
amelyek ma fontos részét képezik a 
Körmendi Napoknak. 

Az esztendôk során igyekeztek mi-
nél több, színes, hangulatos programot 
szervezni, hogy az érdeklôdôk tömege 
sokféle eseménynek lehessen része-
se. A közelmúltban pedig a megújult 
Szabadság tér nagy események szín-
helyeként mutathatta meg magát, ahol 
együtt ünnepelhetett kicsi és nagy. 

2012-ben rendkívül színes forgata-
got kínál a Körmendi Kulturális Köz-
pont augusztus derekán. Újra meg-
telik élettel a belváros, lesz Bor utca, 
gaszt ronómiai kínálattal és élmény-
étkekkel, naponta térzene a 120 éves 
Fúvószenekarral és vendégeikkel. 
Fellépnek helyi mûvészeti csoportok, 
hagyományôrzô táborba invitálnak 
a Batthyány Lovasbandérium tagjai 
és a Régió Egyesület íjászai. Itt lesz 
az I. Nemzetközi Anyósfesztivál, 
fantasztikus koncertekkel várjuk a 
nagyérdemût, valamint könnyed, 
nyári kikapcsolódásra a színház 
szerelmeseit, a néptáncgála pedig 
ismét fantasztikus hangulatot ígér. 
A Rába-parton szárazföldi-, vízi- és 
légiparádéval köszöntjük állami-
ságunkat és az új kenyeret, ahogy 
tesszük azt immár 49 éve.

Augusztus 17-tôl 20-ig várunk min-
denkit a város legnagyobb rendezvé-
nyére, a Körmendi Napokra! 

Ne maradjanak le semmirôl, tekint-
sék meg programajánlatunkat (a 10. 
oldalon), a részletekrôl pedig tájéko-
zódjanak rendezvényfüzetünkbôl, a 
rádióból és a közösségi oldalakon! 

A közelmúltban kétszáz lelkész vonult 
végig a város utcáin a sportcsarnokban 
megrendezett jubieumi református ren-
dezvényre, melynek méltó megünnep-
léséhez az önkormányzat felújíttatta az 
ide vezetô Kossuth Lajos utcát – tudtuk 
meg Bebes István polgármestertôl.

Az önkormányzat már 2009-ben megter-
veztette a Kossuth Lajos utca felújítását, 
hogy a szûk, kétirányú utcából a felújítást 
követôen egy jó minôségû, parkolókkal 
ellátott utca készüljön – tájékoztatott 
a város polgármestere. Tárgyalásokat 
folytatott ezért a VasiVíz Zrt. vezetôivel, 
hogy az idei ünnepségig végezzék el a 

Kossuth Lajos utca ivóvíz- és csapadékvíz 
vezetékeinek cseréjét – melyre már na-
gyon megérett a helyzet –, és kapjon egy 
ideiglenes záróréteget az utca. A céggel 
való jó együttmûködésnek köszönhetôen 
az ünnepségre el is készült a beruházó 
e munkálatokkal, melyet a jövô évben 
még folytatnak. Most megvárják, hogy 
tömörödjön a talaj, és akkor a szükséges 
javításokat a süllyedéseknél elvégzik. Ezt 
követôen a jövô évre tervezi az önkor-
mányzat, hogy a végleges, terv szerinti 
átépítés megvalósuljon. A megújult Kos-
suth Lajos utca csendesebbé válik ezáltal, 
ugyanakkor jobban szolgálja az állomástól 
a Rákóczi utcáig való átvezetést.    mj

Megújult a Kossuth Lajos utca 
Jövôre folytatódnak a munkálatok 

Aranyoklevél és vasdiploma
Jó tanulókat, jó sportolókat is elismertek

Folytatás az 5. oldalon
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Új források helyi 
vállalkozásoknak  

586 millió forint értékû, az 
Európai Unió által biztosított 
forrás áll a vállalkozások 
rendelkezésre, vissza nem 
térítendô támogatás formá-
jában a nyugat-dunántúli 
régióban. A Gyôr-Moson-
Sopron, Vas és Zala megyé-
ben is elérhetô, tanácsadói 
szolgáltatás finanszírozására 
fordítható keret a Vállalati 
Tanácsadás Program keretén 
belül hívható le.

Közös sajtótájékoztatót 
tartottak a nyugat-dunán-
túli vállalkozások számára 
elérhetô Vállalati Tanács-
adás Programot koordináló 
szervezetek,ahol kiderült, 
minden Gyôr-Moson-Sopron, 
Vas és Zala megyében be-
jegyzett mikro-, kis- és közép-
vállalkozásnak lehetôsége 
van arra, hogy a vállalkozá-
sának mûködését elôsegítô 
külsô szakértôi, illetve tanács-
adói költségek (tanácsadói 
díjak) kifizetésének egy ré-
szére vissza nem térintendô 
támogatást vehessen fel. 

A pályázók 12 különbözô, 
a vállalkozások menedzselé-
séhez, fejlesztéséhez szük-
séges specifikus vállalatirá-
nyítási területre vonatkozóan 
igényelhetik a díjak részbeni 
visszatérítését. A szolgáltatá-
sok között szerepel a sikeres 
pénzügyi menedzsmenthez 
szükséges pénzügyi, adó-
ügyi, számviteli és kockázat-
elemzési tanácsadás, vállalati 
stratégia készítése, jogi át-
világítás és helyzetelemzés 
egy esetleges belsô szabály-
zat elkészítéséhez, valamint 
közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó tanácsadás, pá-
lyázatkészítés is. Ezek olyan 
részterületek, amelyeket 
ritkán fejlesztenek.

Az elnyerhetô támogatás 
minimális összege vállalko-
zásonként 100 ezer forint, 
maximális értéke pedig 4 
millió forint lehet. A támo-
gatás a megpályázott projekt 
méretétôl függôen 30-40-
50%-os arányban fedezheti 
az igénybe vett tanácsadási 
díjat. A pályázatok elbírá-
lása folyamatosan történik 
a rendelkezésre álló keret 
kimerüléséig. 

Teljesen megújul a vasútállomás 
épülete

A GYSEV Zrt. több tízmilliárd forint uniós támogatást nyert 
el korábban a pályák korszerûsítésére, a vasúti átjárók átépí-
tésére és a vasúti objektumok fenntartására, megújítására.  
A városi önkormányzattal való egyttmûködés eredményeként 
így teljesen megújul a körmendi vasútállomás épülete is. Az 
épület külsô megújítása nagyrészt megtörtént, valamint az ál-
lomás felsô szintje is elkészült. Jelenleg a perontetôt bontják, 
majd ezt követôen újjáépül a váróterem: információs táblákat 
helyeznek el és a büfé is üzemelni tud. Az állomás épülete 
elôreláthatólag decemberre lesz teljesen kész.

4

Körmendiek 
Heinävesiben

 A körmendi Finn-Magyar 
Baráti Társaság delegációja 
a közelmúltban finn testvér-
városunkba, Heinävesibe 
látogatott. A delegáció ki-
emelt célja volt, hogy a 
márciusban leégett valamoi 
mûemlék-kolostor újjáépíté-
séhez összegyûlt adományt 
eljuttassák finn barátaik-
nak. A tavasszal szervezett 
körmendi segélykoncerten 
ugyanis 1500 eurónyi ado-
mány gyûlt össze. A baráti 
találkozók mellett hivatalos 
kötelezettségeknek is eleget 
tettek a körmendiek: koszo-
rúzáson és ünnepi megem-
lékezéseken is részt vettek.

Újabb hír az 
M86-os útról

A fôvárosban tartott sajtó-
tájékoztatóján Hende Csaba 
honvédelmi miniszter, a me-
gye országgyûlési kép viselôje 
azt nyilatkozta: 2015 köze-
pére elkészülhet az M86-os 
gyorsforgalmi út Csorna és 
Szombathely között lévô, 
négysávosra bôvített szakasza. 
A szükséges engedélyek már 
rendelkezésre állnak, és az 
év végéig megkezdôdhetnek 
a régészeti feltárások is. A 
miniszter szerint a kormány 
prioritásként kezeli a Vas me-
gyén keresztülhaladó gyors-
forgalmi út kérdését, így az Új 
Széchenyi Terv keretein belül 
támogatja a fejlesztést. 

Kihelyezett  
ügyfélfogadás

A Vas Megyei Igazságügyi 
Hivatal rendszeres jelleggel – 
minden hónap elsõ keddjén 
– kihelyezett ügyfélfogadást 
tart Körmenden. A Körmend 
Városi Polgármesteri Hivatal 
átalakítási munkálatainak 
befejezõdése miatt ismét a 
régi helyen, a Városi Polgár-
mesteri Hivatalban várják a 
jogi segítségre szorulókat. 
Az ügyfélfogadás ideje: au-
gusztus 7. kedd 10.00 -12.00. 
A jogi segítségnyújtó szolgálat 
jogi jellegû problémák meg-
oldásában tájékoztatást és 
felvilágosítást, a szociálisan 
rászorulók részére ügyvédi 
közremûködést biztosít. 

A Kék Sünik nyári élményei

Az ausztriai Radentheinben – Villachtól 25 kilométer –edzõtáborozott 
a szezont lezárva immár 2. alkalommal 18 Kék SüniK ULC-ben focizó 
gyermek, 10 felnõtt kiséretében. Horváth Károly  vállalkozó hívta meg 
az egyesületet arra a vendéglátó helyre és motelbe, amit már hat éve 
õ mûködtet Ausztriában. A vendéglátó már több mint egy évtizede 
támogatója a gyerekegyesületnek. A gyerekek ellátását – szállást, 
étkezést - teljes mértékben õ állta. A körmendi csoport most sem 
csalódott. Precizen, pontosan megtervezett programot csináltak végig 
a 4 napban, és tele élményekkel tértek haza.
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Különbözô helyekrôl érkeznek táboro-
zók a nyár folyamán a katolikus plébá-
niára, de természetesen a körmendi 
gyerekek is lehetôséget kaptak arra, 
hogy egy héten át a számukra szervezett 
napközis tábor résztvevôi lehessenek.

Németh Zoltán plébános kérdéseimre vála-
szolva elmondta, hogy a július 9-tôl 13-ig tartó 
táborba negyven 
alsó tagozatos 
tanuló jelentke-
zését fogadták 
el, számukra a 
p r o g r a m o k a t 
összesen nyolc 
hitoktató és pe-
dagógus bonyo-
lította le minden 
ellen szolgáltatás 
nélkül. A tábort 
az önkormányzat 
negy venezer forinttal támogatta, de a szü lôk-
nek is kellet gyermekeik után részvételi díjat 
fizetni, viszont volt néhány gyermek, akinél a 
szociális rászorultság miatt eltekintettek ettôl. 
Június 16. és 23. között már volt egy plébániai 
tábor Nyôgérben, ahová meghívásos alapon 
azok a felsô tagozatos általános iskolások 
mehettek el, akik valamilyen formában aktí-
van bekapcsolódnak az egyházközség életé-
be, például úgy, hogy gyakran ministrálnak 
vagy olvasnak fel a szentmiséken. 

Az alsósok programja reggel nyolckor 
gyülekezôvel kezdôdött, aztán énekpróba 

majd mise következett, utána pedig a közös-
ségi házban zajlottak különféle programok, 
melyek között szerepelt filmvetítés, játék, 
vetélkedô. A délután ismét a közösségi 
házban telt kézmûves foglalkozással, szám-
háborúval, élô rózsafüzérrel, gyöngyfûzéssel. 
Július 10-én kirándulni mentek Rátótra, ahol 
az Aradi vértanúk parkját nézték meg, utána 
átbuszoztak Csörötnekre az Isteni Ige temp-

lomához, aztán 
Szentgotthárd kö-
vetkezett a cisz-
tercita apátság és 
a Brenner kápol-
na felkeresésé-
vel. A 13-i záró na-
pon tábortûzzel 
fejezôdött be a 
program. Az már 
most látszik, hogy 
jövôre nagyobb 
létszámú gyer-

meknek kell megszervezni majd a tábort.
Az idei nyáron Jákról volt már a plébánián 

negyven táborozó, július végén Oladról jön-
nek katolikus fiatalok és utánuk szlovéniai 
gyalogos zarándokok. Augusztus 20. elôtt 
50-60 fôs családi közösség érkezik majd 
ide. A turnusok után a plébániai Karitász 
tagjai végzik a nagytakarítást. Egy aktuális 
hír, hogy Kiss György káplán augusztus 
1-jétôl Zalaegerszegen lesz börtönlelkész, 
aki emellett a bagodi és egervári plébáni-
ák munkájába is besegít. Helyére Kovács 
Richárd káplán érkezik Sárvárról.  CsT

Egyetem Benedek Elek Pedagógiai 
Karának dékánja aranyoklevelet adomá-
nyozott Bogáth Józsefné nyugalmazott 
óvodavezetônek. A Soproni Felsôfokú 
Óvónôképzô Intézetben szerezte 
óvónôi végzettségét 1962. július 11-én. 
Pályáját a nádasdi óvodában kezdte, 
majd a Dienes Lajos alapította óvodában 
folytatta Körmenden. Az intézménynek 
21 évig vezetôje is volt. Nyugdíjazásakor 
a Körmend város alapította, „Oktatási 
és Nevelô Munkáért” arany fokozatú ki-
tüntetésben részesült. Az óvodával nem 
szakadt meg a kapcsolata, a Dienes Lajos 
Alapítvány kurátoraként ma is aktívan 
segíti az óvoda mûködését.

Tanítói oklevele kibocsátásának hatvan-
ötödik évfordulóján a képzô intéz mény 
jogutódjának, a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Apáczai Csere János Karának dé-
kánja vasdiplomát adomá nyo zott Pin tér 
Pálné nyugalmazott pe dagógus részére. 
Népiskolai tanítói oklevelét 1947. június 
19-én, a Gyôri Ma gyar Ál la mi Ta nító képzô 
Intézetben szerezte. „Gya korló éveit” 
Náraiban töltötte. Pe dagógus pályáját is 
itt kezdte, majd 1953-ban Körmendre, az 
Általános Leányiskolába került. A munka 
mellett képezte tovább magát, a Pécsi 
Állami Pedagógiai Fôiskolán 1953-ban 
matematika-kémia szakos tanári képe-
sítést szerzett. 1984-ben bekövetkezett 
nyugdíjazásáig a körmendi intézmény-
nek, illetve jogutódainak volt pedagó-
gusa. Nyugdíjasként is támogatta nap-
közis ne velôi tevékenységével az iskola 
mun káját. A díszoklevél elismerésben 
részesült pedagógusok pályafutásukkal a 
képzô intézmény hírnevét öregbítették, 
városunkban megbecsülést szereztek a 
pedagógus hivatásnak, s önmaguknak. A 
Körmendi Óvodai Nyugdíjasok Köre kü-
lön produkcióval készült, amivel Bogáth 
Józsefnét köszöntötték. A mûsorszámot 
Rajner Tibor kísérte zongorán. Pintér 
Pálnét köszöntötte szavalatával Takács 
Kristóf, aki a Kölcsey Utcai Általános Is-
kola diákja. Ebben az iskolában tanít az 
ünnepelt lánya, Csáky Zoltánné is. 

Az ünnepség második részében Far kas 
Tiborné kulturális és oktatási re ferens 
azokat a tanulókat szólította színpadra, 
akik oklevelet vehették át mindazért a 
tanórán kívüli magas szintû tevékenysé-
gért, mellyel tovább öregbítették saját 
iskolájuk és Körmend jó hírét tanulmányi 
és sportversenyeken. Az oklevél mellé 
könyvutalványt kaptak, felkészítô taná-
raik, edzôik pedig könyvet vehettek át. 
A rendezvényen verset mondott még 
Czitros Dorina és Nagy Milán (Somogyi 
Béla Általános Iskola), a program Ferencz 
Nóra Zsuzsanna és Csendes Máté (Olcsai-
Kiss Zoltán Általános Iskola) énekes, gitá-
ros fellépésével ért véget.          cs 

Katolikus napközis tábor
Sok táborozó érkezik nyáron a plébániára

Tavaly október 1-jén kezdôdött és 
most augusztus 31-én fejezôdik be a 
Faludi Ferenc Könyvtár által megnyert 
és lebonyolított „Legyen élmény a 
tanulás – partnerségben gyermekeink 
nem formális és informális tanulásáért” 
elnevezésû TÁMOP 3.2.11-es pályázat. 

Mecsdériné Doktor Rozália, a Faludi Ferenc 
Könyvtár vezetôje lapunknak elmondta, 
hogy tavaly sikeresen vettek részt a fenti 
TÁMOP-os pályázaton, és így 35 millió fo-
rintot nyertek a megvalósításra. A pályázat 
célja többek között az volt, hogy segítse a 
gyerekek személyiségfejlôdését, kreatív ké-
pességeik kibontakoztatását, olvasó emberré 
nevelôdését az esélyegyenlôség jegyében. 
Az is a célok között szerepelt, hogy az iskolá-
sok megfelelôen és önállóan tudják használni 
a könyvtárat és az egyes informatikai eszkö-
zöket. A pályázatban foglaltak megvalósítása 
tavaly október 1-jén kezdôdött, és idén 
augusztus 31-én fejezôdik be. A három kör-
mendi óvoda és általános iskola, valamint a 

két középiskola mellett a csákánydoroszlói és 
a pankaszi általános iskola is bekapcsolódott 
a pályázatba, ami összesen 11 intézményt 
jelent. Eddig a megvalósítás során a 474 
rendezvénynek 12.891 résztvevôje volt. Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy a 11 
intézménybe ilyen sok gyermek járna, hanem 
ez a programok közönségének összlétszáma. 
Volt olyan, hogy egy napon 3-4 különbözô 
rendezvény zajlott a különbözô helyszíneken. 
A foglalkozások 3-4 naponta zajlottak könyvtá-
rosok és a pedagógusok közremûködésével. 

A gazdag rendezvénysorozat valamennyi 
elemét lehetetlen felsorolni, különféle téma-
napok, gyermeknapok, szakkörök, vetélkedôk, 
kirándulások lettek lebonyolítva, de például a 
Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola kis-
inas tábora is így jöhetett létre. (Az elôzô szá-
munkban szereplô olvasótáborok nem voltak 
e pályázat részei.) A pályázat elszámolása négy 
nagy mappát tölt meg, és hátra van még au-
gusztus utolsó hetében a Kölcsey Ferenc Gim-
názium tábora a leendô 9.-esek számára, és 
egy záró témahét olvasótábori jelleggel.  CsT

Legyen élmény a tanulás!
Augusztusban véget ér a pályázat

Aranyoklevél és vasdiploma
Folytatás a 3. oldalról
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Ertsey Attila gondolatait adjuk közre az 
alábbiakban, aki ökológius építészettel 
foglalkozik, annak legkisebb léptékétôl 
– az autonóm háztól – a legnagyobbig, 
a Kárpát-medencéig. Organikus építész-
ként neve összekapcsolódott az auto-
nóm ház fogalmával, annak gyakorlati 
megvalósításával.

 
Ahhoz, hogy Magyarország számára egy 

fenntartható jövô víziójáig eljussunk, szüksé-
ges, hogy rátekintsünk jelenkorunk néhány 
létkérdésére:
•	elérkeztünk	a	kôolaj	kitermelési	csúcsára;	
•	Magyarország	élelmiszerigényének	közel	

40%-át, energiaigényének több, mint 
80%-át importálja, miközben megújuló 
energiapotenciálja és élelmiszer-termelô 
képessége legalább az itt élô népesség 
kétszeresét	lenne	képes	ellátni;

•	a	gazdasági	válság	tartósnak	mutatkozik;
•	globális	harc	folyik	a	földért	és	az	ivóvízért,	

s ennek célkeresztjében áll Magyarország is.

2012: az energiamonopólium vége
A válság mellett azonban vannak olyan 

fejlemények, melyek reményre adnak okot.
A „Grid parity” (hálózat-paritás) az a küszöb-

érték, melynél az alternatív áramtermelés 
módszerei legalább olyan olcsók, mint a 
há lózati áram. A tényadatok szerint ez már 
2012-ben bizonyos feltételek mellett bekö-
vetkezett. Mivel az ársüllyedés tovább halad, 
év végére a folyamat markánsan érzékelhetô 
lesz. Ez demokratizálja és forradalmasítja az 
áramtermelést, s az energiamonopólium 
megszûnik. Tehát rövidesen bármely háztar-
tás, amely rendelkezik személyenként cca. 
félmillió forinttal, és ezt napelemre költi, 
villanyszámlájától végleg megszabadulhat.

Energiastratégia: megújulók vagy atom?
Rövidesen a paksi atomerômû élettartama 

lejár, ezért a meglévô blokkok üzemidejét meg 
kell hosszabbítani, sôt új blokkok építését tart-
ják szükségesnek. Az élettartam-meghosszab-
bítás ésszerû, de 2030 után új erômûvekre lesz 
szükség. A kérdés, hogy ezek atomenergiával, 
vagy megújulókkal üzemeljenek?

A bôvítés során építendô új 2,5 GW-os blokk 
tevezett építési költsége 2500 mrd Ft, megépí-

téséhez szükséges idô cca. 10 év (2022). A 
2022-re várható paksi áramár cca. 20 Ft/kWh, 
a megújuló áramár cca. 16 Ft/kWh. Európa 
naperômû-építési lázban ég. Nézzük meg, ha 
a Paksi bôvítésre fordítandó tôkét napelemes 
áramtermelésbe invesztálnánk, mi történne?

2012-es árakon a 2500 mrd HUF-ot nap-
elemre fordítva egy paksnyi, azaz 2,5 GW 
pillanatnyi csúcsteljesítmény lenne rendszer-
be állítható 1 éven belül!
A további árcsökkenés miatt 2016-ban ugyan-
ebbôl az összegbôl kétszer akkora, 5 GW 
tel jesítmény állítható rendszerbe 1 év alatt!
Németország, Olaszország, de Szlovákia is 
ezt az utat követi. 

A megújuló energia decentralizált, demok-
ratikus. Mindenki által hozzáférhetôvé kelle-
ne tenni, azaz segíteni kéne a háztartási és 
közösségi tulajdonú rendszerek tömeges ter-
jedését. Ha nem ezt tesszük, a mai áramszol-
gáltató multik fogják lecserélni erômûveiket, 
és most már megújulóból fogják nekünk 
magas extraprofittal eladni azt az áramot, 
amit mi magunknak is megtermelhetnénk.

Intelligens hálózatok
A megújulók és az intelligens hálózatok 

által megingatott energiamonopólium által 
létrejött új helyzetet joggal nevezi a Green-
peace környezetvédô szervezet „Energiafor-
radalomnak”. 

A német energiapolitika egy decentralizált 
energiarendszer kialakítása felé fordult, több 
ezer kiserômûvel (akár háztartási léptékben), 
intelligens hálózattal összekötve. Ez a stra-
tégia teszi lehetôvé az atomerômûvek lassú 
kivezetését a rendszerbôl, 2022-ig.

Az intelligens hálózat lehetôvé teszi az ed-
digi fogyasztók számára, hogy termelôként is 
bekapcsolódhassanak a rendszerbe, továbbá 
a háztartási berendezések áramellátását is 
képes lesz szabályozni. 

Az elektromos közlekedés
Az elkövetkezô tíz évben megtörténik 

az autók átállása elektromos hajtásra. Ezzel 
lehetôvé válik az autók otthoni töltése, akár 
a napelemmel termelt árammal. Az autó egy-
úttal a ház elektromos rendszerének részévé 
válik. Mivel az autók a nap 24 órájából a leg-
többet parkolóállásban töltik, ezzel a hálózat-
ra csatlakoztatva egy hatalmas kihasználatlan 
akkumulátor-kapacitás áll rendelkezésre. Ezt 
használja ki a Vehicle to Grid (V2G) rendszer. 
Az intelligens hálózat csúcsidôszakban 
csúcserômû helyett a parkoló elektromos 
autók akkumulátorából levett energiával 
fedezi az igényeket, majd völgyidôszakban 
visszaadja a kölcsönvett energiát. Saját par-
koló elektromos autónkkal így a háztartás 
energiaköltségét lehet csökkenteni.

Fenntartható építészet
Milyen eszközökkel lehet elérni, hogy 

épületeink fenntarthatóak legyenek, azaz a 
Földet unokáink számára is megôrizzék, és 
számunkra gazdaságilag fenntarthatóak, azaz 
autonómok legyenek?
•Energiatakarékosság, energiahatékonyság: 

épületeink energiafogyasztását mérsékelni 
kell. Ennek eszközei a hôszigetelés, a kis fo-
gyasztású, magas energiaosztályú (A+ és még 
jobb) készülékek használata, valamint a gépek 
számának mérséklése, józan önkorlátozás.

•Passzív fûtés, hûtés, szellôzés: az épületek-
ben egyre több passzív eszköz használata, 
melyek nem fogyasztanak külsô energiát.

•Átállás megújulókra: nap-, szél-, vízener-
gia, geotermia használata, a gázfüggôség 
felszámolása.

•Zéró CO
2
-emisszió, a globális klíma védel-

mében.
•Fenntartható vízhasználat: az ivóvíz is korlá-

tozott forrás. Nem fogyaszthatunk többet, 
mint amit a természet újratermelni képes. 
A víztakarékosság és hatékony vízhasználat 
csökkenti a szennyvíz mennyiségét is. Ma 
számos háztartás legnagyobb költsége az 
elszállított szennyvíz. Komposztáló toalet-
tekkel, esôvíz-hasznosítással és szürkevíz-
visszaforgatással akár felére csökkenhet a 
vízfogyasztás és a szennyvíz-emisszió is.

•	Körfolyamatok, életciklus, egyensúly: a ház 
mûködése utánozza a természet körfolya-
matait, és segítse helyreállítani a környezeti 
egyensúlyt a takarékos erôforrás-használattal 
(energia, víz, építôanyagok) és a kis környe-
zetterheléssel (alacsony emissziók).

•Energetikai önellátás: az egyedi épületek 
esetén reálisan elérhetô cél az önellátás 
illetve önállóság.

•Klimatikus egyensúly: az épület környeze-
tében a legnagyobb jelentôsége a zöld-
felületeknek van. A növényzet a legjobb 
hûtôeszköz, por- és zajfogó, oxigéntermelô 
és CO

2
-megkötô. A lokális klíma egyensúlya 

kihat a globális klímára is.
Folytatás a következô számban.

Autonóm ház – autonóm ország
Már van lehetôség, hogy függetlenedjünk az energiamonopóliumoktól
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A 3. AlteRába Fesztivált június 19-22. 
között rendezték meg a Rába-parton, 
amely ismét telt házzal büszkélkedhe-
tett. A négynapos rendezvényen közel 30 
zenekar lépett fel, felvonultatva a magyar 
könnyûzenei élet színe-javát. 

Mára Nyugat-Dunántúl kedvelt zenei ese-
ményévé nôtte ki magát az AlteRába, mely az 
eddigi legígéretesebb zenekari felhozatallal 
rukkolt elô. Bár nehézkesebben indult idén a 
rendezvény – technikai problémák adódtak, 
és az egyik fôszponzor is visszalépett –, 
ennek ellenére nem emelték a bérletek 
árát, és a legolcsóbb ellátást biztosították a 
fesztiválozó fiataloknak. A Magyarországon 
megrendezett nagyszabású fesztiválokkal 

ellentétben nem a bevétel növelése, hanem 
a fiatalok szórakoztatása volt a fô cél.

A fellépôk a színes magyar zenei életbôl 
kerültek ki. Mint az a fesztivál nevében is 
szerepel, az alter-
natív stílus a meg-
határozó, emellett 
a rocktól, a ska-n 
keresztül az ír folk 
z e n é i g  m i n d e n 
fellelhetô volt. Több szakmai lap szerint 
is idén a legerôsebb a fellépôk mezônye. 

A fesztivál szer vezôi két jelen tô sebb 
újítással is kedveskedtek a résztvevôknek: 
egy többoldalas programfüzettel és korlát-
lan WiFi-kapcsolattal. Az elôzô két évben 
megszokhatták a fesztiválra látogatók, 

hogy nemes gesztust gyakorolnak általuk 
a szervezôk. A tavalyi évben a városi fúvós-
zenekart, két éve pedig a kick-box világbaj-
nok, Dancsecs Bojánát támogatták azok, 

akik a 4 napos bérle-
tüket megvásárolták 
a könnyûzenei ren-
dezvényre. Az idei 
évben a körmendi 
Szociális Szolgáltató 

és Információs Központ fogyatékkal élô 
lakóit lepik meg a rendezôk.

Az AlteRába azon kevés fesztiválok közé 
tartozik, ahol megmaradt a „woodstockos, 
sárban csúszkálós” életérzés. Itt minden a 
zenérôl szól. Nincs más, csak sátortenger, 
Rába-part és muzsikaszó.       So.Lu-Li.

Az AlteRába Fesztiválon koncertezett 
június 20-án este Péterfy Bori és a Love 
Band. A koncert sikere remél he tô leg 
arra ösztönzi, hogy ígéretét beváltva 
jövôre is eljöjjön.

„Ma este Körmendre látogatunk ahol 
még sohasem voltunk, az AlteRába Fesztivál 
kedves meghívásának eleget téve este 10-tôl 
reszeljük le az agyvelônket közös erôvel a 
Rába Szabadidôcentrumban” – írta a koncert 
reggelén zenekarával közös Facebook oldalán 
az énekesnô. Aki eljött, agyvelôreszelés 
helyett valami egészen mást kapott. 
Tanúja lehetett valami elképesztô me-
tamorfózisnak: egy vékony, gyengének 
tûnô nô a színpadra vezetô lépcsô 
legalsó fokától a színpad közepén fel-
állított mikrofonhoz vezetô pár méteres 
úton	átalakult;	egyszerre	volt	férfisorsok	
tönkretevôjeként a végzet asszonya, 
összetört szíveken lépkedô amerikai 
filmsztár, motoros bandák vezére, ha-
ragvó indiai istennô, csábító démon ôsi 
regékbôl, emberré vált égetô rockzene, 
simogató asszony, aki mindent megért 
és mindenkit elhagy, hûséges a hûtlenséghez, 
és egy személyben: hang-, szex- és energia-
bomba. Ám a fellépés után a VIP szobában 
egy kedves, törékeny hölgy várt, ugyanaz, aki 
a fellépés elôtt a színpad mellett toporgott. 
Semmi sztárallûr, semmi fáradtság, semmi 
nyûg, csak segítô közvetlenség.

– Gyakran elôfordul Körmenden elôször 
koncertezô együtteseknél, hogy megsze-
retik a közönséget, a helyet, kellemes 
emlék lesz számukra a koncert, és más-
kor is szívesen eljönnek ide. A színpadon 
azt ígérted, hogy jövôre ismét eljössz.

– Eleve jó volt megérkezni egy nagyon 
hosszú út után. Egy baleset miatt eltereltek 
bennünket, így elég elcsigázottan értünk 

ide. Az idén már voltunk néhány fesztiválon, 
például olyan helyeken is, ahol alig mertünk 
kiszállni a kocsiból, itt viszont nagyon csalá-
dias volt a hangulat, és a szervezô fiúnak, 
Hegének köszönhetôen nagyon jó volt a 
fogadtatás. A nagy fesztiválokon persze erre 
nincs lehetôség, de a kisebb helyekre sem 
jellemzô ez az odafigyelés. Pedig elég egy 
jó szó, egy figyelmes gesztus, és az ember-
nek máris jó napja van. Az már csak hab a 
tortán, hogy a közönség is szuper volt. Igen, 
ha tehetjük, jövôre is eljövünk. 

– A koncert egyszerre volt elképesztôen 
profi és elképesztôen laza és spontán. 
Ennek mi a titka?

– Természetesen rengeteget próbáltunk, 
és most fesztiválszezon van, ezért már 
eléggé összeérett a koncert mûsora. Bár 
nem vállalok el minden fellépést, mert 
most elsôsorban anyuka vagyok, mégis so-
kat koncerteztünk. A fesztiválokon alig van 
idô a hangbeállásra, ez egy elég kiélezett 
helyzet, nagyon felkészültnek kell lenni. 
Azt szoktam mondani, hogy a zenekar már 
olyan szinten van, hogy a közönségen áll 
vagy bukik a koncert. Ha jó a közönség, 
az feldob minket, és olyan boldoggá tesz, 
hogy olyankor szárnyalunk.

– Bocsánat a következô kérdésért: ha ma 
élne húsz év körüli fiatalként dédnagyapád, 
Áprily Lajos, vagy nagyapád, Jékely Zoltán, 
hogy viszonyulnának az alternatív rockhoz? 

– Ezt nagyon nehéz elképzelni. Azt tu-
dom, hogy nagyapám borzalmasan nem 
bírta a hangos zenét, migrénes volt, és 
errôl van is egy verse, ami arról szól, hogy 
ha meghal, milyen szörnyû lesz a föld alatt, 
de aztán átfordul a vers, hogy az viszont 
jó lesz, hogy nem lesz ilyen hangos zene. 
Ô teljesen rosszul volt ettôl, de esetükben 

egy teljesen más generációról beszé-
lünk. Én azt gondolom, hogy elég 
transzcendens viszonyban vagyok 
velük, és nagy szeretettel figyelnek 
föntrôl és támogatnak, nem pedig 
villámokat szórnak rám, és zenélés 
miatt nincs semmi baj közöttünk.

– Hogy születnek a dalok és a 
dalszövegek?

– Van egy számunk a második leme-
zünkön, az Álomszínész alcímû, ami 
például úgy készült, hogy egy napon 
jöttek a bejegyzések a Facebookra, és 
érkeztek levelek is, hogy éjjel velem 

álmodtak, és találkoztam emberekkel, akik 
ugyanezt mondták. Ez tényleg egy ilyen 
nap volt, talán kiszálltam a testembôl, 
vagy nem tudom mi történt. Az álmaikat 
összegyûjtöttem, elküldtem egy szövegíró 
barátomnak, aki megírta a dal szövegét. 
Vagy Tariska Szabolcs, a zenekar vezetôje 
küld át zenei ötleteket, és akkor azokat 
hallgatom, hátha kijön valami gondolat, ami 
aztán kibomlik. Én is írok dalszövegeket, 
ilyenkor nagyon foglalkoztat egy gondolat.

– Hajnalban érsz ma haza, egy egyéves 
kisfiú mellett ki tudod pihenni magad?

– Budapesten fogok aludni, a férjem a kis-
fiammal vidéken van. Ahogy tudok, felkelek, 
és rohanok hozzájuk.  Csihar Tamás

Most elsôsorban anyuka vagyok
Beszélgetés Péterfy Bori énekesnôvel, a Nemzeti Színház mûvészével

AlteRába Fesztivál harmadszor
A fiatalok igényes szórakoztatása volt a cél
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Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló törvény szerint 2012. 
április 15-tôl „a helyi önkormányzat 
képviselô-testülete önkormányzati 
rendeletben meghatározhat tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatar-
tásokat. Az önkormányzat képviselô-
testülete e magatartás elkövetôjével 
szemben önkormányzati rendeletben 
150 ezer forintig terjedô pénzbírság 
(igazgatási bírság) kiszabását ren-
delheti el.” A körmendi képviselô-
testület legutóbbi ülésén ennek 
alapján módosította önkormányzati 
rendeleteit.

Dr. Szabó Máté ombudsman, Alapvetô 
Jogok Országgyûlési Biztosa eljárást kez-
deményezett az Alkotmánybíróságon arra 
való tekintettel, hogy a tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartások megha-
tározására vonatkozó rendelkezések 
keret nélkül adnak olyan jogosítványt az 
önkormányzatoknak, amelyek az egyes 
önkormányzatoknál különbözôképpen 
kerülnek megítélésre, illetve ugyanazon 
súlyú cselekményért egyes településeken 
különbözô eljárást folytatnak le. 

Auer Miklós önkormányzati képviselô 
(Jobbik Magyarországért Mozgalom Kör-
mendi Alapszervezete) 2012. június 8-án 
beadványt terjesztett elô Bebes István 
polgármester részére a tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartások meghatá-
rozására vonatkozóan. A polgármester azt 
javasolta – tekintettel az Alkotmánybírósági 
vizsgálatra, valamint azon tényre, hogy 
BM módszertani útmutatója sem jelent 
még meg az elôterjesztés készítésének 
idôpontjáig –, hogy csak egy szûkített 
körben, a legalapvetôbb problémákra 
kiterjedôen határozzák meg az egyes 
rendeletekben.

Az állattartásról szóló rendelet mó-
dosítása

Az állattartás helyi szabályairól szóló 
5/2004. (III.01.) önkormányzati rendelet 
módosítása alapján az Ör. 4. §. (1) és (2), 
az 5. §. (1) és (2), a 13. §., 14. §.-aiban 
foglalt állattartási szabályok tiltott, ki-
rívóan közösségellenes magatartások-
nak minôsüljenek, és ezen szabályok 
megsértôivel szemben a Jegyzô a Ket. 
szabályai szerint eljárva maximum 150.000 
Ft-ig terjedô közigazgatási bírságot, a 
közterület-felügyelô pedig 50.000 Ft-ig 
terjedô helyszíni bírságot szabjon ki. A 
módosított rendeletek teljes körérôl az 
önkormányzatnál, illetve az önkormány-
zat honlapján lehet tájékozódni. Itt csak 
néhány lényegi rendeletet emelünk ki.
„4. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni 

az állatok kedvezô életfeltételeinek 
biztosításáról, a létesítmények tisztasá-

gáról és folyamatos fertôtlenítésérôl, a 
káros rovarok és rágcsálók rendszeres 
irtásáról, az állattartás során képzôdô 
hulladékok megfelelô kezelésérôl és 
elhelyezésérôl. 

„5. § (1) Az állattartónak biztosítani kell, 
hogy az állattartással senkinek kárt ne 
okozhasson. Bármilyen állat csak oly 
módon tartható, hogy a közterületet, a 
lakóépületek közös használatú helyisé-
gét, a lakások erkélyét, teraszát, loggi-
áját, ablakpárkányát ne szennyezze. Az 
esetleges szennyezôdést a tulajdonos 
illetôleg az állat felügyeletével meg-
bízott személy köteles haladéktalanul 
eltávolítani. 

(2) Minden állattartó köteles gondoskodni 
arról, hogy az állattartás következtében 
mások jogai sérelmet ne szenvedjenek. 
Haszonállatot tartani csak oly módon 
lehet, hogy az más ingatlanára átjutni 
ne tudjon.”

„13. § (2) Az állattartásra szolgáló helyet el 
kell keríteni, s amennyiben 20 közepes 
haszonállatnál vagy 5 nagy haszonállat-
nál több haszonállatot tart a tulajdonos, 
gazdasági udvart kell kialakítani. Az 
állattartás céljára lekerített udvar nem 
csatlakozhat közvetlenül a szomszédos 
ingatlan gazdasági udvarához, ha nincs 
tömör kerítés a kettô között. Ilyenkor a 
kerítéstôl számítva legalább egy méte-
res sávot szabadon kell hagyni, amit 
sövénnyel kell beültetni. 

(8) Az állattartásra szolgáló építmények 
szellôzônyílásait a saját udvar felé kell 
kiképezni. 

(9) A keletkezô bûzös gázok áramlá-
sát természetes vagy mesterséges 
szellôzéssel a magasba kell terelni. 
Jelentôsebb állattartás esetén a zárt ál-
lattartó épület mesterségesen elszívott 
levegôjét tisztítani kell. 

14. § (1) Belterületen a trágya- és trá-
gyalétárolót résmentes födéllel kell 
ellátni, oldalát és aljzatát pedig vízzáró 
módon kell kiképezni. Az ólakban és a 
trágyatárolókban az ammóniaképzôdés 
csökkentésére szagtalanító anyagokat 
kell használni. Rendszeres ürítésérôl 
gondoskodni kell. 

(2) A híg trágyát zárt csöveken kell az akná-
ba elvezetni. A szilárd trágyát szalmával 
keverve kell tárolni. 

(3) Külterületen a trágya tárolása lakó épü-
lettôl, ideiglenes tartózkodásra használt 
gazdasági épülettôl legalább 30 méter 
távolságra történhet. A trágyát földdel, 
szalmával, fóliával lefedve kell tárolni. 

A helyi környezetvédelemrôl szóló 
rendelet módosítása

A helyi környezetvédelem szabályairól 
szóló 24/2003. (VII.01.) önkormányzati 
rendelet módosítása alapján az Ör. 7. §. (2), 

(3), (4), (5) és (6) bekezdései, a 9. §. (1) be-
kezdéseiben és a 13 §-ában foglalt környe-
zetvédelmi szabályok tiltott, kirívóan közös-
ségellenes magatartásoknak minôsüljenek, 
és ezen szabályok megsértôivel szemben 
a Jegyzô a Ket. szabályai szerint eljárva 
maximum 150.000 Ft-ig terjedô közigazga-
tási bírságot, a közterület-felügyelô pedig 
50.000 Ft-ig terjedô helyszíni bírságot szab-
jon ki. Az alábbiakban a rendeletmódsítás 
néhány lényegi eleme:
„7. §. (2)A mezôgazdasági termelés során 

keletkezô növényi hulladék égetésére 
a külön jogszabályban meghatározott 
feltételek alapján van lehetôség.

(3)Tûzgyújtás és égetés ingatlanon belül 
heti két alkalommal, szerdai napokon 
11-17 óra és szombati napokon 10-14 
óra között – kivéve ha ezen napok 
munkaszüneti napra esnek – szélmen-
tes idôben megengedett a tûzvédelmi 
szabályok betartása mellett. Az égetés 
maximum 30 percig tarthat, tartós füs-
tölés nem megengedett.

(4)Égetni csak megfelelôen kialakított 
helyen, a vagyoni és személyi bizton-
ságot nem veszélyeztetô módon lehet. 
Az égetést végzô személy köteles 
a tûzrakhely oltásáról – megfelelô 
mennyiségû oltóvíz, vagy poroltó fel-
használásával – az égetést befejezôen 
gondoskodni.

(5)Az égetendô hulladék nem tartalmazhat 
ipari eredetû hulladékot (mûanyagot, 
gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek 
maradékait).

9. §. (1) Az egyes ingatlanterületek gyom 
és allergiát okozó növényektôl (fôleg 
parlagfû) mentes gondozása a föld-
használó, illetve a termelô kötelessé-
ge. A parlagfû irtásáról folyamatosan, 
legkésôbb virágzás elôtt az idôjárástól 
függô gyakorisággal kell gondoskodni.”

13. § A város területén a megengedettnél 
nagyobb zajt vagy rezgést okozó tevé-
kenység folytatására engedély nem ad-
ható ki (a zajterhelési határértékeket kü-
lön jogszabály szabályozza). A meglévô 
ipari és egyéb létesítmények csak a 
vonatkozó jogszabályok, szabványok és 
elôírások betartásával üzemeltethetôk.

(1) Tilos minden olyan tevékenység, 
amely mások pihenését, üdülését vagy 
nyugalmát bármely módon zavarja. 
Este 22 órától reggel 7 óráig, valamint 
szombati napon 22h-tól vasárnap 8h-
ig a szabadban vagy nyitott ajtajú, 
ablakú helyiségben a csendet hangos 
énekléssel, zenével vagy egyéb módon 
megzavarni tilos.

A közterületek használatáról és a piacról 
és vásárokról szóló önkormányzati rende-
let módosítását következô számunkban 
ismertetjük.

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 
Önkormányzati rendeletek módosítása a legutóbbi képviselô-testületi ülésen
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Három turnusban várta az idei Kosár-
labdatábor a 7 és 15 év közötti fiúkat 
és lányokat a városi sportcsarnokban. 
A három hét alatt avatott szakemberek 
irányítása mellett összesen 130 gyerek 
foglalkozhatott kosárlab-
dázással. Aki közülük 
tartósan megfertôzôdött 
városunk legnépszerûbb 
sportágával, ôsszel a 
Körmend Törpördögök 
edzésein bôvítheti és 
hasznosíthatja a nyáron 
tanultakat. 

A 2012-es Kosárlabdatábor 
elsô turnusán június 25. és 
29. között 41 gyerek vett 
részt, a másodikon 71-en 
voltak, a harmadik edzéseit 80-an látogatták. 
Egy gyerek maximum két turnusra jelent-
kezhetett. A tábort Érsek István vezette, az 
edzéseket Gál László, Kocsis Tamás, Szupper 

Péter és Molnár Róbert edzôk tartották a 
három szektorra osztott csarnokban. Reg-
gel 8-kor volt a gyülekezô, 9-kor kidobóval 
kezdôdött a nap, majd két részre bontva 
a társaságot, egymást követte két másfél 

órás edzés. Délelôtt a tízórait Rábai Zsolt 
biztosította, az uzsonnához a felvágottról a 
Babati Húsüzem gondoskodott, a védôital 
szódavizet pedig a Tahin-szóda adta. Segítsé-

güket mind a hárman ingyenesen nyújtották 
a kis kosarasoknak. Az ebédet a Csombor 
Vendéglôben fogyasztották el a gyerekek, 
majd csendes pihenô következett, amit 
edzés és uzsonna követett.

A táborban a körmendi 
és környékbeli gyerekek 
mellett szombathelyi, bu-
dapesti és gyôri résztvevôk 
is voltak, de Jákról, Vasvárról 
is jöttek. A tábor célja a 
kosárlabdázás megszeret-
tetése és népszerûsítése 
mellett a tehetségkutatás 
volt a 7 és 15 év közötti 
korosztályban. A gyerekek 
a részvételi díj ellenében 
névre szóló mezt és kosár-
labdát kaptak. Egész biztos, 

hogy közülük sokan ôsztôl az egyesület 
edzéseit látogatják majd. A július 13-i záró 
napon a szülôk részvételével késô estébe 
nyúló bulival fejezôdött be a tábor.   CsT 
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Városunk sportkedvelô közönsége egy 
újabb szép eredménynek örvendezhet, 
hiszen Molnár József aranyérmet szer-
zett az olaszországi íjász Európa-baj-
nokságon. Öccse, a Nádasdon élô Mol-
nár Ferenc az ötödik helyen végzett. 

A körmendi születésû Molnár testvérpár 
2011-ben két aranyérmet nyert a Kôszegen 
megrendezett IAA íjász Európa-bajnokságon, 
akkor longbow kategóriában Józsefé lett az 
arany, Ferenc pedig a bowhunter (tradicio-
nális vadászreflex íj) kategóriában bizonyult 
a legjobbnak. Az idei IFAA Eb-t az olasz íjász 
szövetség (FIARC) szervezte június 25-tôl 30-
ig Castione della Presolanaban a környezô 
magas hegyek és mély völgyek között. /
Az IAA és az IFAA között a következô az 
eltérés: az IAA-nál max 27 méterrôl lônek 
háromdimenziós állatcélokra, míg az IFAA-
nál 55 méterrôl teszik ugyanezt./ Molnár 
József már a netes nevezés egy évvel ezelôtti 
megkezdésétôl figyelte, hogy melyik kate-
góriában indulnak majd a legtöbben, így a 
február 28-i határidô lejárta elôtt a legna-
gyobb, 206 fôs BHR, vadászreflex kategóriát 
választotta, mivel szereti a kihívásokat. Öcs-
cse, Molnár Ferenc is ebben a kategóriában 
lett az ötödik. A neves megmérettetésre 
összesen közel 1000 íjász nevezett, hazánkat 
27 íjász képviselte a válogatottban. A június 
25-i kezdô nap a megnyitóé és a regisztrá-
cióé volt, majd másnap az öt versenypálya 
közül négyen elkezdôdtek a versenyek. 
Minden nap más kategória versenyzôi kaptak 

szabadnapot, voltak, 
akik ezzel kezdtek. 
József az elsô napot 
a 17. helyen fejezte 
be, de ez ôt nem 
zavarta, mert ô olyan 
típusú versenyzô, aki 
a többnapos verse-
nyeken egyre javuló 
formát mutatott eddig, és az idén is így 
történt, hiszen 28-án már az 5. helyen zárt, 
aztán jött a 29-i pihenônap, ami szerencsére 
nem zökkentette ki a ritmusból, és a 30-i 
zárónapon megszerezte az aranyérmet. A 
verseny mindig más pályán zajlott, és minden 
nap hét célkategóriában 28 háromdimenziós 
állatcélra lôttek, a nyúltól a szarvasig nô ezek 
mérete. Nézôk nem vehetnek részt a verse-
nyen, a pályák el vannak határolva egymástól. 

József amikor nem versenyez, heti 
8-10 órát tölt íjászkodással, most négy 
hétig napi két órát edzett háza udvarán 
és nehéz terepviszonyok között, aztán két 
hétig napi öt órát fordított a felkészülésre 
saját maga edzôjeként. Olyan íjat vitt, amit 
maga készített, és a legnagyobb márkák 
legdrágább íjaira vert rá. Érdekesség, hogy 
egy általa készített íj tartja már két éve a 
magyar távolsági rekordot 412 méterrel. 45 
fokos szögben lövik ki a nyílvesszôt, és azt 
mérik meg, hogy milyen távolságban fúródik 
a földbe. József ötven esztendôs, körülbelül 
tíz éve íjászkodik, és három éve magyar 
válogatott. Örül, hogy olyan sportágat 
választott, amibôl nem lehet kiöregedni, 

hiszen 55 éves korig lehet nyílt kategóriában 
versenyezni, majd a veterán kategória kö-
vetkezik. A tapasztalatok szerint a fiataloknál 
jóval eredményesebbek az idôsebbek. Ô is 
rengeteg szép eredménnyel büszkélkedhet 
a fentiek mellett: 2006-ban VB ezüstérmet 
szerzett, 2009-ben az olaszországi VB-n a 
háromtagú magyar csapat tagjaként lett is-
mét egy ezüstérem tulajdonosa. Ugyancsak 
tavaly volt harmadik Budapesten a FEHOVA 
(Fegyver, Horgászat, Vadászati kiállításon 
rendezett) terem Eb-n. Országos bajnok-
ságokon három arany, három ezüst és két 
bronzérmet szerzett, GP versenysorozaton 
pedig kétszer lett aranyérmes.

Az íjászat fajtái közül csak a pályaíjászat 
olimpiai sportág, József egyszer ebben is 
kipróbálta magát. A terem minôsítô, 32 
indulója közül a 16. lett. A pályaíjászatnál 
lôlapokra céloznak. Szeretne vadászni, hi-
szen van engedélye arra, hogy íjával vadász-
szon, de tavaly is csak kétszer hívták meg, és 
sajnos nem került semmilyen vad sem az íja 
elé. Maradnak a versenyek, jövôre az IFAA 
hazánkban rendezi a Field Eb-t, amin József 
indulni szeretne.    Csihar Tamás

Aranyérem az íjász Eb-rôl
Molnár József olaszországi sikere

Kosárlabdatábor a sportcsarnokban
Három turnusban kosaraztak
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Körmendi Híradó városi újság

Programajánló
Rendezvények 
Augusztus 
 

KÖRMENdI NAPOK – 2012.  
PROGRAMTERV

17. (péntek) 16.00 Bor utca nyitása, Bor- és borkorcsolya verseny 
meghirdetése – Szabadság tér

16.30 Térzene Kranenburg Fúvószenekarával (Hollandia) 
– Szabadság tér

17.00 „Hogyan lett a fúvószenekar?” – Emlékek a polgáro-
sodásról itthon és külföldön – címû idôszaki kiállítás 
megnyitása a Sala Terrena Galériában

18.00 Nemzetközi Anyósfesztivál megnyitása – Anyós-
szépségverseny, felvonulás hintókon – Szabadság tér

20.00 „A zene az kell!” - A Ladánybene27 együttes kon-
certje – Batthyány-kastély udvara

18. (szombat) 10.00-
tól

Nemzetközi Anyósfesztivál – Anyósok versengése a 
„Szuper Anyós” címért, mellette családi programok fér-
jeknek, gyerekeknek, unokáknak, menyeknek és vôknek. 
Izgalmas ügyességi játékok, kvíz, szellemi megpróbáltatá-
sok, gasztronómiai megmérettetések – Szabadság tér

11.00-
tól

„Legyen egy kis sütnivalónk!” – borkorcsolyák, 
hagyományos és innovatív ételek parázs felett sütve 
– gasztronómiai bemutató és verseny – Szabadság tér 
és Batthyány-kastély udvara

14.00 „Vigyétek hírünket!” – helyi mûvészeti csoportok 
bemutatkozása – Szabadság tér

17.30 Nemzetközi Anyósfesztivál – eredményhirdetés  
– Szabadság tér

18.00 „Legyen egy kis sütnivalónk!” – eredményhirdetés 
– Szabadság tér

18.15 Térzene a Szentgotthárdi Fúvószenekarral  
– Szabadság tér

19.00 Térzene a 120 éves Körmendi Fúvószenekarral  
– Szabadság tér

20.00 „KASZSZA – Siker!” - André: Lulu – A Száguldó Or-
feum fergeteges, zenés krimi vígjátéka Koltay Róbert, 
Ivancsics Ilona, Frajt Edit fôszereplésével, Koltay Ró-
bert rendezésében – Batthyány-kastély udvara

22.00 Utcabál a Spektrum együttessel – Szabadság tér
19. (vasárnap) 10.00-

tól
„Helyfoglalás” – Hagyományôrzô lovas- és íjásztábor 
– Batthyány-kastély kertje

13.00-
tól

„Nyereg alatt puhítva” – tábori étkek hagyományosan 
– Batthyány-kastély kertje

17.00 „Viva il Vino!” – „A város bora” és a „A publikum 
bora” cím átadása

17.30 Térzene Füstenfeld Fúvószenekarával (Ausztria) – 
Szabadság tér

18.15 Térzene az V. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó 
résztvevôivel – A Fúvós Workshop eredményének 
bemutatása – Szabadság tér

19.00 „Földön – Vízen – Levegôben” – Rába-part
 19.00 Lovasbemutató
 19.45 Íjász bemutató tüzes nyilakkal
 20.15 Csónakfelvonulás
 21.15 Tûzijáték

22.00 Cultmix
„ Népek tánca” – Nemzetközi Néptáncgála  

– Batthyány-kastély udvara
„A zene az kell!” – Somló Tamás, Ed Phillips és a 

Bon-bon együttes koncertje – Szabadság tér
„Helyfoglalás” - Hagyományôrzô lovas- és íjásztábor 

– Batthyány-kastély udvara
„Via Vino” – Bor utca 

01.00 „A zene az kell!” – Rába party – Rába-part

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Rendezvényinformáció: 
Körmendi Kulturális Központ, Körmend, Berzsenyi u. 11.   

Tel/fax:  94/594-227,  cultcent@t-online.hu

www.kormend.hu

Apróhirdetés
•Kitûnô állapotban lévô, felhangolt, páncéltôkés, fenyô színû Geyer 

pianínó eladó. Telefon: (30) 503-9679.

ORFK felvételi tájékoztató 

Tisztelt Ügyfelünk !

Az Ön munkaerô-piaci elhelyezkedése érdekében ki-
ren deltségünk szeretné felhívni a figyelmét egy új 
álláslehetôségre. A tájékoztató elolvasása után, amennyi-
ben érdeklôdésére számot tarthatunk, úgy szíveskedjék 
valamilyen módon jelentkezési szándékát rögzíteni (www.
nyugatrmk.hu/112segely), vagy telefonon jelezni (94-411-
413, 94-411-414: Köbli Edina vagy Mesterházi Tamás).

 A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja az 
Országos Rendôr-Fôkapitányság felkérésére elôzetes regiszt-
rációt végez híváskezelô (112segélykérô) munkakör iránt 
érdeklôdôknek (425 fô) álláskeresôk körében, de munkahelyet 
változtatni szándékozók körében is! 

Az ORFK Hívásfogadó Központot hoz létre, amely országo-
san egységesen fogja végezni a segélykérések központi foga-
dását és szükség szerinti kezelését. Az elôzetes regisztráció 
célja, hogy a központ indulásakor meggyorsítsuk a felvétel 
menetét. A most regisztrált érdeklôdôket a Vas Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központja mielôbb tájékoztatni fogja a 
felvételi eljárás pontos menetérôl. A regisztrációt a Munkaügyi 
Központ és kirendeltségei bizalmasan kezelik! 

A Híváskezelô állások betöltésének feltételei:
•	minimum	középfokú	iskolai	végzettség;
•	egészségügyi	alkalmasság;		
•	magyar	nyelv	kifogástalan	ismerete;	
•	jó	kommunikációs	készség;	
•	stressztûrô	képesség;	
•	szabálykövetés.	

Elônyt jelent továbbá:
•	alapszintû	számítógépes	ismeret;	
•	idegen	nyelv	ismerete.	

A munkával kapcsolatos további információk:
•	munkarend:	3	x	8	órás,	váltott	mûszak;	
•	megváltozott	munkaképességûek	felvétele	is	lehetsé-

ges abban az esetben, ha az egyéb felvételi kritériu-
moknak megfelelnek.

A munkatársak képzését a TÁMOP 1.1.2. kiemelt projekt ke-
retében támogatjuk. 

 Bicsák Jenô
 kirendeltségvezetô 


