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Körmendi Híradó
Ezrek keresték fel az Őrségi Vásárt
35. alkalommal tartották meg a rendezvényt			

		 2. oldal

Tartalmunkból:

Országhatárokon átnyúló
együttműködések
Nagyszabású konferenciát
tartottak június 23-án Körmenden, amelynek témája a határon átnyúló együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázása volt. Az egész napos rendezvényen külföldi és hazai
előadók ismertették tapasztalataikat, véleményüket a csaknem félszáz résztvevővel.
n 3. oldal


Népszerű az Iron Cross,
jövőre is megrendezik
Második alkalommal rendezték meg a piactéren az erő, állóképesség határait feszegető
versenyt az Iron Crosst. Az esemény túlnőtte Vas megyét,
Győrből, Kapuvárról, Kanizsáról, Budapestről is érkeztek versenyzők, csapatok. Több százan nézték a vetélkedést, amelyen a 15 éves Bindics Milán
éppen úgy küzdött, mint a
rangidős 60 éves hölgy, Marika.
n 6. oldal


Kedden startol az
AlteRába fesztivál
A régió kiemelkedő, ötnapos
fesztiválja sok zenekar szerint
az „ország legnagyobb kerti
partija"! A 6. AlteRába Fesztivált 2015-ben július 14. és 18.
között rendezik meg a Rába
Szabadidőcentrumban, a hazai
alternatív és rock szcéna számos kiválóságával, a megszokott családias hangulatban és
kedvező árszinten.
n 8-9. oldal


Címlapunkon:
Jubilált a 25 éves rendészeti
szakközépiskola  Fotó: Jámbori Tamás
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Módosított idei
költségvetés
Első ízben módosult Körmend
2015. évi költségvetése, melynek
indokai között bérkompenzáció és
szociális ágazati pótlék kapcsán
érkezett támogatások, könyvtári
érdekeltségnövelő támogatás, vis
maior pályázat, segélyek kifizetése kapcsán történt központi igénylések szerepeltek. A módosítás
tartalmazta az önkormányzat informatikai és irodatechnikai fejlesztéseit, a Városgondnokság
gépbeszerzéseit, és a képviselőtestület döntései kapcsán szükséges módosításokat. A bevételek és
kiadások főösszegét 2 milliárd 870
millió 989 ezer forintban hagyták
jóvá a képviselők, míg a tartalék
összegét 11 millió 930 ezer forintban határozták meg.

Önkormányzati
továbbra is az iskola
A KLIK létrehozását követően
vállalta 2015. december 31.-ig az
iskolák működtetését a város, így
2013-tól kezdődően a 3 általános
iskola és a gimnázium esetében
ellátja az üzemeltetési feladatokat. Nemrég nyilatkozni kellett
arról, hogy továbbra is vállalja a
fenntartást, vagy térítés ellenében
a KLIK működteti azokat tovább.
A tavalyi gazdálkodási adatokat
elemezve látszik, hogy az iskolák
működtetése megközelíti, de nem
éri el a 2013. évben hozzájárulásként megállapított összeget. Az
elmúlt években már kialakult a
Városgondnokságon belül a működtetés rendje, ezért a képviselőtestülete úgy döntött, hogy 2015.
december 31-ét követően is működtetője kíván maradni a Körmendi Somogyi Béla Általános Iskolának, a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolának, az OlcsaiKiss Zoltán Általános Iskolának
és a Körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnáziumnak. Ennek megfelelően 2015. december 31-ét követően
is beépülnek az intézmények működtetési kiadásai az önkormányzati költségvetésébe
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35. alkalommal tartották meg a rendezvényt

Ezrek keresték fel az Őrségi Vásárt
Várakozások felett teljesített
az idei Őrségi Vásár, amely a
35. volt a sorban. A szervezők
által reméltnél jóval többen
érkeztek és nem lehetett
panasz a programválasztékra
sem. Ami külön is örvendetes
volt, az a magas kulturális
színvonal.
A nyitónapon a városka főterén
Őr Zoltán polgármester mondott
köszöntőt a lenti fúvószenekar
pattogó ritmusai után. Emlékeztetett a kezdetekre, a néhai szervezőkre, közte Prém Jenőre és csapatára, a művészekre, akik segítettek és persze az itt élőkre, akik
végig partnerek voltak a rendezésben. Kiemelte: a vásár ideje alatt is
működik a termelői piac, amely,
mint később kiderült, a leglátogatottabb helyek eg yikévé vált. A
vendégek sorában ott láttuk Bebes
István körmendi polgármestert,
Gombásné Nardai Ibolyát, a Körmendi Járási Hivatal vezetőjét, valamint a meg yei kormányhivatal
több vezető beosztású munkatársát, más települések polgármestereit is. A megnyitó beszédet V. Németh Zsolt államtitkár, a rendezvény régi támogatója mondta. Ő is
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Körmend már korábban is jelentős nemzetközi kapcsolatokat épített ki

Országhatárokon átnyúló együttműködések
Nagyszabású konferenciát tartottak június 23-án Körmenden,
amelynek témája a határon átnyúló együttműködésekben
rejlő lehetőségek kiaknázása volt. Az egész napos rendezvényen külföldi és hazai előadók ismertették tapasztalataikat,
véleményüket a csaknem félszáz résztvevővel.

Ör Zoltán polgármester üdvözölte a vendégeket. Az eseményen többek között részt vett
Bebes István körmendi polgármester és Gombásné Nardai Ibolya a Körmendi Járási Hivatal
vezetője
utalt az előzményekre, arra, hogy
a hungarikum egy sajátos formája
ez a vásár. Amely esélyt ad az ittenieknek arra, hogy megmutassák
magukat. De nem csak Őriszentpéter a nyertes, hanem a környező
települések is, mondta.
Ezt követően a művelődési központba vonult a grémium, ahol a
Múlt és a jelen értékei Őriszentpéteren címmel nyitott fotókiállítást
Popovicsné dr. Tisza Edit, a megyei kormányhivatal igazgatója. A
kiállítás képeinek szerzője, Simon
Attila fotóművész is jelen volt, az
Őrségi Baráti Kar műsora őt is köszöntötte. Ezután egy másik kiállítás is nyílt a kultúra házában,
mégpedig a most 85 éves kiváló

festőművész, Horváth János alkotásaiból. Bebes István polgármester a jubileumi vásárnyitó kapcsán
egy kérdésre válaszolva elmondta,
hogy Körmend mindig is partere
volt a városnak, elősegítve fejlődését. Aláhúzta, hogy ez a segítő-támogató szándék és cselekedet legutóbb az őriszentpéteri kormányablak megnyitásában is megmutatkozott. A két település együttműködése kiváló, a kirakodóvásár
és a nívós programok sok körmendit is vonzanak. Bebes István végül sok siket kívánt Őr Zoltánnak
és a helyi testületnek a csaknem
20 ezer embert megmozgató jubileumi vásár kapcsán.
 n kor

90 éves férfi
köszöntése
A 90. születésnapja alkalmából
Bebes István polgármester köszöntötte Nyul Lajos körmendi lakost. A környezetében Lajos bácsiként emlegetett férfi Egyházasrádócon született 1925-ben. Több
mint 60 éve él házasságban, 1
gyermeke, 2 unokája, 1 dédunokája van. Az ünnepelt láthatóan meghatódott a polgármesteri köszöntőn és elbeszélgetett a városvezetővel. A ma is friss szellemiségű
Nyul Lajos díszoklevelet vehetett
át 90. születésnapja alkalmából.
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A Körmend Város Önkormányzata által rendezett konferencián magyar, osztrák illetve szlovén határ
menti települések is képviseltették
magukat. A szimpózium nem titkolt
célja volt, hogy a jelenlévő települések felismerjék az együttműködés
fontosságát, valamint, hogy sikerüljön megtalálni azokat a közös
kapcsolódási pontokat, amelyek
ezen kooperáció alapjai lehetnek.
Bebes István, Körmend Város Polgármestere köszöntő beszédében
jelezte, hogy a közelmúltban volt
már egy kísérlet a város és a mag yar partnerek részéről, hog y
megvalósulhasson egy szorosabb,
határokon átívelő együttműködés
a térségben. A szándéknyilatkozatot akkor szlovén és osztrák települések is aláírták, ezután azonban a
steiermarki partnerek jelezték,
hogy mégsem szeretnének ebben
partnerek lenni. „Ezt követően sem
mondtunk le azonban az ilyen irányultságú terveinkről, hiszen a határ közelsége, ha mondhatjuk így
kötelez minket arra, hogy jó példákból kiindulva és ezeket szem
előtt tartva igyekezzünk egy szorosabb együttműködést megvalósítani „ – emelte ki a város első embe-

re. Beszédében elmondta, hog y
Körmend városa az elmúlt években, évtizedekben jelentős nemzetközi kapcsolatokat épített ki. Kiemelten igaz ez a német és holland
partneri szövetségekre. „Ez a több
évtizedes partneri szövetség rengeteg pozitív példával szolgált számunkra és ösztönzőleg hatott ránk,
hogy mi is elinduljunk az együttműködés irányba. Eg y olyan
eg yüttműködést kell kialakítanunk, amely olyan közös, minden
települést érintő témákon nyug-

szik, mint például az ifjúsági korosztály helyzete, vag y éppen a
megújuló energiaforrások kérdésköre. ” – hangsúlyozta Bebes István, polgármester.
Ezt követően Walter Temmel, az
Osztrák Szövetségi Parlament képviselője, a Megújuló Energiák Központjának képviseletében lépett a
mikrofonhoz. Pozitív hang vételű
beszédében szólt a határtérségek
eg yüttműködésének fontosságáról, valamint a megújuló energiaforrások felhasználásának kérdésköréről.
Böhm Hynek, cseh regionális fejlesztési szakértő előadásában az
Európai Térségi Társulásokat mutatta be olyan jó példákon keresztül, amelyek kialakításában maga
is aktív szereplő volt. Türelemre
intette azonban a jelenlévőket, hi-

Bebes István polgármester köszöntötte a nemzetközi konferencia résztvevőit.Fotó: Jámbori Tamás

szen, mint mondta egy ilyen jelentőségű együttműködés kialakításához rengeteg időre és még több
munkára van szükség.
Dr. Abaffy Patrícia, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Európai Térségi Társulásokkal foglalkozó osztályvezetője előadásában
hangsúlyozta, hogy Magyarország
európai listavezető, ami a működő
EGTC-k számát illeti. Reményei
szerint az együttműködések száma a jövőben még tovább fog növekedni. Ennek a növekedésnek pedig az egyik motorja éppen ez az
osztrák-magyar térség lehet.
AZ utolsó felszólaló Er w in
Schimtz, Eurégiós nagykövet volt,
akit a körmendiek már jól ismernek, hiszen rengeteget tett Körmend, valamint a német és holland
partnertelepülések közötti kapcsolat elmélyüléséért. A német
szakértő ez irányú tevékenységéért 2013-ba díszpolgári címet kapott Körmend városától. Előadásában kiemelte, hog y eg y remek
együttműködést sikerült kialakítani Körmend, Kranenburg, valamint Groesbeek között, amely többek között közös projektek meg valósításában nyilvánul meg. „Azért
fogunk dolgozni, hog y ezen kapcsolatokat még intenzívebbé tegyük a jövőben és továbbra is sikeresen tudjunk eg yütt dolgozni
akár a kultúra, akár a sport, vagy
éppen az ifjúságpolitika területén.” –zárta szavait Körmend díszpolgára.

SZMSZ: ellenszavazat nélkül fogadták el a polgármester indítványát
Június 25-én tartotta soros ülését
Körmend Város Önkormányzata
képviselő-testülete. A napirendi
pontok között szerepelt a Szervezeti
és Működési Szabályzat (SZMSZ)
módosítása is. Az előterjesztés tartalmazott többek között egy, a testület ülésének napirendjére vonatkozó kiegészítést, amely szerint a
kiküldött napirendet minden képviselő egy alkalommal, maximum egy
percben véleményezhet.
Ezen kiegészítésből alakult ki
egy olyan előzetes vita, amely a képviselő-testület ülésén csúcsosodott
ki. Tompa László, a Pro Körmend
képviselője ugyanis nyílt levelet tett
közzé a közösségi oldalán, amelyben Bebes István polgármestert a

demokrácia korlátozásával vádolt
meg, egyúttal felszólította az előterjesztés visszavonására. A képviselő
azt is bejelentette: ellenkező esetben az Alkotmánybíróságnál kívánta megtámadni a rendeletet. A nyílt
levelet eljuttatta minden városi képviselőnek, amelyben arra kérte
őket, hogy lelkiismeretük szerint
szavazzanak a módosításról.
Tompa László leveléből kiderült,
hogy a képviselő valószínűleg félreértette az előterjesztés tartalmát.
Mivel az ő értelmezése az egyes napirendi pontok tárgyalására vonatkozott, nem pedig az ülés napirendjére. Bebes István polgármester válaszlevelében felhívta a Pro Körmend képviselőjének figyelmét ezen

tévedésére és világossá tette, hogy
az SZMSZ szóban forgó 13. paragrafusa valójában az előzetesen kiküldött napirend véleményezéséről
hivatott rendelkezni, nem pedig az
egyes előterjesztések tárgyalásáról. A módosító javaslatát azzal indokolta a város első embere, hogy
mivel a napirendi javaslat tárgyalása során a képviselők a napirend
szerinti előterjesztések elfogadásáról és azok tárgyalási sorrendjéről
szavaznak, így ezen véleményezésre bőven elegendő az egy perces időkeret. Főleg úgy, hogy a napirendet
az ülés előtt napokkal kiküldik minden képviselőnek.
A képviselő-testület ülésén tovább folytatódott a vita, amelybe a

Jobbik Magyarország önkormányzati képviselője, Auer Miklós is beleszólt. A nemzeti radikális párt
képviselője kikérte magának Tompa László levelét, egyúttal megkérte, hogy a továbbiakban tartózkodjon az ilyen jellegű tevékenységektől. Kiemelte, hogy a nyílt leveleken
keresztül történő üzengetés korábban nem volt divat a képviselők között, a kulturált vitákra pedig véleménye szerint a testületi üléseken
kell, hogy sor kerüljön. A vitát követően került sor az előterjesztés
megszavazására, amelyet a képviselő-testület Auer Miklós tartózkodásával, ellenszavazat nélkül fogadott el.
n pome
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Kulturális forgatag a Szent Iván éjen és a Múzeumok Éjszakáján

Az Isis Quartet koncertje volt a nap fénypontja
A Szent Iván éj és a Múzeumok Éjszakája gazdag programkínálattal várta az érdeklődőket. Csakúgy, mint az előző
években, most is éjszakába nyúlóan tartottak a különféle
rendezvények, amelyeknek kiemelt helyszíne volt a Dr.
Batthyány-Strattmann László Múzeum.
Az évszakhoz képest meglehetősen
hűvös volt az idő az idei Múzeumok Éjszakáján, többször is esett az eső, így
néhány programot a szervezők meg
sem tudtak tartani. A lelkes érdeklődőket azonban ez sem tartotta vissza,
igaz, volt is miből válogatni a kulturális
eseményeket, bemutatókat illetően. A
Batthyány-kastély udvarán a körmendi Vasparipa Egylet és az Oldtimer
Klub Stara Gora vonultatta fel kincseit,
később csatlakoztak hozzájuk a Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség
tagjai. Régi velocipédek, kerékpárok,
motorok és autók sorakoztak a kastély
udvarán, némelyiket ki is lehetett próbálni. Közben folyamatosan zajlottak a
zenés és táncos produkciók, a Batthyány kastély kápolnájában SinkovitsVitay András idézte fel a Körmendhez
is kötődő színészóriás, Sinkovits Imre
életútját.
A gyerekek sárkányt készíthettek a
kézműves asztalnál, emellett Gina és
Zsolti koncertjén, valamint a Szamóca
Színház előadásán szórakozhattak. A
délután folyamán több ismeretterjesztő előadást is hallhattak az érdeklődők. Az első szárnypróbálgatások címmel Szalainé Bodor Edit beszélt a repülés történetéről, ezt követően pedig
Bogáti András túravezető a Batthyány-kastély északi kertjébe kalauzolta
a résztvevőket, és bemutatta az itt található természeti kincseket. A kastély
északi kertjében több érdekes növény
is található. Az egyik ilyen az erdei
gyömbér gyökér, amit szegfűszeg he-

Holdsarlót himbált az ég a Szabadság téren

lyett használtak. Van itt emellett szamócalevél, ami teának kiváló, és magas C-vitamin tartalommal bír. A citromfűből tölgyfakéreggel kenőcsöt készítenek, amely herpesz kezelésére
szolgál. Az indiai pimpó pedig sebgyógyításra jó, valamint a rák kezdeti stádiumában is használják gyógyításra.
Az előző évekhez hasonlóan az idén
is körül lehetett nézni a kastély elzárt,
feltárás alatt lévő részeiben, a csoportokat Koppány András régész vezette
körbe az épületben. Három turnusban
járták végig a lakatlan épületrészeket
az érdeklődök, Koppány András a kastély második emeleti reprezentatív helyiségeit és az itt elvégzett falkutatás
eredményeit mutatta be az éjszaki látogatóknak. A második emeleten igazából csak a díszterem látogatható, így
a többi terem nagy újdonságot és izgalmat jelentett mindenkinek. A csoportok láthatták a kastély lezárt részeit,
így a keleti, az északi és a nyugati
szárnyat. Korábban itt voltak a szalonok, a hercegi árnyékszék, a Gobelin
szalon, a hercegi dolgozószoba, a
könyvtár, a hercegi hálószoba, az oratórium, valamint a téli és a nyári ebédlő.
A várva várt lampionos felvonulás
elmaradt, volt viszont hőlégballonozás,
ami egy igazán izgalmas programelemnek számított. Az Isis Quartet
koncertje a nap fénypontja volt, ezt az
időjárás miatt nem a Várkertben, hanem a Díszteremben tartották, a hangzás gyönyörű volt.

Hangulatos koncertet adott az Isis Quartet
A Szabadság téren könnyűzenei
koncerteken szórakozhatott a közönség, fellépet a NoName zenekar, a
Sugarloaf együttes, majd a Mary
Popkids.
A Szent Iván éj programjait a szokásos máglyagyújtás zárta a Régió
Hagyományőrző Egyesület közreműködésével, végül Udvary Feri naplójából tudhattak meg izgalmas részleteket azok, akik éjszaka is kitartottak.
Udvary kilencvennyolc oldalon írja le
öccsével 1889. augusztus 21. és szeptember 29. között tett velocipédes utazásukat a francia fővárosba, és látogatásukat Kossuth Lajosnál. A fivérek tizenhét nap alatt tették meg
velocipédjeikkel a közel 1500 km-es
távot a Körmend-Graz-SalzburgMü nchen- Stuttg a r t-K a rlsr u he Strasbourg-Nancy-Párizs útvonalon.
Párizsból – pénz- és időhiány miatt –
nagyrészt vonaton utaztak Torinóig,
majd Kossuthtól részben velocipéden,
részben vonaton utazva érkeztek
haza szülővárosukba. Udvary írásában hangsúlyosak a tájleírások, de
beszámol a felkeresett területek gazdálkodási módjairól, embertípusai-

ról, például a halvérű bajorokról.
Nagy teret szentel az egyes népek
hölgyei jellemzésének, kiemeli velük
szemben a temperamentumos magyar nőket, de nem hallgatja el egy
párizsi „cocot”-tal esett kalandját
sem. A könyv legérdekesebb részei az
utazás során esett kalandok ismertetései. Baden-Badenban például egy
francia márki magyarországi cigányoknak nézte az utazás során lebarnult fivéreket, és mindenképpen muzsikálásra akarta rábírni őket. Az
utazás csúcspontja Kossuth meglátogatása volt torinói száműzetésében.
1889. szeptember 23-án keresték fel
Magyarország volt kormányzó-elnökét, aki egy órán át beszélgetett a fivérekkel. Kossuth először a vasparipa elnevezésről, majd a hazai kerékpársportról faggatta őket, aztán fiatalkoráról mesélt. Megmagyarázta
Ferinek, hogy miért nem tér haza
Magyarországra, végül két aláírt
arcképét a látogatóinak ajándékozta,
s a következő szavakkal búcsúzott
tőlük: legyenek boldogok kedves fiaim, törekedjenek a hazának hasznán t.j.
ra válni! 

Oldtimer bemutató is volt ezen a napon 

Fotók: Jámbori Tamás
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Rendészeti parádé a 25. jubileumi tanévzárón
Pattogó vezényszavak, egyenes
tartású lányok és fiúk egyenruhában, tisztelgő sorfal, díszmenet: sokig emlékezetes marad a Körmendi
Rendészeti Szakközépiskola jubileumi, 25. tanévzárója. A város főterén
tartott parádé nem csak látványosra, de bensőségesre is sikeredett.
Láthatóan meghatódtak mind a
tanítványok, mind a szülők az eskütételkor, s akkor is, amikor dr.
Hollósi Gábor parancsnok, az intézmény vezetője megyezászlót vehetett át Majthényi László közgyűlési
elnöktől. Jelen volt és felszólalt dr.
Takács Tibor országos rendőrfőkapitány-helyettes, aki kiemelkedőnek nevezte a rendészetiben folyó

munkát. Hozzá téve: a csaknem félszázezres állomány szeretettel várja az utánpótlást, a most kibocsátott
hivatásosokat. Bebes István polgármester méltatta a 25 éves intézményt és azt, hogy nagyban hozzá
járult a közbiztonság erősítéséhez.
Mint mondta, a város profitál a rendészeti létéből, cserébe minden
olyan támogatást megad, ami szükséges. Eddig 15 ezren tanultak az
intézményben, közte határőrök,
rendőrök, katasztrófavédelmisek.
Végül a tanulók letették a tiszthelyettesi fogadalmukat, így rövidesen 185-en kerülnek a kapitánysán kor
gokra az országban.
Fotók: Jámbori Tamás
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Emelt szinten 80-90 százalékos, jeles eredményt produkáltak

Tizenöt évtől a hatvanig, sokan mérették meg magukat

Népszerű az Iron Cross, jövőre is megrendezik

Leérettségiztek a kölcseys gimnazisták

Második alkalommal rendezték meg a piactéren az erő,
állóképesség határait feszegető versenyt az Iron Crosst. Az
esemény túlnőtte Vas megyét, Győrből, Kapuvárról, Kanizsáról, Budapestről is érkeztek versenyzők, csapatok. Több
százan nézték a vetélkedést, amelyen a 15 éves Bindics
Milán éppen úgy küzdött, mint a rangidős 60 éves hölgy,
Marika.

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium két végzős osztályának minden diákja sikeres érettségi vizsgát tett június közepén. A 12. a osztályban 29, a nyelvi előkészítős 13. a –ban
22 diák, a 11. évfolyamosok közül pedig öten (előrehozott
vizsgán) adtak számot tudásukról.

Ott láttuk a téren Bebes István polgármestert, aki méltatta a verseny
jelentőségét. Kifejtette, hogy a város
gyarapodott az Iron Cross által, s
megérdemli a támogatást. Idén két
kategóriát is indítottak és díjazták a
legjobb 40 év feletti versenyzőket. A
szervezők, Szollár János főszervező
és Schuster Enikő elmondták, hogy a
nevezők száma minden várakozást
felülmúlt, így határt kellett húzni az
indulók létszámában. Végül 93 egyéni versenyző és 24 csapat mérte össze
erejét. Kiválóan felkészült versenyzőket láthatott a közönség, látványosan
kivitelezett gyakorlatokat és nagy
küzdelmeket. A szervezők egybehangzóan a folytatás mellett döntöttek, tehát jövőre biztos lesz Iron Cross
Körmenden.
Dobogósok Open 1.Open 1 Nők:1.
Kovács Flóra Hag ymaGym2.
Ebenspanger Dóra Egyéni versenyző3. Németh Barbara Thor Gym. 40 év
felletti kategória győztese: Szász
Krisztina Parkfit Újpest. Open 2 Férfiak:1. Varga Tamás Crosstraining
Kapuvár 2. Balogh Ádám Wodstock 3.
Felső Péter Egyéni versenyző. 40 év
feletti kategória: Prelec Tamás Egyéni versenyző. Dobogósok Open 2.
Open 2 Nők: 1. Horváth Nikoletta Im-

pulzus Crossfitness Körmend 2. Hegyi Tímea Thor Gym 3. Nagy-Varga
Krisztina Impulzus Crossfitness Körmend. Open 2 Férfiak: 1. Horváth Tamás Crossfit Arabona Győr 2. Szollár
Zsolt Extrembike K.E. 3. Pradalits
Roland Wodstock 40 év feletti kategória: Kiss Csaba 24MAX. Dobogósok
Csapat. 1. GALAXY Szombathely
(Berta Eszter, Papp Nikoletta, Tóth
Tamás, Pusztai Szabolcs, Csercsics
Richard, Kiss Csaba ) 2. ELITEFIT

Zalaegerszeg ( Kovács Flóra, Bogár
Andrea, Adrovitcz Béla, Pacsa Gábor,
Takács József, Varga Sándor ) 3.
DELTA KOMMANDÓ IMPULZUS

CROSSFITNESS Körmend ( Haraga
Evelin, Horváth Nikoletta, Bindics Zoltán, Bankó Zoltán, Zsigmond Tamás,
Fotók: Jámbori Tamás
Schuster Enikő) 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol és német
nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz,
informatika, testnevelés valamint
rajz és vizuális kultúra tantárgyakból tettek a kölcseys diákok közép és
emelt szintű érettségi vizsgákat. A
továbbtanulásnál többletpontot jelentő emelt szintű érettségire 18 diák jelentkezett, voltak, akik két tantárgyból is. Szépen megállták a helyüket a
végzősök – hangsúlyozta Laczó Tamás intézményvezető. Hozzátette:
emelt szintű felkészítőn és tehetséggondozó foglalkozásokon is kaptak
ehhez segítséget a diákok. Matematikából és történelemből hagyományosan kitűnően szerepelnek, de a többi

tárgyból is többnyire 80-90%-os eredménnyel jeles osztályzatot értek el
idén is. Már az írásbelik jól sikerültek, a szóbelin pedig tovább jeleskedtek és emelték a százalékos teljesítményüket.
Közülük kiemelkedik Márfi Szilárd
97%-os emelt szintű német érettségije. Ő az OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny) országos
döntőjén 42. helyezett lett, és a grazi
egyetemen folytatja tanulmányait.
Keeling Endre Henry emelt szintű
szóbeli történelem feleletét 100%-ra
értékelte a vizsgabizottság, ő szeptembertől Angliában tanul majd. A
gyógypedagógusnak készülő Cser
Kitti emelt szintű szóbeli magyar felelete 97%-os eredményével szintén dicséretes.

Az 51 végzős kölcseys közül 35-en
jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. Kedvelt a műszaki, a pedagógus, a
vegyész és a gazdaságtudományi pálya. Kurrensnek számít a sporttudomány. Az utóbbi években újra kedvelt-

Tolnay díjakat vehettek át
A Körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnáziumban minden tanév
végén eg y diák átveheti Tolnai
Józsefnétől a Tolnai József Díjat. Az eg yszeri ötvenezer forintos támogatást a nevelőtestület döntése alapján Agg Richárd érdemelte ki kitűnő tanulmányi eredménye és a Szellemi Diákolimpiákon nyújtott
kimagasló teljesítménye miatt.
A díjazott diák és Laczó Tamás

intézmény vezető személyesen
köszönte meg Margit néninek a
fia emlékére alapított példaértékű felajánlást. Ug yancsak
ennek köszönhetően további
két diák (Dévai Lívia és Jakab
Roxána) szeptembertől júniusig kéthavonta rendszeres
anyag i támogatásban részesült példás tanulmányi eredménye és szociális helyzete
alapján.  n t.m.

té vált műszaki pályák miatt természettudományos tantárgyként egyre
többen választják a fizikát, idén 7
diák érettségizett középszinten ebből
a tantárgyból.
Sajnos az is előfordul, hogy az alapos felkészítés mellett a tehetséges diákok közül néhányan anyagi lehetőségeik miatt nem választanak felsőoktatási intézményt. Kiváló képességeik
ellenére előbb szeretnének szakmához
jutni családjuk szociális helyzete miatt. Az OKJ-s képzésre keresett vagy
éppen ritkaságszámba menő szakmai
területekre jelentkeztek, mint például:
mechatronikai technikus vagy erdész.
Bár az érettségi izgalmait lassan
elfelejtik a diákok, a fotók és az emlékezet megőrzi azokat, de az, hogy ki
melyik egyetemre nyert felvételt,
csak július végén – a ponthatárok
meghúzásakor - válik bizonyossá.
 n takács marietta


Fotók: Jámbori Tamás
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Nem marad el a huppogás sem: szerdán lép fel az Ocho Macho

Kedden startol az AlteRába fesztivál – már hatodszor!
A régió kiemelkedő, ötnapos fesztiválja sok zenekar szerint
az „ország legnagyobb kerti partija"! A 6. AlteRába Fesztivált
2015-ben július 14. és 18. között rendezik meg a Rába Szabadidőcentrumban, a hazai alternatív és rock szcéna számos
kiválóságával, a megszokott családias hangulatban és kedvező árszinten.
“Tudom körülbelül, hogy milyen
zenét kellene játszani, hogy nagyon sok pénzt szerezzek, de arra
mi nem vagyunk kaphatóak. Amit
mi ebben az országban elérhettünk, azt már majdnem el is értük.
Ezt csak úgy lehet csinálni, hogy
az ember hisz benne és szereti,
mert anyagilag egyszerűen nem éri
meg. Pénzért lehet olyan zenekart
létrehozni, ami működik egy-két
évig, keresnénk vele eg y halom
pénzt. Ezek a divatzenekarok. Mi
hosszú távra rendezkedtünk be, és
egy kicsit mindig is rétegzenekar
leszünk. Én azt akarom, hogy húsz
év múlva is a színpadon legyünk”
– ezt a Pál Utcai Fiúk frontembere,
Leskovics Gábor (Lecsó) nyilatkozta a kilencvenes évek derekán egy
akkor még nagyon fiatal (leendő)
újságírónak, e sorok szerzőjének...
Az a bizonyos húsz év eltelt, és az
idő a Pál Utcai Fiúkat igazolta. Az
AlteRábán is törzsvendég fellépők,
de Lecsó elmesélte, hogy a főszervező Hegedüs Lászlóval való kapcsolat a fesztiválnál régebbi keletű.
Hege – mint nagy PUF-rajongó –
már az AlteRába előtti években is
több koncertet szervezett Körmenden, sőt, amióta van fesztivál, mellette évközben is vannak további
Pál Utcai Fiúk-koncertek a város-

ban. Szívesen jönnek, már csak
azért is, mert a vendéglátás mindig
parádés.
Az AlteRába második napját nyitó zenekarnak nyolc éve jelent meg
az utolsó lemeze, így a rajongók
már nagyon várják az újat… ami
készülget is egyébként! Szerdára
sok-sok régi számot ígért Lecsó,
többet, mint amennyit más fesztiválokon játszanak.
A zenekar háza táján van újdonság: a nyáron kerül adásba a Petőfi
TV-n a budapesti Művészetek Palotájában készült felvétel. Április végén a Magyar Rádió Szimfonikus
Zenekarának kíséretével születtek
újjá a Pál Utcai Fiúk-dalok, a hangszerelésen a legendás Spionsalapító, Peter Ogi is dolgozott.
A vendéglátással, szervezéssel
nem csak a PUF elégedett: a ProArt
országos szavazásán a tavalyi év
fesztiválja címet nyerte el az
AlteRába. A díjat Egerben, a Music
Hungary szakmai konferencia keretében adták át nemrég, és az ország összes jelentősebb fesztiválja
jelölt volt. Szavazni a zenekaroknak és stábjuknak, szakmabelieknek volt lehetőségük, így még nagyobb értéket visel a díj. Előző évben a Fishing on Orfű fesztivál
kapta a díjat. Szempontként jelölték meg a szerződések betartását,
a körülményeket, az idősávok betartását, az Artisjus bejelentést, a
biztonságot, hang, fénytechnikát, a
zenekari kifizetéseket, alapvetően
a háttérmunkákat és hangulatot.
Az idei AlteRábára a bérletvásárlás lapunk megjelenése napján
(július 10.) lezárul, a napijegyek
4000 forintba kerülnek. Az első
napra szóló jegy 1000 forinttal olcsóbb, ennek oka, hogy a búcsúzó
Heaven Street Seven zenekar másfél órás műsorával a 20 éves jubileumát ünnepli a fesztiválon. Erre a
napra tehát 3000 forint a belépő –
azoknak kedvezve, akik kifejezetten a HS7 miatt jönnek.
A húszéves zenekar márciusban
kezdte búcsúturnéját, ebben a régi-

óban utoljára Körmenden lépnek
fel, a zárás augusztus 1-jén lesz a
Budapest Parkban. Szűcs Krisztián, a Heaven Street Seven énekese,
gitárosa, dalszerzője egy év eleji
sajtótájékoztatón úgy fogalmazott,
hog y "amit megcsinálhattunk
együtt, azt megtettük, emiatt döntöttünk úgy, hogy befejezzük működésünket. Ez a húsz év mindan�nyiunk számára életünk nagyon
fontos része volt, gyakorlatilag folyamatosan aktív volt a zenekar.
Nincs harag közöttünk, egyszerűen az ideális kreatív működést,
amit mi elvárunk magunktól, azt
így öten mostanáig tudjuk csinálni."
A búcsúturnén a nagy slágerek
mellett régen elfeledett dalokat
vesznek elő és mindenütt igyekeznek fellépni, ahol a húsz év alatt
emlékezetes élményeket szereztek.
A Heaven Street Sevenben Szűcs
Krisztián mellett Ábrahám Zsolt
gitáron, Takács Zoltán billentyűs
hangszereken, Németh Róbert
basszusgitáron, Orbán Gyula pedig dobon játszik. A zenekar kilenc
sorlemezt készített, a legutóbbi, a
Felkeltem a reggelt 2012-ben jelent
meg.
Vannak még további kerek szülinapos bandák (és ők nem oszlanak
fel!): 15 éves a 30Y, 10 esztendős a
Vad Fruttik és Kiscsillag, 5 éves az
Ivan and the Parazol.
Nem marad el a huppogás sem:
szerdán lép fel az Ocho Macho. A
zenekar ötlete a Kőszeg-Szombathely vonalon fogalmazódott meg, és
2003-as alakulása óta kétszeres
platinalemezes lett és bejárta az
országot. A spanyolul "nyolc hím"
nevű zenekar huppogásnak nevezi
a zenéjét, melyben a reggae, a ska,

a punk és a latin találkozik. A jelentős hazai fesztiválok mellett kisebb rendezvényeken, falunapokon, gasztroünnepeken is szívesen
fellépnek. Hitvallásuk, hog y élő
zenét vigyenek mindenkihez, ennek jeg yében vesznek részt a
Lezmon (Legyen Élőzene Magyarországon) kampány jótékonysági
turnéján. Külföldi fesztiválokat is
megjártak már Romániától Ausztrián át Németországig. 2007-ben
jelent meg az első lemezük, és tavaly a harmadik nagylemezük, a

De Puta Madre, mellyel egy időben
könyvet is megjelentettek a történetükről, Ocho Camino címmel.
Idei nagy sikerük, hogy megnyerték a 2015-ös Nagy-Szín-Pad!-ot, a
Petőfi Rádió és a Volt Produkció
tehetségmutató versenyét, így ők
képviselik Magyarországot a 2016os Eurosonic Fesztiválon Hollandiában.
Ha már ennyire a jövőbe tekintünk: az AlteRába ebben a formában most az utolsó lesz, aggodalomra azonban semmi ok! A Nyugat-Dunántúl meghatározó zenei
eseménye nem szűnik meg, csak
átalakul. A 2016-os esztendőben a
Rába-parti helyszín felépítése és
arculata változik meg jelentősen,
igaz, a családias hangulat megmarad – hangsúlyozta Hegedüs László fesztiváligazgató. Jövőre bővül
az infrastruktúra, megújulnak a
fényelemek és a technikai berendezések, a nagy színpad pedig teljesen új arcát mutatja majd. Az idei
évben is érezhető lesz már néhány
változás, de az igazi átalakulás
2016-ra várható, így a főszervező
szerint azok, akik a mostani formájában szeretik a fesztivált, már
csak ezen a nyáron láthatják olyan-

nak, ahogy az hat esztendeje elindult.
Hegedüs László elmondta, az
AlteRába elismert fesztivállá nőtte
ki magát országos szinten is, mind
a zenekarok, mind a vendégek körében. A méltán népszerű rendezvény eltökélt szándéka a bérletek
és napijegyek árainak befagyasztása, garantálva ezzel az állandó
vendégkör megtartását.
A Fesztivál Taxi idén is a fesztiválozók rendelkezésére áll, és az a
hagyomány is folytatódik, hogy a
körmendi Szociális Szolgáltató és
Információs Központ fogyatékkal
élő lakói vendégei lesznek a rendezvénynek.
A kempingezők ez évben is számíthatnak a Szentgotthárdi Spa &
Wellness belépőjegyeire, valamint
számos egyéb ajándékra. Sátrazni
ezúttal is rendkívül kedvezményes
feltételekkel lehet a Bárkaházban a
Körmendi Kulturális Központ jóvoltából. Fesztiválhonlap: w w w.
alterabafesztival.hu
A szervezők számítanak arra,
hogy sok osztrák vendége is lesz az
AlteRábának, hiszen azok az osztrák állampolgárok, akiknek van
picture on bérletük, ingyen jöhet-

nek a körmendi fesztiválra.
Viszontakció is van: az ötnapos
AlteRába fesztiváljeggyel rendelkezők mindössze 7700 forintért
válhatnak pinkarockerré (63 €,
azaz 19600 Ft helyett).
És hogy mi is az a pinkarock?
Hát a picture on fesztivál! Az időpont 2015. augusztus 7-8., a helyszín pedig a Szentpéterfa és Pornóapáti között elterülő Bildein (Beled). Ilyen szomszédokkal csak
fergeteges lehet a buli… A közvetlenül az osztrák-magyar határon
fekvő falucskában idén is jobbnál
jobb nemzetközi fesztiválzenekarok váltják egymást a színpadokon. A siker titka ezúttal is szemtelenül tarka keverékben van.
A legnag yobb várakozás Magyarországon jó eséllyel a fesztivált szombaton záró brit legendát,
a Stereo MC’s-t övezi. Minden idők
egyik legsikeresebb brit hiphop zenekarának két meghatározó egyénisége és alapító tagja, a Rob
Birch-Nick 'the Head' Hallam páros
eg yütt már évszázadnyi élettapasztalattal bírnak, de még mindig
annyi energia lakozik bennünk,
mintha nem huszonöt évvel ezelőtt,
hanem csak tegnap kezdték volna
jobb dolguk híján a a londoni metro
utasait szórakoztatni...
Előttük – a főműsoridőben – a
hamisítatlan brazil metált észvesztő pontossággal és határtalan dél-amerikai szabadsággal a
színpadra állító Soulfly és az
évek óta az amerikai slágerlisták
felső szegmensében tanyázó délafrikai g yökerű post-grunge rockot zúzó Seether dobogtatja majd
meg a rajongók szívét, de ott lesz
a színpadon az aktuálisan felfedezett osztrák alternatív sikerbanda, Wanda is.

9

Pénteken a szókimondó szövegeiről híres német Hans Söllner zárja
a színpadot, előtte pedig az amerikai rockbanda, a Black Stone Cherry, a friss brit indierockot játszó
Subways, és a némileg melankolikusabb rockkal operáló ugyancsak
brit Anathema mulattatja a pinkarockereket.
Rajtuk kívül még számos zenei
projekt vonul majd fel a fesztivál
színpadaira, természetesen Mag ya rország ról is. A z idén
tizenötéves fesztivált megtiszteli
jelenlétével az ugyancsak 15 esztendős 30Y, akik ráadásul Szombathelyről nem átallanak a 30Y-os
busszal érkezni, melytől nevüket
kölcsönözték. A szombathelyi Ocho
Macho sem maradhat ki a jubileumi névsorból.
Az ing yenes, csütörtök esti
nyitóbulin pedig nem kisebb bandák hangolják fesztiválra a korán
érkezőket, mint pl. a nagysikerű
európai turné után Beledbe látogató magyar Ozone Mama, vagy a
méltán ünnepelt formabontó osztrák electrococo-bajnok Johann Sebastian Bass.
Természetesen idén is lesz pinkaparti felolvasóparti Ausztria nívódíjas színészeivel, Uhudlerszínpad chillout-hangulattal és a
mainstreamre fütyülő zenekarokkal, a sima és kétségkívül néha
elég hangos sátortábor mellett
„nyugis” kemping Pinkával és madárdallal, és idén is minden bizonnyal kifog y a pincéből az
uhudler...
Így az igazi pinkarockerek természetesen nemcsak a kiváló
előadókből mixelt lineup miatt
imádják Ausztria egyik legcsaládiasabb és minden bizonnyal legkisebb nagy-fesztiválját. A bildeini
fesztivál hangulata eg yszerűen
utolérhetetlen. Mert nem a méret a
lényeg! Egyedülálló módon itt a
fesztiválhelyszín a faluközpont.
Ilyesmi csak a 370 lelkes határmenti
faluban lehetséges. Többnapos
fesztivál a falu kellős közepén
síppal-dobbal-pinkarockkal, a
templomkertben álló hatalmas platán alatt. Az összes infó a közel 30
zenei projektről és minden egyébről a fesztivál honlapján olvasható.
Azok számára is vannak kedvezmények, akiknek nincs AlteRába
bérletük: az Ocho Macho, a 30Y és
az Ozone Mama facebook- és weboldalát érdemes figyelni. Akik időben regisztrálnak, nagyon durva
kedvezménnyel juthatnak hozzá a
jegyekhez, amik a tavalyinál sokkal g yorsabban fog ynak… A
picture on fesztivál honlapja: www.
n rózsa melinda
pictureon.at 
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Egy emlékezetes gimnazista osztály 45. vakációja

A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda, ahol lenni jó

„Hej óvoda, óvoda, de fényes az ablaka”

Trapéznadrág, miniszoknya, Buborék felügyelő

Körmend legfiatalabb, legmodernebb óvodája a Dr.
Batthyányné Coreth Mária Óvoda a Bartók Béla lakótelepen
található. Az intézményben szinte minden adva van ahhoz,
hogy a kisgyermekek magukat jól érezve „induljanak neki az
életnek”, és megőrizzék kíváncsiságukat, megéljék és megtanulják azokat a dolgokat, amelyekre aztán alapozhatnak
további meghatározó időszakokban.

Érdekes év volt 1970, amikor az akkori Kölcsey Gimnázium
és Szakközépiskola 4.B. osztályos diákjai érettségiztek. Emlékszem, a Procol Harum Koszinuszék által megszólaltatott
Fehérnél is halványabb árnyék lírai dallamaira, amelyre Bujdosó Gabi kreált a maga 40 kilójával alkalmi koreográfiát a
művelődési házban.

A korszerűen berendezett tornaterem, só szoba, ligetszerű, nagy
udvar, a speciális foglakozások, s
megannyi más lehetőség mind-mind
a szeretetben megélt fejlesztést
szolgálják. Rózsás Ágota óvodavezetővel az elmúlt egy-két hónap eseményeiről beszélgettünk, a nagycsoportos óvodások búcsúztatója és
a családi nap után, aki éppen az
évzáró nevelési értekezletet készítette elő. Soha jobb alkalom tehát az
értékelésre, összegzésre.
- Az óvodai beíratást megelőzően
szeretettel vártuk „óvikostolóra” a
leendő óvodásokat és szüleiket. Az
óvoda nevelőtestülete évek óta lehetőséget biztosít arra, hogy a kicsik
megismerkedhessenek az óvodai
élettel, az óvodapedagógusokkal.
Kipróbálhatták a jól felszerelt tornaterem és a különleges zöldkörnyezetben kialakított játszóudvar
adta lehetőségeket, játszhattak a
csoportszobák kitűnően felszerelt
játékaival. Pöttöm klubbot is működtetünk, ahol a három év alatti
kicsik és szüleik számára játékos
foglakozásokat tartanak az óvónők,
elősegítve ezzel is a befogadást,
azaz a beszoktatást. Különféle játékos foglakozásokat szervezünk például délelőtt összevont nagycsoportos mozgásfoglalkozásokat, délutánonként nagyobbaknak drámát,
gyermektáncot, gyermekjógát, melyeket óvodapedagógusaink tartanak.

- Tudjuk, hogy gyönyörűen megújult az óvoda épülete kívül-belül,
egy sikeres infrastrukturális pályázatnak köszönhetően. Milyen egyedi módok kínálkoznak még, amelyeket fontos kiemelni?
- Az intézményben kompetencia
alapú oktatás folyik, immár négy
éve. Ennek keretében évről-évre bővítjük a közös témaheteket, melybe
bevonjuk a szülőket, a körmendi civil szervezeteket is. Az egészségne-

velési projekthetek alkalmával hagyományosan balatoni hajókirándulásra visszük a nagycsoportosokat. Minden évben Badacsonyból
Fonyódra hajózunk, majd hazafelé a
Sümegi várat látogatjuk meg. Egyértelműen nagy élményekkel gazdagodnak a gyermekek. De ezen
kívül a csoportok kirándulásokra
járnak a szülőkkel közösen, hogy
jobban összeszokhassanak a gyermekek- pedagógusok-szülők, ezáltal lényegesen őszintébb, nyíltabb
kapcsolatban tudnak nevelőtársak
lenni a kicsik irányában. Így eljutottak például: a büki Napfényparkba,
vagy a Tapolcai tavas barlangba, a
Nemesvitai Western Parkba,- hogy
csak néhányat emeljek ki. Az év és a
projekthetek lezárása egy közös
Családi napon történik, ahol érdekes programokat szervezünk az
ovisoknak és hozzátartozóiknak az
udvarán. Az idei év újítása volt,
hogy ekkor búcsúztunk el az iskolába induló nagycsoportosainktól. Ők
elköszönő műsorral készültek, majd
különböző játékos mozgásos tevékenységeket próbálhattak ki, az
egészséges életmódhoz kapcsolódóan egészséges ételeket készítettünk
a nagyszámú érdeklődőnek. Megható és kellemes meglepetésben volt
részünk, hiszen a szülők megemlékeztek a pedagógus napról, egy-egy
szál virággal köszöntöttek bennünket. Kedves, a gyerekeket is bevonó

produkcióval lépett fel a Kakaó Zenekar. Fontosnak tartom még elmondani azt is, hogy még a nevelési
év elején só szobát alakítottunk ki
az óvodai a lapít vány / Dr.
Batthyányné Coreth Mária Óvoda
Millenniumi Alapítványa Gyerekekért/ segítségével, melyet azóta is,
heti rendszerességgel használnak a
csoportok a gyermekek egészségmegőrzése, illetve gyógyulásuk érdekében. A speciális teremben
parajdi só- falakkal, só homokozóval, só generátorral tudjuk fokozni a
levegőben levő jótékony sóion-koncentrációt. Itt mindenképpen meg
kell, hogy jegyezzük, hogy az alapítvány komoly anyagi lehetőségeket teremt átlagon felüli kezdeményezések meg valósításához. Ez
például azt is jelenti, hogy nem jelent plusz anyagi költséget a nagycsoportosok kirándulása. De kiemelkedő jelentőségű az ő támogatásukkal megrendezett, hagyományos óvodabálunk. Másik komoly
partnerünk az óvodai munkában a
Szülői Közösség. Így közösen úgy
érzem sikerült az elmúlt évben is
becsülettel helytállnunk, maradan-

dó szép emlékeket adni óvodásainknak. Elmondhatjuk, egy Körmend léptékű kisvárosban minden
adottságunk megvan ahhoz, hogy
gyermekeink optimális körülmények között tegyék meg első közösségi lépéseiket.
Úgy vélem, attól lesz kerek a történet, hogy megkérdezzük Nagyné
Kozsán Csillát is, aki ettől az évtől a
Szülői Közösség elnöke.

- Egyáltalán hogyan jött a képbe a
bartóki ovi, hiszen vidékről jár ide a
két kicsi gyermeke?
- Ismerősöktől hallottam, hogy ez
egy jó óvoda, az iskolákból is kaptam visszajelzéseket, hogy az innen
érkezők jó alapokat kapnak, jól
helytállnak. Szerencsére nem kellett csalódnom. A közösségi elnöki
feladatra való felkérés ugyan meglepett, de elmondhatom, hogy nagyon szívesen dolgozok együtt a
szülőkkel, óvónőkkel, hiszen nagyon jó közös munka folyik, s mert
ez a gyerekek fejlődésében előnyt
jelent. A Szülői Közösség és az alapítvány kreatív tud lenni az óvónőkkel együtt. Nagy könnyebbséget jelent az is, hogy helyben válogathatunk a külön foglakozások közül,
nem kell még az ovi után máshova
vinnem a gyermekeket. Fontos számomra az is, hogy itt jó a légkör,
szeretet van és odafigyelés. Talán
elég, ha azzal zárom a gondolataimat, hogy a pici lányom az évzárókor azt mondta, hogy majd „én is ide
akarom járatni a gyermekemet”.
Láttam a tekintetén, hogy ezt így is
gondolja.
Úg y tűnik a Dr. Batthyányé
Coreth Mária szellemisége áthatja
n kig
az óvoda légkörét.

A sudár Kerkay Veronika pedig
már az esti irodalmi/tea szeánszot
szervezte a Leánykollégiumban, a
ragyogó szépségű Smidéliusz Andrea tanárnő felügyelete alatt. Aztán
ott volt Fülöp Kami, családaink is
jóba voltak. Na meg persze ezer helyen egyszerre - Egál. Vagyis Gaál
Laci, az osztály lelke. Nekem nagy
élmény volt velük lógni, hiszen 4.C-s,
vagyis szakközépiskolás létemre befogadtak. Így a diákévek legvégére
kétlaki lettem, mert a saját osztályomban is jól éreztem magam.
És ott volt a nyüzsgő, 16 ezer lakosú Körmend, tele fiatalokkal, energiával, kitörő vágyakkal. A főiskola, a
bulik, a látványverekedések a
dzsungel-parkban mind-mind egy
feltörekvő generáció szükséges kellékei voltak. Státuszszimbólum a farmer, a Chesterfield amerikai cigaretta, s akinek ilyen nem jutott, az szívta az 5 éves tervet, meg betoldotta a
nadrágszárát: trapézgatya lett belőle. S minél jobban lengett, annál inkább kuncogtak a lányok... Ők miniszoknyát vettek fel, elhagyták a
melltartót és ilyetén izgalmasra sikeredtek a matekórák. Egy kicsit átélhettük a kor nagy életérzését, a
hippizmust. A moziban a csehszlovák Bűntény a leányiskolában ment,
Buborék felügyelővel, de Egálékat
már nem lehetett felügyelni. Hiszen

az érettségi magát a csábító szabadságot jelentette.
Elszállt 45 év és most itt vigadunk a
tér-időt pár órára foglyul ejtő Halászcsárdában, a bölcs és egykedvű Rába
mellett. Sokan eljöttek a jubileumi találkozóra, közte Bujdosó Gabi, Kerkay
Vera, Tornyos Erzsi, Kásler Laci, Zsirai Aranka, Kozmits Zsuzsa, Farkas
Erzsi, Bertai Csaba, Horváth Éva,
Köppel Erzsi, Pintér Mária, Sávoly Mária, Vajda Mária, Vass József, no meg
vendégként Kovács Laci, Aranka férje,
ő is 4. C-s volt. Itt van Németh János
tanár úr, aki egészen jó beszédet vág
ki a volt diákjai előtt. Mint a zuhatag,

törnek fel az emlékek. A diákcsínyek,
a volt szerelmek, a borgőzös reggelek,
a szőke hajnalok. Egál, mint főszervező, ismét elemében van, ontja a poénokat. Nagyszívű közösségi ember volt
és maradt. De aki az osztályból itt van
testben és lélekben, az még érti a fogalmakat: tisztesség, munka, becsü-

let, család, közösség. Zeng, dalol a
néhai osztály, s mintha megállt volna
az idő. Éppen csak fel nem írja valaki
Kovács Laci alkalmi vetítővásznára,
hogy VAKÁCIÓ, immáron 45 éve. Végül a társaság megfogadja: úgy, mint
a 4.C-sek, ők is évente találkoznak, de
n Kor
jövőre biztosan.
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Jubilált a Csaba József Honismereti Egyesület

Beszámoltak a helyi közélet civil motorjai
A Csaba József Honismereti Egyesület június végén tartotta
idei közgyűlését. A rendezvény végén megalakulásuk 25.
évfordulójáról is megemlékeztek.

A Faludi Ferenc Könyvtár olvasótermében tartotta június végén
közgyűlését a Csaba József Honis-

mereti Egyesület. A 106 regisztrált
tagból 54-en megjelentek a rendezvényen. Dr. Vörös Ottó, az egyesü-

let elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd beszámolt az egyesület
2014-es tevékenységéről. Megemlékezett a tavaly elhunyt két tagtársról, Pintér Pálról és Tóth Lászlóról.
A városban már közismert, hogy
október első hétfőjétől március első
hétfőjéig havonta eg yszer tartja
előadásait a Honismereti Akadémia. Az előadássorozaton Körmend és környéke, a történeti járás
múltja és jelene a téma. Csakis tudományosan kontrollált ismeretekből összeállított előadások hangozhatnak el. A tavalyi évhez két fontos évforduló kötődött, 2014-ben
tört ki az első világháború, és a 70
évvel ezelőtti Holokauszt során 300
körmendi polgárt pusztítottak el.
Az első világháború témaköre az
idén is folytatódni fog, mivel 1915ben nyílt meg az olasz front. Az előadásokkal nem a veszteségeket
ünneplik, hanem emlékeznek rájuk. Az egyesület tagjai rendszeresen részt vesznek a városi ünnepségeken, a március 15-i ünnepségen és a Holokauszt megemlékezésen koszorút helyeznek el. Az egyesület segíti a helytörténeti kutatást, fontos feladat Körmend népszerűsítése. 2014-ben két, részben
önköltséges tanulmányutat szerveztek. Jó az együttműködésük az

önkormányzattal, politikamentesen teszik a dolgukat. Az egyesület
pénzügyi helyzetét Lőrincz László
ismertette. Tavaly is a jogszabályoknak megfelelően működtek, a
takarékosságra törekedtek. A tagdíjat 2016-tól 500 Ft-ról 1000 Ft-ra
emelik.
A közgyűlés tisztújító részében
újraválasztották elnöknek Dr. Vörös Ottót, a titkár Mecsériné Doktor Rozália, a gazdasági ügyintéző
Bognár Miklósné, a koordinátor
Tóthné Molnár Rozália lett. A szavazás után Dr. Vörös Ottó a 2015-ös
munkatervet ismertette. Folytatni
szeretnék a Honismereti Akadémiát, októberben Simon Attila kisebbség kutatót várják Szlovákiából.
Novemberben Széll Kálmán halálának centenáriumáról emlékeznek
meg, decemberben Mecsériné Doktor Rozália tart előadást az első
világháborúról a katonák szemszögéből. Az egyhetes erdélyi tanulmányútra még lehet jelentkezni,
őszre terveznek egy egynapos kirándulást Burgenlandba, ahol egykori magyar várakat keresnek fel.
A közgyűlés befejező részében
az egyesület megalakulásának 25.
évfordulójáról emlékeztek meg.
 n Csihar Tamás
Fotó: Jámbori Tamás

Nádudvari fekete kerámiákat állított ki egy dinasztia
Június utolsó szombatján Fazekas Ferenc nádudvari keramikus
munkáiból nyílt egy hónapig megtekinthető kiállítás a Városi
Kiállítóteremben. A fekete kerámiák közül néhányat már tavaly is láthattak városunkban az érdeklődők.
2014-ben a Körmenden megrendezett XIX. Országos Fazekas Pályázat és Kiállítás különdíját kapta
Fazekas Ferenc. Már akkor felvetődött a gondolat, hogy az ő munkásságát bemutató önálló kiállításnak
leg yen helyszíne a Városi
Kiállítóterem. A rendezvény aztán
idén júniusban meg is valósult. A
megnyitó a Senior Táncegyüttes
három párjának a táncával kezdődött. Ezután Hadnagyné Vörös Márta, a Körmendi Kulturális Központ,
Múzeum és Könyvtár igazgatója
méltatta Fazekas Ferenc kerámiáit,
melyeket nemes egyszerűség jellemez. Nomen est omen – a név maga
végzet, és ez igaz a kiállítóra is.

Családja bizonyíthatóan az 1700-as
évektől Nádudvaron él, valószínű,
hogy a Fazekas ragadványnév nemesedett családnévvé. Mindig is az
jellemezte őket, hogy a felhasználandó agyag bányászásától egészen
a kész termékek értékesítéséig min-

den munkafázist ők végeztek. Évszázadokon átívelő tapasztalat, tudás, és az ezekhez kapcsolódó egyéni díszítőelemek teszik gyönyörűvé
a kerámiákat.
A megnyitó ezután azzal folytatódott, hogy Dr. Kostyál László, Zala

megyei múzeumigazgató-helyettes
beszélt Fazekas Ferencről, aki a
magyar gerencsér társadalom legmagasabb szinten dolgozó alkotói
közé tartozik. Egy évtizede ismeri
őt, így méltán mondhatja, hogy nemcsak kiváló szakember, de kiváló
mester, kiváló ember is. A lovas nomád népek is használtak egyfajta
fekete kerámiát, elfojtották az égető
kemence nyílását, és a füst és a tűz
festette meg az anyagedényeket. A
technika tovább élt a hunoknál,
majd nagyon sokat változott. Az biztos, hogy 1714-ben említik először a
nádudvari Fazekas családot, aki
már akkor a fekete kerámiával foglalkoztak. Ma már ezek a dísztárgyak nem használati eszközök, hanem egyszerűen jó velük együtt
élni.
A megnyitó a seniorok táncával zárult, majd meg lehetett kóstolni Körmend Város borát.  n Csihar Tamás
Fotó: Jámbori Tamás
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Változások az Egis Körmendnél
Módosult a kiírás légiós
ügyben
A Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége változtatott a honosítás
szabályzatán. A következő, 2015/16-os
szezonban öt idegenlégiós szerepelhet
a férfi bajnokságban, ebben nincs korlátozva az Európán kívüli játékosok
aránya. Mindenesetre fontos kikötés,
hogy a mérkőzéseken legalább hét magyar játékosnak kell lenni a jegyzőkönyvben. Jelentős módosítás, hogy az
eddig honosított játékosok többsége
idegenlégiósnak fog számítani a következő idényben. Az új kiírás szerint
ugyanis csak az számít hazai, azaz
magyar játékosnak a honosítottak közül, aki 15 és 21éves kora között legalább 30 hónapig (egyben vagy megszakításokkal) Magyarországon szerepelt. Ezzel felborultak az eddig honosított játékosokkal való foglalkoztatás feltételei, az új szabály bizony
kényszerű változásokat hoz a csapatok keretében.

A MAFC-ból Lakosa Körmendre igazolt
Egy plusz egy éves szerződést kötött az Egis Körmend kosárlabdacsapata a MAFC meghatározó játékosával Lakosa Zsolttal. A 24 éves 194cm
magas játékos főleg kettes, de egyes
poszton is bevethető kosaras. Többször választották az előző idényben a
forduló csapatába, volt a forduló legjobbja is. Átlagban 31 percet töltött a
pályán, mezőnyből 51%-kot dobott,
büntetőit 76%-kal értékesítette, és 3,5
lepattanót szerzett. Egy évet az Egye-

sült Államokban tanult, illetve kosárlabdázott. Jelenleg is egyetemi tanulmányait végzi az élvonalbeli kosárlabdázás mellett.

A horvát Teo Csizmics az új
vezetőedző
Június elején Zsebe Ferenc az Egis
Körmend ügyvezető elnöke közleményben adta hírül, hogy a horvát lesz
a kosárcsapat új vezetőedzője. A másodedző posztot továbbra is Hencsey
Tamás látja el. Az elmúlt szezont lezáró Déri Csaba sem szakad el a pirosfekete egyesülettől, ő a más területen
kap feladatot.
Teo Csizmics 1971. március 30-án
született. Játékosként tagja volt az
U18-as és U22-es jugoszláv utánpótlás
válogatottnak, kétszer nyert Euroligát,
négyszer volt jugoszláv bajnok, egyszer kupagyőztes. Kétszer nyert horvát kupát és egyszer Belgiumban is
bajnoki elsőségig jutott. Eddigi szakmai munkájának mérföldkövei: másodedző volt a KK Split csapatánál,
amellyel 2008-ban döntőig jutottak.
Ugyanitt a következő idényben vezetőedző volt, és elődöntőt játszottak. A
2009-2010-es és a 2010-2011-es szezonban Romániában dolgozott, a Steaua
Turabo vezetőedzőjeként. Ezt követően a Cibona Zagreb másodedzőjeként
tevékenykedett, majd 2012-ben a lengyel AZS Koszalin vezetőedzője lett.
Teo Csizmics az elmúlt két szezont – a
tapasztalatszerzés jegyében – Izraelben és az Amerikai Egyesült Államokban töltötte több klubnál, további szakmai tapasztalatokat, ismereteket
n kéki
gyűjtve. 

TATU a bajnok

Rába regatta

Véget ért a városi kosárlabdabajnokság, amely 2015 januárjában kezdődött a sportcsarnok
átalakítása miatt. A bajnokságban 9 csapat körmérkőzéses
rendszerben játszott a minél előkelőbb helyezésekért. A playoff-ba a legjobb 8 csapat került,
ahol két győzelem kellett a továbbjutáshoz. A végén aztán eldőlt, hogy a nagy neveket felvonultató TATU csapata a negyedik helyről is nyerni tudott a rájátszásban. Az alapszakasz
végeredménye:
1. Vargovics és Társa BT; 2.
Autó Eg yed HSE Vasalja; 3.
Szupperbike; 4. TATU; 5.Vasi KK
6. Ultras; 7. Partizán OverBerki;
8. S-Camion; 9. UCCA.  n kéki

Jubileumi rendezvényre készül a
Bereki Bárkás Egylet Egyesület. Július 18-án, szombaton tartják hagyományos versenyüket a Csákány-Körmend Kajak-Kenu Futamot. A tizenhat kilométeres rövidtávú regatta
népszerű verseny a Rába folyón, a
környékbeli egyesületek mellett távolabbi vízicsapatok is képviseltetik
magukat. Az idei év különleges, a
szervezők több meglepetéssel készülnek. Az értékes nyeremények
mellett kedvező opció, hogy az indulók kedvezményes, félárú napijeggyel
látogathatják az AlteRába Fesztivál
szombat programjait. A versenyre
kajakosok és kenusok is nevezhetnek
több kategóriában, rajt több futamban9-11óraközöttacsákánydoroszlói
Vízi Vándor Táborhelynél.

„Közösen tartjuk mozgásban a Világot“ – hangzik a Schaeffler csoport mottója. Vállalatcsoportunkat három közismert
márkanév, az LuK, az INA és az FAG fémjelzi. Cégünk, a szombathelyi LuK Savaria Kft. 1997-ben kezdte meg a termelést. Az
azóta eltelt 17 évben, 75 millió darab kuplungtárcsát, 71 millió
darab kuplungot és 25 millió darab kéttömegű lendkereket
gyártottunk. A világon minden tizenegyedik új autó az LuK Savaria által gyártott kuplunggal kerül felszerelésre.
Az új projektek további 400 kolléga felvételét teszik
szükségessé, ezért a következő pozíciókra várjuk
pályakezdők illetve többéves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését a Referencia kód megadásával: SZI

szerelő/operátor
gépkezelő
forgácsoló
elektromos karbantartó
Elvárásaink:
• középfokú és/vagy szakirányú műszaki végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
• rugalmas, pontos, precíz és dinamikus munkavégzés
• nyitottság az új ismeretekre
Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális
juttatás-csomagot (kedvezményes étkezés, Cafeteria juttatás, útiköltség-térítés, ingyenes nyelvi képzés, költözési
támogatás), fejlődési-, és előrelépési lehetőséget biztosítunk
multinacionális környezetben. Amennyiben felkeltettük
érdeklődését, pályázati anyagát (fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok másolata) a következő
címre várjuk:
E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com
LuK Savaria Kft.
Személyügyi osztály
9700 Szombathely, Zanati út 31.
Tel.: +36 94 588 100
Motivációs levelében, ill. önéletrajzában
kérjük tüntesse fel a megpályázott
munkakört a referenciakóddal együtt.

14 | 2015. július 10. |

sport–hirdetés

Körmendi Híradó

Dinamicás kick-box siker

Kézis tábor a Kölcseyben
A Kölcsey Utcai Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola egy éve
vesz részt a „Kézilabda az iskolában” elnevezésű kezdeményezésben,
ezért Kiskós Kitti tanítónő az idén
nyáron szervezett egy kézilabdatábort június 22-től 24-ig az iskolában.
A program minden nap reggel 8-tól
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délután 4-ig tartott. A táborban 16
alsó tagozatos kisdiák vett részt. A
napi 2 edzés mellett ügyességi versenyek, dobóverseny, kvíz, túra és
számháború is volt. A tábor végén
minden kisgyerek ajándékot kapott,
és felejthetetlen élményekkel gazdan Cs.t.
godva tért haza. 

A Castrum Sec-Dinamica Se
Körmend május 27-én egy versenyzőjét nevezte a veresegyházi országos bajnokság felnőtt Low-kick,
K-1, Full-contact II. forduló és junior ring döntőjére, ahol Cebe Zoltán
magyar bajnoki címet szerzett.
A veresegyházi országos bajnokságon Cebe Zoltán a legkeményebb
szabályrendszerben, K-1-ben indult a juniorok között a magyar bajnoki címért. Zoli a negyedik mérkőzésen léphetett a kötelek közé. A
döntőben egy debreceni versenyzővel, Csernák Martinnal vívott nagy
csatát. Az első menetben ellenfele
vezetett, aztán a második menet-

Körmend, Vida J. u. 8. (Centrál üzletház)
402-115; 06-30-447-7882
Rákóczi F. u. 13. 410-326; 06-30-263-9658

AJÁNDÉK DIOPTRIÁS
NAPSZEMÜVEGLENCSE
augusztus 31-ig.

ben Zoli átvette a vezetést, és már
ki sem engedte a kezei közül: a harmadik menet végéig egyhangú pontozással győzött 3:0 arányban. A
castrumosok Cebe Zoltán jóvoltából begyűjtötték az első magyar
bajnoki címet K-1 szabályrendszerben. Edzője, Andorka Imre 3 danos
mester elégedett volt tanítványa
teljesítményével, de a nyár nem a
pihenésről szól majd, hiszen készülniük kell a spanyolországi
utánpótlás kontinensviadalra,
melyre meghívást kapott Bartók
Zsolt light-contact szabályrendszerben, és Cebe Zoltán K-1 szan Cs.t.
bályrendszerben. 

Részletek az üzletben.

A ZENIT MŰSZAKI ÁRUHÁZ
HŰSÍTŐ AJÁNLATA

94/594-346
ASZTALI VENTILÁTOR

3990 Ft-tól

ÁLLÓ VENTILÁTOR

4990 Ft-tól

OSZLOP VENTILÁTOR

9990 Ft-tól

MOBIL KLÍMA 2,5 KW

79900 Ft-tól

MOBIL KLÍMA 3,5 KW

89900 Ft-tól

légkondicionálók széles választékban és
kedvező részletfizetési lehetőségekkel!

Védőoltások,
Mikrochip-beültetés
veszettség elleni - altatógépes vagy
oltások
infúziópumpás altatás
- 4D ultrahang
- röntgenvizsgálatok,
- vérvizsgálat helyben, diszplázia szűrés
saját laborban
- lágyszervi-, onkológiai- video endoszkóp
és csontműtétek
- számítógépes EKG - Törzskönyv- ügyintézés,
állatútlevél
Szombethely, Bartók Béla krt. 9/B • Tel.: 94/310-034
www.allatkorhaz.com

Körmend, Szabadság tér 9.

Márkafüggetlen akciós
ajánlataink:

Tel.: 94/594-052 · Tel./Fax: 94/594-053

www.gazdabolt-kormend.hu

OPERÁTOR, GÉPKEZELŐ
munkakörbe munkavállalókat.
1 és 2 műszakos munkavégzés
Modern munkakörnyezet
Biztos, hosszútávú munkalehetőség
Prémium
Cafeteria rendszer

Érdeklődni, jelentkezni lehet:
H-P.: 8.00-16.00
94-509-515; 30-587-5268;
whc.szombathely@whc.hu

Pa r t n e r a s i ke r h e z !
Munkaügyi engedélyszám: 20-004-2002, XX-M-001/407/2013

Klíma tisztítás: 4.750 Ft

És minden,
ami a ház körül kell!

Gépi fertőtlenítés

Évente ajánlott

Futómű ellenőrzés: 3500 Ft
Lézeres futómű-pad mérés

Évente ajánlott

POLSTERMÖBEL – BETTEN – MATRATZEN
ADA Hungária Kft.
H-9900 Körmend, Rákóczi u. 154.
Telefon: +36-94/590-100
Nyitva: H.-P.: 8–16 h Sz.: zárva

Nézzen be hozzánk, megéri!

Bemutatótermünkben

állandó akció!
Kínálatunkból:
Ülő és funkciós
garnitúrák
(bőr, szövet huzattal),
minőségi matracok
és ágybetétek széles
választéka
kiváló minőségű
szövetek akciós áron

Érvényes: 2015. 07. 31-ig.

Jánosházai és Körmendi partnercégünk
részére keresünk:

• Kiskerti és Virágmagok, Virághagymák nagy választéka.
• Hazai dughagyma, fokhagyma, vetőburgonya, bio burgonya.
Fűnyírók bozótvágók és szegélynyírók
• Virágföld növényvédő és ápolószerek, termésnövelők, műtrágyák.
Virágcserepek,kaspók,balkonládák,mezőgazdasági fóliák,
Kerti szerszámok,metszőollok,ágvágok.
• Műanyag áruk,zománcedények, konyhafelszerelési cikkek
• Barkács és kéziszerszámok,barkácsgépek,huzalok,szegek,csavarok,
• Enyvesvászon,gumicsizmák-gyerek méretben is,kerti cipő,papucs.
Ágynemük,lepedők,konyharuhák 100% pamut anyagból.
• Munkavédelmi lábbelik , rendelésre ruhák.

Fékvizsgálat: 4.850 Ft
Fékpad mérés + műszeres fékolaj ellenőrzés

2 évente ajánlott

Klíma szerviz: 6.990 Ft
Gáz lefejtés, tisztítás + klíma olajcsere

2 évente ajánlott

Castrum
Ferreum

Szombathely, Körmendi út 98.
Telefon: 94/506-891,
30/945-2944
info@suzukicastrum.hu
www.suzukicastrum.hu

Érdeklődni és felvételi tesztre jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Telefon: +36-95/450-794
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

hirdetés

Most
nyisson
nálunk
számlát!
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OTP Bizalom ajánlat
Új ügyfeleinket a kedvezményes OTP Bizalom
ajánlattal várjuk, amennyiben nálunk nyitott
bankszámlájukra rendszeres jövedelem* érkezik:
• számlavezetési díj 6 hónapig*
• elektronikus tranzakciós díj
6 hónapig*
• jutalékmentes értékpapír vételi
lehetőség 2 hónapon keresztül**

Érdeklődjön kijelölt fiókjainkban is!
Akciós időszak: 2015. június 22. – 2015. december 31.
Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666
A tájékoztatás nem teljes körű.
*Amennyiben legalább 100 000 Ft összegű jövedelem átutalása érkezik az OTP Bankhoz, 6 hónapig elengedjük a számlavezetési díjat, valamint
100 000 Ft-ig az elektronikus tranzakciók díját.
Az akció kizárólag olyan új ügyfelekre vonatkozik, akiknek a megelőző 3 hónapban nem volt OTP Banknál vezetett számlájuk, és felnőtt számlacsomagot
nyitnak (Jump, Tempo, Net). Prémium Plusz számla nyitása esetén az elvárt jövedelem OTP Bankhoz történő átutalása életkortól függően 200 000 Ft
vagy 350 000 Ft.
**Új ügyfelek számára akciós jelleggel a számla megnyitását követően 2 hónapon keresztül elengedésre kerül az értékpapírszámlához kapcsolódó
tranzakciós vételi jutalék. Az akció minden értékpapírszámlán és csatornán végrehajtott vételi tranzakcióra vonatkozik, azon ügyfelek esetében,
akiknek 2015. június 22. és december 31. között Bizalom ajánlatot értékesít a bank, és az értékpapírszámla is megnyitásra kerül.
A további részletes tájékoztatásért és tanácsadásért forduljon bizalommal ügyintézőinkhez vagy foglaljon időpontot a 06 1 3 666 388-as számon.
A termékek, szolgáltatások és akciók részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban és a honlapon megtalálható vonatkozó üzletszabályzatok, azok
mellékletei, és a vonatkozó hirdetmények, kondíciós listák tartalmazzák.
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