
Szentgotthárdon az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. és a Magyar Köz-
társaság kikiáltásának 27. évfordulóját 
könyvbemutatóval, kopjafaavatással 
ünnepelték. Az október 22-én tartott 
városi megemlékezés színhelye az ’56-os 
Emlékerdő volt, majd Szentgotthárd Város 
Fúvószenekarának vezetésével átvonultak 
az ünneplők a Hősi Emlékműhöz, ahol 
koszorúzással és ünnepi beszéddel emlé-
keztek meg az évfordulókról. 

 „A mi forradalmunk – Szentgotthárdi és 
környékbeli szemtanúk visszaemlékezései” 
című interjúkötet bemutatóját október 20-án 
tartották a Színházban. 

Október 22-én, szép őszi napsütésben 
kezdődött az ünnepség a tíz évvel ezelőtt 
létrehozott ’56-os Emlékerdőnél. Rimfel Fe-
renc szentgotthárdi plébános, Kollerné Loós 
Zsuzsanna evangélikus lelkész és Sisakné 

Pál Klára református lelkész mutatta be az 
ökumenikus istentiszteletet.

A Himnusz eléneklésével kezdődött a 
program, majd Csuk Ferenc: Él még, eszmél 
még az ifjúság című versét adta elő Lang 
Márk gimnáziumi tanuló.  Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármestere köszöntötte 
a résztvevőket, köztük Karacs Zsigmond 
történészt, az Országos ’56-os Szövetség 
elnökségi tagját, jelenlegi alelnököt, Lechner 
Ferencet, a megyei, és Leopold Ferencet, a 

helyi ’56-os Szövetség elnökét, valamint Bana 
Tibor országgyűlési képviselőt. 

A polgármester beszédében kiemelte, ‚56 
hőseinek köszönhetjük a szabadságot, az 
egész térségben a magyarok az elsők között 
voltak, akik saját életük elé helyezték az 
ország sorsát, és a küzdelem élére álltak. 
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Az ’56-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulója 

Kötetbe foglalt 
történelem: A mi 

forradalmunk 1956
Az 1956-os forradalom 60. évfordu-
lója emlékére interjúkötet készült 
a Szülőföld Könyvkiadó gondozá-
sában. Október 20-án a Színházban 
mutatták be „A mi forradalmunk 
1956” című kötetet, telt ház előtt. A 
vékony könyvecske szentgotthárdi és 
környékbeli szemtanúk visszaemléke-
zéseit tartalmazza. Horváth Zsuzsan-
na, a kötet szerkesztője a bemutatón 
egykori szemtanúkkal beszélgetett a 
színpadon.

Nagy érdeklődés kísérte az 56-os for-
radalom hatvanadik évfordulójára meg-
jelentetett kötet színházbeli bemutatóját. 
Huszár Gábor polgármester köszöntötte 
a közönséget, köztük szemtanúkat, akik-
nek visszaemlékezéseit tartalmazza a 
kötet. A polgármester felidézte a kötet 
megjelenésének előzményeit: „Tavasz-
szal lelkes lokálpatrióták keresték fel 
az önkormányzatot, hogy támogatást 
kérjenek egy könyvkiadáshoz, melyet a 
60. évforduló alkalmából szeretnének 
szerkeszteni és kiadatni. 

A Hősi Emlékműnél koszorúztak

Farkas Csaba



2016. november2 Szentgotthárd

A magyar forradalmat lever-
ték. Szentgotthárdon 10 éve, a 
forradalom és szabadságharc 
emlékére 1 956 fát ültettek el a 
Rába-parton, az önkormányzat 
az Erdészet segítségével úgy 
telepítette az ‚56-os Emlékerdőt, 
hogy a magyar nemzeti lobogó 
színeit érzékeltessék a fák.  

Állandóság és változás, ezt is 
jelképezi az erdő. A forradalom 
és szabadságharc 60. évfor-
dulójára kopjafát állíttatott az 
önkormányzat. A polgármester 
elmondta, Kovács Gábor faragta 
a kopjafát, Balogh Zoltán volt a 
segítője. 

A beszéd után leleplezték, 
és felavatták az emlékoszlopot, 
amelyet a történelmi egyházak 
képviselői megáldottak. 

Fenyvesi Félix Lajos: Októberi 
imádság c. művét Puskás János, 

az SZMSZC III. Béla Szakgim-
názium és Szakközépiskola ta-
nulója tolmácsolta. Szabó Alex, 
a Vörösmarty Mihály Gimnázium 
tanulója Gerendás Péter: Magyar 
hajnal című dalát adta elő. Hor-
váth Sándor: Ünnepi köszöntő 
1956. október 23. című versét 
Bánfi-Nagy Ádám, a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium tanulója elő-
adásában hallhatták az ünneplők. 

Szentgotthárd Város Vegyeskara 
a Kormorán: Magyarország című 
dalával fejeződött be az Emléker-
dőben az ünnepség.

A résztvevők a Füzesi úttól, 
a szentgotthárdi fúvószenekar 
felvezetésével vonultak a Színház 
elé, ahonnan közösen indultak a 
koszorúzás helyszínére a Hősi 
Emlékműhöz. 

Geszti Péter–Oláh Ibolya: Ma-
gyarország című dalát Fazekas 
Anna, a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium tanulója énekelte, 
majd Karacs Zsigmond történész, 
az Országos ’56-os Szövetség 
alelnöke lépett a mikrofonhoz.  

„Az ötvenes évek elején ke-
mény diktatúra volt hazánkban, 
noha 1953-tól enyhülni látszott 
a nyomás, megszüntették a ku-
láküldözést, elkezdték a kon-
cepciós perek felülvizsgálatát, 
a párton belül belső hatalmi 
harcok dúltak Rákosi és Nagy 
Imre hívei között. Rajk László 
újratemetése felért egy néma 
tüntetéssel.”

A történész személyes élmé-
nyeit is megosztotta a hallga-

tósággal, 16 éves volt, a Bem 
téren találkozott a tömeggel. 
Emlékei szerint a honvédség 
nem akart harcolni a felkelők 
ellen, a katonák nem akartak 
lőni a békés tüntetőkre, akik a 
Himnuszt énekelték, szabadsá-
got, függetlenséget követeltek, 
és azt skandálták: ruszkik haza! 
A Parlamentnél Nagy 
Imrét követelték a 
kormányba. „Hittük, 
reméltük, hogy az 
országot is elhagyják 
a szovjet katonák, mi-
előtt a Parlamentnél 
és a Magyar Rádiónál 
a fegyvertelen tömeg-
be lőttek.” Székesfe-
hérvárról vezényelték 
az orosz tankokat a 
fővárosba. Az esemé-
nyek gyorsan követ-
ték egymást, a fővá-
ros utcáin halottak és 
sebesültek maradtak.  

Az ország népe vál-
tozást akart, Szent-
gotthárdon október 
27-én a Selyemgyár 
és a Kaszagyár munkásai mellé 
sokan csatlakoztak. Levették a 
gyűlölt jelképet a ligeti szovjet 
emlékműről, lyukas magyar 
zászlóval vonultak. A tömegből 
fegyvereket követeltek, a kethelyi 
laktanya józan parancsnokának 
köszönhető, hogy itt nem tört ki 
fegyveres incidens. A forradalom 
idején Szentgotthárdnál 1500-an 
hagyták el az országot, mentek át 
Ausztriába. 

November 4-én leverték a 
forradalmat, sokan hagyták el 

az országot, a megtorlás évei 
következtek. A szentgotthár-
diak és környékben élők közül 
is többeket internáltak, vagy 
börtönbe zártak.   

„Legyenek büszkék az ’56-os 
forradalomra, őrizzék emlékét! 
– fejezte be mondanivalóját 
Karacs Zsigmond.  

 Ezt követően emléklapot 
és jubileumi kitűzőt adott át 
Leopold Ferenc Huszár Gábor 
polgármesternek, a forradalom 
emlékének ápolásáért és a helyi 
’56-os Szövetség támogatásáért 
a jubileum alkalmából. 

Az önkormányzat, a pártok, 
a társadalmi és a civil szer-
vezetek ezután elhelyezték a 
megemlékezés koszorúit az 
emlékműnél. 

 (t. m.)
Fotó: Bana Ferenc 

Az ’56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 
Kopjafát avattak, koszorúztak, műsort adtak

Folytatás az 1. oldalról

Karacs Zsigmond, Huszár Gábor, 
Leopold Ferenc  a kopjafánál

Karacs Zsigmond történész 
mondott ünnepi beszédet

rendel:
szerdán 10-12 h 

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h

A civil szervezetek képviselői is elhelyezték 
koszorúikat a megemlékezésen
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Büszkeség tölt el, mert ezzel 
a könyvvel tovább bővíthetjük 
ismereteinket Szentgotthárd és 
környékének történelméről. A 
megidézett emlékek – melyekről 
akár évtizedeken keresztül nem 
volt szabad beszélni – hiteles képet 
adnak az 1956-ban Szentgotthár-
don és környékén történt esemé-
nyekről. Amikor fogynak a tanúk, 
és az emlékezet rostáján is egyre 
több emlékfoszlány hullik át, egyre 
fontosabbá válik az emlékezés.

Történelmünk – amelyet ko-
rábban igyekeztek nekünk úgy 
beállítani, hogy az egy balsorsú 
nemzet történelme – bőven kínál 
példaként magasztos eseménye-

ket, követésre méltó üzeneteket. 
A magyar nemzet történelem-
könyvének egyik aranyoldala 
éppen 1956 történelmi példája. 

1956 októbere hősiességet és 
önfeláldozást követelt. Azok a 
hétköznapi fiatalok, akik 1956-

ban az utcára mentek, történel-
met írtak, gondolkodás nélkül 
áldozták fel életüket a magyar 
szabadságért és függetlenségért. 
Nekünk, utódoknak az a felada-
tunk, hogy ne hagyjuk kihunyni 
’56 forradalmának lángját.” Kö-
szöntőjét Wass Albert idézettel 
zárta: „A múlt (…) szerves és 
elválaszthatatlan része a jelennek, 
mint ahogy a jelen sem egyéb, 
mint a jövendő kezdete.” 

Farkas Csaba, a Szülőföld 
Könyvkiadó ügyvezetője a kö-
zelmúlt történelmét idézte. Azt, 
hogy lehet-e tárgyilagosan írni 
olyan korról, amelynek a doku-
mentumait megsemmisítették. 
Fontos, hogy a visszaemlékezőket 
még időben megkérdezzék.

Leopold Ferenc, az ’56-os 
szövetség szentgotthárdi, és 
Lechner Ferenc, a szövetség 
szombathelyi elnöke is beszélt 
az ’56-os eseményekről.

A kötetet Horváth Zsuzsanna 
mutatta be. 23 hiteles interjú 

olvasható a könyvben. A gim-
náziumi tanárnő így fogalma-
zott: „A könyv szerkesztőjeként 
legelőször is az örömömnek 
szeretnék hangot adni. Ünnep a 

mai nap! Örvendezhetünk azért, 
mert 56 szemtanúi közül ilyen 
sokan vállalták, hogy közkinccsé 
teszik emlékeiket, és most is itt 
vannak velünk, és hamarosan a 
kezünkbe vehetjük a könyvet, 
amely beavat minket személyes 
történetükbe. Ebben a könyvben 
a személyesség dominál, min-
denki a saját szemszögéből látta, 
élte át az eseményeket, mégis a 
történetek egy irányba mutatnak. 

Azt példázzák, hogy az igazsá-
gos jövő reménye, a törvényes 
renden alapuló hatalom meg-
teremtésének igénye micsoda 
erővel tört fel, vitt ki az utcára, a 
tüntetésre különböző korú, fog-
lalkozású embereket Szentgott-
hárdon október 27-én délelőtt.”

A színpadra szólított három 
visszaemlékezőt. A fiatalabb 

Hári Piroskát, aki Torontóból 
érkezett az ünnepre, s annak 
a Hári Istvánnak a lánya, aki a 
felvonulás vezéralakja, majd a 
Nemzeti Bizottság elnöke lett. 

Vendég volt Felegyi Pál, aki a 
kethelyi laktanya parancsnokhe-
lyettese volt 56-ban, illetve Ugri 
Mihály, aki a községi nemzeti 
bizottság tagja volt. 1956. októ-
ber 27-ének eseményeit idézték 
fel. Valamennyi visszaemlékező 
arról beszélt, hogy mindenki a 
békés megoldás híve volt. Így 
fogalmaztak: azok a hősök, akik 
életüket adták azért, hogy most 
szabadságban élhessünk.

Horváth Zsuzsanna köszö-
netet mondott azoknak, akik 
segítségére voltak a kötet lét-
rehozásában, elsősorban Csuk 
Ferenc lektornak, aki egyben 
az egyik visszaemlékező is volt. 
Az ünnepség befejezéseként a 
polgármester átadott egy-egy 
kötetet a visszaemlékezőknek.

Molnár Piroska

Kötetbe foglalt történelem: A mi forradalmunk 1956
Folytatás az 1. oldalról

A Szentgotthárd-Rábafüzes 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat immár harmadik 
alkalommal rendezte meg 
az idősek napját október 
16-án, a rábafüzesi fiók-
könyvtárban. 

A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat nevében Bedi Beatrix 
fogadta a rendezvényen megje-
lenteket. A szép számban meg-
jelent vendégeket Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármestere 
és Kovács Márta városrészi 
képviselő köszöntötte. Serfecz 
Bereniké verssel kedveskedett az 

időseknek. Szentgotthárd Város 
Önkormányzata és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
Szentgotthárd-Rábafüzes emlék-
lapot adományozott 
Rábafüzes legidősebb 
női és férfi lakójának. 
Nagy Vincéné Stanko 
Paula Rábafüzesen 
született 1922-ben. 
Paula néni 40 éve ak-
tív tagja a Rábafüzesi 
Asszonykórusnak . 
Bakos János Hevesen 
született 1930-ban. A 
vidám zenés délutánt 
a Rábafüzesi Német 

Asszonykórus nyitotta meg. A 
gyönyörű német dalok után a 
szentgotthárdi „Szirének trió” 
előadásában magyar dalokat 

hallgathatott meg a közönség. 
Kiss Árpád visszatérő fellépő-
ként szórakoztatta a vendégeket, 
majd a színpadon a Jakabházi 

Parasztzenekar aratott 
fergeteges sikert. A mű-
sor után a nemzetiségi 
önkormányzat vacso-
rával kedveskedett a 
megjelenteknek. Az est 
végén Unger Edit és So-
mogyi Miklós, Sutyi kö-
zösen harmonikázott a 
közönségnek, az idősek 
dalra fakadtak és táncra 
perdültek. 

Bedi Beatrix

Szépkorúakat köszöntöttek Rábafüzesen

Visszaemlékezők és közreműködők

Ugri Mihály, Felegyi Pál, Hári Piroska, Horváth Zsuzsanna

Unger Edit és Somogyi Miklós harmonikázott
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Szentgotthárd adott otthont 
az EMKA Tanácsadó Kft. ál-
tal az idegenforgalmi adó ke-
zelését érintő, idén készített 
felmérés Vas megyei tájékoz-
tatójának. A fő gondolat az 
adóelkerülés témaköre volt. 

A Refektóriumban konzultá-
cióval egybekötött előadáson dr. 
Dancsecs Zsolt, Szentgotthárd 
jegyzője köszöntötte az előadót 
és az érdeklődőket, majd rövi-
den bemutatta a Refektóriumot, 
s beszélt a jövőbeni tervekről 
is. A Jegyzők Országos Szö-
vetsége támogatásával készült 
kutatásról Almádi Krisztina, az 
EMKA szakmai igazgatója vetí-
téses szemléltetéssel tájékoztatta 
a megjelenteket. 

Elmondta, két évvel ezelőtt 
egyik partnerönkormányzatuk 
turisztikai projekt megvalósí-
tásához kért tőlük segítséget. A 
vendégéjszakák számát ugyanis 
csupán marketing eszközökkel 

nem egyszerű növelni. Ekkor 
vetődött fel olyan kutatás gondo-
lata, amelyben megnézik, milyen 
nehézségekkel kell megküzde-
niük az önkormányzatoknak az 
idegenforgalmi adó behajtásá-
hoz, hogyan tudják felderíteni a 
potenciális adózókat, és hogyan 
érvényesíthetik a behajtást. Arra 
voltak kíváncsiak, hogy az orszá-
gos szabályozáson túl mit tesznek 
helyben. Kérdőíveket küldtek ki 
az önkormányzatoknak, és a visz-
szaérkezetteket értékelték. Elég 
visszafogott volt a válaszadási 
hajlandóság, csak 392 önkor-
mányzatot értek el a kérdésekkel.  
Vas megyéből sajnos az egyik 
legkevesebb kitöltött kérdőív 
érkezett vissza. Voltak a felmé-
résben részt vevők között, akik be 
sem vezették az idegenforgalmi 
adót, ugyanakkor válaszoltak a 
kérdésekre, de olyan helyeken, 
ahol jelentősebb az adóbevétel, 
ott nemigen akartak részt venni 
a kutatásban. 

Kiderült, a legsúlyosabb prob-
léma az idegenforgalmi adó vo-
natkozásában az adókikerülés, 
amit a kérdőívekre adott válaszok 
is alátámasztottak. Az illegális 
szállásadók ügye Vas megyé-
ben is gond. A kutatásban részt 
vettek átlaga szerint a be nem 
vallott vendégéjszakák aránya 10 
százalék körül mozog, de sokan 
ezt ennél jóval többre becsülik. 
Van olyan város, ahol bevezették 
az online-vendégéjszakás rend-
szert, ezáltal lényegesen csök-
kent az eltitkolt szállásadások 
száma. Máshol a szállásadókat 
megvendégelik, jutalmazzák, 
ezzel próbálnak javítani az adó-
zási fegyelmen. Megint máshol 
állandó konzultációban állnak a 
potenciális szállásadókkal, meg-
próbálnak közös nevezőre jutni. 
Olyan település is akad, ahol nem 
is akarnak ellenőrizni, örülnek 
annak, amennyi idegenforgalmi 
adó érkezik. Vannak önkormány-
zatok, ahol nincs elég kapacitás 

a hatékony ellenőrzésekre. Nem 
lehet figyelmen kívül hagyni az 
ellenőrzők és az ellenőrzöttek kö-
zötti emberi kapcsolatokat sem. 
Az is kiderült, hogy a tájékozta-
tás a szállásadók számára igen 
fontos. Az egyszeri tájékoztatás 
nem mindenkinél eredményes és 
elégséges. A tájékoztatási módok 
településenként változnak, de a 
személyes kontaktus a leghatéko-
nyabb. Jó megoldásnak tűnik va-
lamilyen egyesületbe, szervezetbe 
tömöríteni a helyi szállásadókat. 
(A teremben ülők köréből elhang-
zott, hogy vannak, akik önként 
jelentkeznek a hivatalnál, hogy ők 
szeretnék majd kiadni a házukat, 
nyaralójukat, de nem ez a jellem-
ző.) Vas megyében a válaszadók 
75 százaléka reagált úgy, hogy ők 
saját adóellenőrt foglalkoztatnak, 
s ez igen jó arány az országoshoz 
képest. Jó megoldásnak találják a 
különböző hatóságoktól adatokat 
kérni a feltételezett adóelkerülő 
szállásadókról.  l.e. 

Eltitkolt szobakiadások: nehéz tetten érni az adóelkerülőket

Nem hivatalos, baráti infor-
mális találkozón vett részt 
október 5-én az Őrségben 
Áder János magyar, és Borut 
Pahor szlovén köztársasági 
elnök. A két államfő általá-
nos iskolás gyerekek társa-
ságában kerékpározott az 
Őrségben. 

A több mint harminc kilométe-
res kerékpártúra Orfaluból indult, 
ahol a két elnök előbb megnézte 
a szlovén tájházat, majd magyar 
és szlovén diákok társaságában a 
zöld határt átlépve biciklizett át 
a szlovéniai Dolencibe (Dolány-

ba), ahol egy mezőgazdasággal, 
állattenyésztéssel, méz és sajt 
előállítással foglalkozó családi 
gazdasággal ismerkedtek. 

A túra Szalafőn, a Pityerszeren 
folytatódott, ahol az Őrségi Népi 
Műemlék-együttest keresték fel, 
végül az út utolsó néhány kilomé-
terét az Őrségi Nemzeti Park köz-
pontjáig előbb szemerkélő, később 
már szakadó esőben tették meg.

A két köztársasági elnököt 
Szalafőn V. Németh Zsolt, a 
Földművelésügyi Minisztérium 
államtitkára, a térség fideszes or-
szággyűlési képviselője fogadta, 
aki egy-egy hungarikumokat tar-

talmazó díszdobozt ajándékozott 
az elnököknek.

Áder János Szalafőn tartott 
sajtótájékoztatóján az időjárás 
változékonyságára utalva úgy 

fogalmazott: rövid túrájuk során 
meglehetősen sok arcát mutatta 
be az őrségi táj és az őrségi idő-
járás. Elmondta, hogy szlovén 
kollégájával már régóta tervezték 
a biciklitúrát, amelynek apropó-
ját adta az is, hogy jó másfél évvel 
ezelőtt adták át a térségben a 
Felsőszölnök -Kétvölgy (Cepinci) 
közötti utat. 

Huszár Gábor, Szentgotthárd 
polgármestere Szalafőn adta 

át Áder János köztársasági el-
nöknek és Borut Pahor szlovén 
köztársasági elnöknek annak a 
ciszter adománylevélnek a má-
solatát, amelyet a város a nyáron 

díszkiadásban bocsátott közre. 
Az 1734-ben, július 29-én kelt 
dokumentumban III. Károly ki-
rály az elveszett szentgotthárdi 
birtokokat újra a ciszter rendnek 
adományozta. Az eredeti, míves 
adománylevél másolatából ezer 
számozott példány készült, az 
első sorszámút Áder János köz-
társasági elnök, Szentgotthárd 
díszpolgára kapta. 

Fotó: Varga György (MTI)

Kerékpártúrán vett részt a magyar és a szlovén államelnök

Iskolás gyerekek kisérték az államfőket

Huszár Gábor, Áder János, Borut Pahor
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A Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Robert 
Leeb termében október 17-
én együttműködési szer-
ződést írtak alá arról, hogy 
megpályázzák a Tudomá-
nyos és Technológiai Park 
címet a Szentgotthárdi Ipari 
Park számára. 

A Vállalati K+F Együttműködés 
a Szentgotthárdi Tudományos és 
Technológiai Parkban pályázat 
beadásának célja, hogy a „Tudo-
mányos és Technológiai Park” 
cím megszerzésével az önkor-
mányzat a magasabb szakmai és 
üzleti színvonal hangsúlyos meg-
jelenítésével elismerje és támo-
gassa a betelepült vállalkozások 
tevékenységét, kutatás-fejlesztési 
és tudományos igényű projektek 

útján összehangoltan fejlessze az 
ipari parkot, a várost és a régiót.

Papp Bálint, a szentgotthárdi 
önkormányzat pályázati referen-
se elmondta, az országban nyolc 
Tudományos és Technológiai 
Park működik. A Tudományos, 
Innovációs és Technológiai Par-
kok Egyesület megkeresésére 
jelentkezett az önkormányzat 
és a Szentgotthárdi Ipari Park 
a pályázatra, amelyhez számos 
gazdasági társaság és a Nyugat-
magyarországi Egyetem Savaria 
Egyetemi Központ is csatlakozott 
(a pályázati feltételek között 
szerepel, hogy felsőfokú képzés-
sel foglalkozó intézménnyel is 
együtt kell működni).  

A szerződést aláíró partnerek 
kiemelt célja a Szentgotthár-
di Ipari Parkban folyó közös 
munka, különös tekintettel a 
járműipar, az anyagtudomány, 

a gyártástechnológia, a költ-
séghatékony megoldások, és a 
zöld energia hasznosítása során 
folytatott kutatási, fejlesztési és 
innovációs együttműködés. A 
jelentkező cégek között miskolcit 
és székesfehérvárit is lehet talál-
ni. A cím elnyerése után újabb 
üzleti források és pályázatok 
nyílhatnak meg a projekt részt-
vevői előtt. 

Projektben együttműködő 
intézmények: Szentgotthárd 
Város Önkormányzata, Szent-
gotthárdi Ipari Park Gazda-
ságfejlesztő és Beruházó Kft., 
Kiswire Szentgotthárd Kft., 
AMES Hungária Kft., Nyu-
gat-magyarországi Egyetem 

Savaria Egyetem Központ , 
Innobay Hungary Kutató-fej-
lesztő, Gyártó, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft., ezTrade 
Kft., Hóbor & Hóbor Szolgál-
tató Kft., Ipari, Tudományos, 
Innovációs és Technológiai 

Parkok Egyesület, Jüllich Tech-
nology Innovation Ltd., Hő- és 
Légtechnika Innovációs Kft., 
Fenster Technik Seifert Kft.

Forrás: Szentgotthárd 
Város Önkormányzata
Fotó: Horváth R. László

Pályázat Tudományos és 
Technológiai Park cím megszerzésére

Dr. Németh István (a Savaria Egyetem rektorhelyettese), 
Huszár Gábor polgármester, Mórucz Norbert 

(az Ipari, Tudományos, Innovációs és Technológiai Parkok 
Egyesületének főtitkára)

Termelõi piacon 
üzlethelyiség bérbe adó!

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 219/2016. számú határozata alapján az alábbi 
hirdetményt teszi közzé: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a termelői piac területén lévő szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, 
épületben lévő 11,65 m2 területű üzlethelyiséget bérbeadásra 
meghirdeti.

Az üzlethelyiség/ek önálló (víz és villany) almérővel rendelke-
zik, a helyiség fűtése elektromos fűtőpanellel történik.

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 2500 Ft/m2/hó. 
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel. 
A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos
A pályázatok elbírálásának határideje: a beérkezést követő 

testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó 

tevékenységet.
A képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Ameny-

nyiben a legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul 
meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a szer-
ződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum 
közölt bérleti díjat.

A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani. 
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan 

emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfe-

lelő óvadék megfizetését is a bérleti szerződés megkötésével 
egyidejűleg.

A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfe-
lelő tevékenységi kört tartalmazó pályázat esetén új pályázatot 
írhat ki.

Bővebb felvilágosítás a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Városüzemeltetésén, illetve a 94/553-032-es telefonszá-
mon kérhető.

Az együttműködési szerződés aláírói
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A szentgotthárdi fúvósze-
nekar 110 éve, 1906-ban 
alakult tűzoltózenekarként, 
ezzel Magyarország egyik 
legrégebbi fúvós együttese. A 
zenekar életéről sajnos kevés 
írásos és tárgyi emlék maradt 
fenn, a jubileum jó alkalom a 
múltidézésre.

A tűzoltózenekar alapítója és 
első karmestere Marót (Mathiasz) 
Artúr tűzrendészeti felügyelő, 
gimnáziumi igazgató volt. 1950-
től kaszagyári, 1960-tól szakszer-
vezeti fenntartásban működött 
a zenekar. 1981-től a városhoz 
tartozik a művelődési csoport, 
amely immáron Szentgotthárd 
Város Fúvószenekara néven te-
vékenykedik. A múlt században 
az alapító mellett Deutsch Adolf, 
Lang Adolf, Cseri László, Komor 
András, Pataki András és Magyar 
Béla István voltak a zenekar kar-
mesterei. A zenekar karmesterei 
közül a legtöbben már sajnos nem 
élnek. A múltidézésre Komor 
Andrást és Rápli Róbertet tudtuk 
megszólaltatni. 

Komor András Vasváron él, 
88 éves. 1983-tól 1991-ig volt 
a szentgotthárdi fúvósok kar-
nagya, párhuzamosan dirigálta 
a vasvári fúvós együttest is. 
Bölcsészként végzett az ELTE 
magyar-történelem szakán, de 
életét a zene uralta, 50 évig 
forgatta a karmesteri pálcát, 
fellendítette, és 10 évig vezette 
a zalaszentgróti fúvószenekart 
is.  Szaktudásával segítette fiata-
labb pályatársait (fia a körmendi 
zenekar vezetője).

1983-ban a vasvári művelődési 
ház vezetője és a vasvári fúvósok 
karnagya is volt, amikor Standor 
Tibor, a szentgotthárdi kaszagyá-
ri kultúrház vezetője kérte föl a 
feladatra. Lang Adolftól vette 
át a karmesteri pálcát. Emlé-
kei szerint alig 10-12 zenésszel 
találkozott az első próbákon, a 
kultúrház első emeleti nagyter-
mében. Kezdetben könnyebb, 
tetszetős műveket játszottak, 
aztán lassanként visszatértek a 
korábbi törzsgárdához tartozó 
idősebb zenészek is. Sokat jelen-
tett a Zeneiskola, onnan érkeztek 
a fiatalabbak. A szentgotthárdi 
fúvósokra jellemző volt, hogy 
az idősebbek magukkal hozták 
a jó hallású családtagokat, 1986 
táján már 25-30 tag muzsikált 
együtt. Az akkori politikai és 
társadalmi ünnepeken léptek fel 
(április 4., május 1., november 7.) 
tradicionális fúvószenét játszot-
tak. Nyaranta egyszer-kétszer 

térzenét is adtak a Várkert sza-
badtéri színpadán, megfordultak 
a határ menti osztrák falvakban, 
időnként viszonozták a fellépést 

a szomszédok. Nagy élményt 
jelentett, amikor átmehettek a 
hajdani Jugoszláviába, minden 
ősszel meghívták őket Lendvára, 
a szüreti programokra. 

Komor András úgy emlékszik, 
a külföldi vendégszereplésekre 
„kiegészült” a szentgotthárdi tár-
saság a vasváriakkal. Megtehették, 

hiszen mindkét fúvószenekart ő 
vezette, és a repertoárjuk is azonos 
volt. Vasvárt 1986. január 17-én 
avatták várossá, ekkor a szentgott-

hárdi fúvósokkal kiegészített, 57 
tagú Vasvári Fúvószenekar adott 
hangversenyt. Komoly művekkel 
készültek a történelmi eseményre. 
Jól sikerült a fellépés a szépszámú 
közönség előtt, de amint vége 
szakadt, a zenészekkel már senki 
nem törődött. Kifelé menet az 
egyik megyei főember odaszólt 
a karnagynak: zenekarotok azért 
van már…

Megszállottság kellett ahhoz, 
hogy valaki fúvószenekari tag 
legyen, se érdek, se érdem nem 
fűződött hozzá. Kevés pénzt ka-
pott a zenekar, alig telt hangszer-
re (volt, aki a sajátján játszott). 
Komor András nem kért tiszte-
letdíjat a szentgotthárdi fúvósok 
vezetéséért, csak az útiköltségét 

fizették… Polski Fiatjával rótta a 
kilométereket hetente.

A 80-as években egyszer 
Szombathelyen a Megyei Mű-
velődési és Ifjúsági Központban 
is felléptek a gotthárdiak. Szent-
gotthárd megyei bemutatkozá-
sán Brahms Táncszvitjét, nyitá-
nyokat, komolyzenei átiratokat 
játszottak. 

Komor András hosszabb be-
tegség után, 1991-ben vált meg a 
szentgotthárdi fúvószenekartól.  

Változatos életpályájának része 
volt az is, amikor összerúgta a 
patkót a hivatalos szervekkel, 
neves szállodákban bárzongoris-
tának állt, hat évig így kereste a 
kenyerét Keszthelyen, Zalaeger-
szegen, Szombathelyen. 

(Folytatjuk)
(t. m.)

Fotók: Magyarics Imre 
hagyatékából

110 éves a város koncert-fúvószenekara (1.)

Fénykép a 1930-as évekből

1941-ben készült fénykép

A Szentgotthárdi 
Tűzoltózenekar 1940-ben

Komor András karnagy vezényel 
(1980-as évek)
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A szentgotthárdi önkor-
mányzat képviselő-testülete 
az Idősek az idősekért címet 
Szepesiné Fuisz Erikának 
ítélte oda az idén.  

Szepesiné Fuisz Erika Rába-
füzesen született, az akkor még 
önálló kis faluban jegyezte el ma-
gát a kultúra szeretetével. Nem 
kellett hosszasan gondolkod-
nia, hogy kimondja: talán Gaál 
Ferusz József (a Szombathelyi 
Művelődési és Sportház későbbi, 
legendás igazgatója, a Savaria 
Történelmi Karnevál kitalálója) 
és felesége volt az, aki a hatvanas 
években nagy hatást gyakorolt 
rá, és elindította a közösségi 
élet és a kultúra ösvényein. Gaál 
Ferusz József néptánccsoportot, 
színjátszó kört szervezett az alig 
450 lelkes kis faluban, Erika már 
általános iskolában verseket 
mondott, táncolt, és a színjátszó 
körnek is tagja volt. Rábafüzesről 
a Vörösmarty gimnáziumba ve-
zetett az útja, és szinte magától 
értetődött, hogy a Szombathelyi 
Tanárképző Főiskolán népmű-
velő-könyvtár szakos diplomát 

szerzett. Az utolsó félévet már a 
szakmában töltötte, a Szakma-
közi Művelődési Házban volt 
gyakorlaton népművelőként, itt 
kezdett dolgozni 1967-től. Az ak-
kori igazgatók, Müller Gyula, ké-
sőbb Kovacsics Miklós, Standor 
Tibor mellett tanulta ki a szakma 
csínját-bínját. Könyvtár szakos 
végzettségét a Vörösmarty gim-
náziumban kamatoztatta. Bauer 
Károly korábbi polgármester 
hosszas rábeszélésére 1997-ben 
vállalta el a Művelődési Ház és 
Színház vezetését. Nyugdíjazásá-
ig, 2005-ig vezette az intézményt. 
Mozgalmas időszak volt, ekkor 
találták ki és indították útjára a 
Szentgotthárdi Történelmi Na-
pokat. 2001-ben egy nemzetközi 
történelmi konferencia szervezé-
sével indult útjára a Történelmi 
Napok rendezvény Tóth Ferenc 
szentgotthárdi születésű törté-
nelem professzor segítségével. 
2003-tól színesítették a progra-
mot hagyományőrző csoportok 
fellépésével és jelmezes felvo-
nulással, valamint a Csata-futás 
kiírásával. A város lakóinak új-
donság volt és nagyon szerették 

a „Karácsony határok nélkül” 
című téli évvégi programokat. 
Alkalmanként neves sztárven-
dégeket tudtak meghívni, de a 
város közművelődését színesítet-
ték a helyi művészeti csoportok 
fellépései és a civil szervezetek. 
A zalaegerszegi színház gyer-
mekeknek és felnőtteknek szóló 
előadásait is többször láthatták a 
szentgotthárdiak.

Szepesiné Fuisz Erika nagy 
nyereségnek tartja, hogy 1997-
ben sikerült rávenni Rápli Ró-
bertet, a Zeneiskola tanárát, 
aki Szombathelyről járt vissza a 
városba tanítani, hogy  legyen a 
Szentgotthárdi Városi Fúvósze-
nekar karnagya. (A szétesés és 
megszűnés veszélye fenyegette 
az együttest.) 

Aki közösségi embernek szü-
letett, azt nehéz lenne úgy elkép-
zelni, hogy bezárkózik a négy fal 
közé. Erika nyugdíjazása után 
„bejelentkezett” két énekkarba 
(Szentgotthárdi Vegyeskar, Szi-
várvány Kórus), már korábban 
is szeretett volna énekelni, de 
nem volt rá ideje. Csatlakozott a 
Nyugdíjas Pedagógusok és Bará-

taik Egyesülethez, tagja az egye-
sület színjátszó körének, megyei 
és országos rendezvényeken 
szerepelnek. Tíz éve a Gotthárd 
TV Idősek Magazinjának rovat-
vezetője. Vers- és prózamondó 
versenyek szinte állandó zsűri-
tagja.  A Móra Ferenc Könyvtár 
keretében működő Honismereti 
Klub is számíthat a munkájára.

Szinte alig lehet felsorolni, mi 
mindent tesz a városért és a kör-
nyezetében élőkért, fia, lánya és 
unokái is biztosan számíthatnak 
rá. Olvas, naponta 5-6 kilométert 
gyalogol az Apátistvánfalva felé 
vezető úton. 

Szepesiné Fuisz Erika közelé-
ben óhatatlanul jól érzi magát az 
ember, derűje, életszeretete átsüt 
az éveken. 

Honnan ered? Megfejthetetlen.
Azt mesélte, ő mindig kéri 

a nyugdíjasokat, keljenek föl a 
fotelből, szakadjanak el a té-
vés sorozatoktól, jöjjenek el a 
rendezvényekre, keressenek 
társaságot, mert azok sokkal 
érdekesebbek, mint a hidegen 
villogó varázsdoboz a szobában. 

(t. m.)

Szentgotthárdon már hagyo-
mánnyá vált, hogy évente 
egy alkalommal kifejezzük 
hálánkat, tiszteletünket, 
megbecsülésünket és sze-
retetünket azok iránt, akik 
hosszú, munkában eltöltött 
évek után köztünk töltik 
megérdemelt nyugdíjas éve-
iket. Október 3-án tartották 
az Idősek Világnapja ren-
dezvényt a Városi Gondozási 
Központ szervezésében. 

A program ünnepi szentmisével 
kezdődött a templomban, melyet 
kulturális műsor követett a Szín-
házban. Fábián Béláné, a Városi 
Gondozási Központ intézmény-
vezetőjének szívhez szóló beszédét 
Huszár Gábor polgármester kö-
szöntője követte. Az ünnepségen 
Huszár Gábor polgármester adta 
át a szentgotthárdi önkormányzat 
Idősek az idősekért díját Szepesiné 
Fuisz Erikának.

A műsor a Tihanyi Vándor-
színpad fellépésével folytató-
dott. Tihanyi Tóth Csaba, Bog-

nár Rita és barátaik színvonalas 
operettparádét nyújtottak az 
érdeklődők számára. A rendez-
vény a Lipa étteremben vacso-
rával és mulatozással zárult. 
A talpalávalót László Ferenc 
szolgáltatta. 

Az ünnepet megelőző napok-
ban 333 idős embert, köztük 
harmincegy 80 évest és három-

százkettő 80 év felettit keres-
tek fel és köszöntöttek a Városi 
Gondozási Központ dolgozói az 
Idősek Világnapja alkalmából. A 
legidősebb városlakók örömmel 
és boldogan fogadták őket, és 
hálásan köszönték a virágot és az 

ajándékcsomagot. Szentgotthárd 
város 5 legidősebb polgára: Oreo-
vecz Józsefné és Becker Lajosné 
99 éves, Herczeg János 97 éves, 
Szekér Ferencné 96 éves, Gazdag 
Lajosné 95 éves. Gratulálunk és 
további egészséges, szeretetteljes 
éveket kívánunk nekik.

Idősödő világban élünk. Ez 
nemcsak azt jelenti, hogy tovább 
élünk, mint korábban – köszönhe-
tően részben az orvostudomány-
nak –, hanem azt is jelenti, hogy 
ma az idősek sokkal többre ké-
pesek, mint évtizedekkel ezelőtt, 
ezért fontos szempont az, hogyan 
lehet aktívan tölteni az időskort.                                                     

Albert Schweitzer szerint: a 
fiatalság mércéje nem az életkor, 
hanem a szellem és a lélek állapo-
ta: az akarat- és a képzelőerő, az 
érzelmek intenzitása, a jókedv és a 
kalandvágy győzelme a lustaságon.                                                     

Fábián Béláné
(Városi Gondozási Központ)

Idősek az idősekért díjat kapott Szepesiné Fuisz Erika

Idősek Világnapja: otthonukban is köszöntötték a legidősebbeket

Szepesiné Fuisz Erika, Huszár Gábor, Szép Renáta
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A magyarországi mozgókép-
vetítés 120 éve kezdődött, 
ennek tiszteletére „Mozi a 
színházban” címmel nyitott 
kiállítást  Csákányi László 
Filmszínház és a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület 
november 3-án, Szentgott-
hárdon a Színházban.

Budapesten volt az első filmve-
títés, a Váci utcában szabadtéren 
láthatták az első mozgóképeket 
1896-ban. A Lumiére fivérek 
filmjeit a Somosi Orfeumban 

csodálhatta a közön-
ség 1896. május 10-én, 
ez volt az első beltéri 
vetítés hazánkban. 

A szentgotthárdi  
kiállítás anyagát Szak-
nyéri András, a Hévízi 
Fontana Mozi vezető-
je hozta el és nyitotta 
meg Szentgotthárdon. 
A Gróf. I. Festetics 
György Művelődési 
Központ és Könyvtár 
muzeális gyűjteményéből válo-
gatták a látnivalót. 

Hihetetlen változáson esett át 
a mozizás az eltelt 120 évben. 
Szaknyéri András elmondta, a 
diavetítőtől a 3D technikáig kí-
sérlik meg bemutatni a fejlődést. 
Édesanyja jegyszedő volt a mo-
ziban, szinte testközelből élhette 
át a technikai váltásokat. A mozi, 
amikor válságba esett, mindig új 
technikával próbálta erősíteni 
pozícióját. Ilyen váltás volt a han-
gosfilmek megjelenése, a színes 
filmek, a nagyvásznas előadások 
próbálták ellensúlyozni a tv-k 
térnyerését. Az 1990-es években 
hoztak új színt a plázamozik, a 

2000-es évek a 2D-s, majd 
a 3D-s filmeket. 

A szentgotthárdi kiállí-
tást vetítők, filmszalagok, 
korabeli plakátok, mozi-
jegyek, kiadványok tették 
érdekessé. A kiállításon 
Sebestyén Dénes, a szent-
gotthárdi Csákányi Lász-
ló Filmszínház vezetője 
a jelenlévők figyelmébe 
ajánlotta azt az 1925-ben 
kiadott könyvet, amely 

fölsorolja a hazai mozikat, és köz-
tük megtalálható a szentgotthárdi 
is. Elmondta, négy éve indították 
útjára a 100 NAP – 100 ÉLMÉNY 
kampányt, a szentgotthárdi mozi 
százéves jubileumán. Minden 
századik mozilátogatóról fotót 
készítettek 2013. szeptember 
23. és december 31. között. A 
képekből összeállított albumot is 
kiállították. 

A szentgotthárdi kiállítás no-
vember 21-ig látható a Színház 
aulájában. 

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Közel negyven napirendi 
pontot tárgyalt az október 
26-án tartott ülésén a szent-
gotthárdi önkormányzat. A 
legnagyobb vitát a Kossuth 
utcai Művelődési Ház felújí-
tása váltotta ki, az üzletek 
éjszakai zárva tartására még 
visszatér a testület. 

Huszár Gábor polgármester 
beszámolt a két önkormány-
zati ülés között történtekről. 
Elmondta, hogy Leopold Ferenc, 
az ’56-os Szövetség helyi elnö-
ke kérelmet juttatott el a város 
jegyzőjéhez, hogyha megfelelő 
pályázat adódna, a képviselő-
testület készíttesse el és állíttassa 
fel Mindszenty József bíboros 
szobrát a szentgotthárdi ’56-os 
Emlékerdőben. Ehhez kérte a 
képviselők támogatását. 

Rövid technikai szünet után 
folytatódott az ülés. A képviselők 
megtárgyalták és elfogadták az 
önkormányzat vagyongazdálko-
dási helyzetéről szóló beszámo-
lót. Elfogadták a Szentgotthárdi 

Énekegyesület kérelmét, a tartalék 
terhére 100 ezer forinttal hozzájá-
rulnak a decemberi walldürni láto-
gatás útiköltségéhez. Támogatták 
az 1956-os Emlékerdő felújítására 
előkészített pályázat benyújtását.

 A képviselők tárgyaltak az 
üzletek éjszakai zárva tartásáról. 
Legtöbbször abból adódik gond, 
ha a szórakozóhelyről kilépve 
végigüvöltik az utcát. Dr. Sütő 
Ferenc egyéni indítványt tett, 
javasolta, hogy szélesebb körben 
egyeztessenek a problémáról, az 
Ifjúsági Tanács véleményét is sze-
retné kikérni. Virányi Balázs, az 
Eszközkezelő Önkormányzati Bi-
zottság elnöke szerint a több ezer 
wattnyi hangerővel járó szórako-
zási szokások okoznak problémát, 
az épületek szigetelése, tájolása is 
sokat számít. A napirendi pontra 
még visszatérnek a képviselők. 

A Kossuth Lajos utcai Művelő-
dési Ház felújításáról is hosszab-
ban vitatkoztak a képviselők. A 
műemlék épületre ráfér a reno-
válás. A jobb oldali magasföld-
szinti részt belülről rendbe tette 

a Szentgotthárdi Járási Hivatal, 
amelybe átköltözött a Munka-
erőpiaci Pont, korábbi nevén 
Munkaügyi Hivatal. A Vas Me-
gyei Kormányhivatal pályázatot 
nyújtana be az épület felújítására, 
ehhez kérték az önkormányzat 
mint tulajdonos hozzájárulá-
sát. A képviselők közül többen 
aggodalmuknak adtak hangot, 
attól tartanak, hogy elveszthetik a 
város egyik emblematikus épüle-
tét, amely a háború után sokáig a 
város művelődési központja volt, 
illetve a Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Központ irodái jelenleg 
is itt találhatók. 

A vita után 6 igen, 2 nem és 1 
tartózkodás mellett a képviselők 
hozzájárultak ahhoz, hogy a 
Kormányhivatal a „Középületek 
kiemelt épületenergetikai fejlesz-
tései” (KEHOP-5.2.2.) felhívásra 
benyújtott pályázatával a Műve-
lődési Ház energetikai felújítását 
megvalósítsa azzal, hogy a ki-
vitelezés során az önkormány-
zattal folyamatosan egyeztetni 
szükséges, a fejlesztés műszaki 

tervei kizárólag a tulajdonos ön-
kormányzat képviselőjének írásos 
jóváhagyásával valósíthatók meg. 

A projekt megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő saját 
forrást a Kormányhivatal bizto-
sítja.  Sikeres pályázat esetén a 
teljes épületet a Kormányhivatal 
ingyenes használatába adja azzal, 
hogy erről külön megállapodást 
kell kötni, amelyben szerepelnie 
kell, hogy a Kormányhivatal az 
emeleti nagytermet és hozzá 
tartozó kiszolgálóhelyiségeket 
(raktárhelyiség, WC) a városi civil 
élet/programok számára a hasz-
nálat időtartama alatt mindvégig 
fenntartja és előre egyeztetett 
időpontokban, térítésmentesen 
az önkormányzat által megjelölt 
szervezetek rendelkezésére bo-
csátja, a rezsiköltségek arányos 
elszámolása mellett. 

A képviselők nem szavazták 
meg a bérlakás-értékesítési ké-
relmet, viszont az első lakását 
vásárló párnak megítélték az 500 
ezer Ft támogatást. 

(t. m.)

A Kormányhivatal újíttathatja fel a Művelődési Házat

Kiállítás: Mozi a Színházban

Sebestyén Dénes és Szaknyéri András a megnyitón

A közönség a tárlók előtt
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Idén ezzel a címmel rendezték 
meg október elején az országos 
könyvtári napokat. A szentgott-
hárdi Móra Ferenc Könyvtár évek 
óta bekapcsolódik a program-
sorozatba. Mind a gyerekeknek, 

mind a felnőtteknek érdekes és 
hasznos időtöltést szervezett az 
intézmény. A gyerekkönyvtárban 
és a fiókkönyvtárakban egyedi 
hobbik programon kézműves-
kedtek, a felnőtt részlegben Öko 

totó kitöltésére volt lehetőség, a 
nyugdíjasok megható története-
ket hallgattak meg, s a hagyomá-
nyos könyves vasárnapon is sokan 
látogatták meg az intézményt.

(M. P.)

A Szentgotthárdi Civil Fó-
rum titkára, Kovács Márta 
képviselte a szentgotthárdi 
civileket a Szombathelyi 
Civil Kerekasztal által szer-
vezett Első Civil Fórumok és 
Civil Kerekasztalok találko-
zóján 2016. szeptember 9-én. 
A Herényiek Háza nagyter-
mében tartott találkozón 
a civil ügyekről dr. Fülöp 
Attila, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkár 
tartott előadást, majd kér-
dések feltevésével valódi fó-
rummá alakult a rendezvény.

A Partnerségi információs nap 
a Szentgotthárdi Civil Fórum és 
a Hegypásztor Kör közös szerve-
zésében valósult meg október 12-
én a Refektóriumban. A határon 
túli szervezetek képviselői mutat-
koztak be, keresve a kapcsolatot 
civil szervezetek és intézmények 
körében. Az ausztriai magyarok 
képviseletében Kelemen Lász-
ló intézményvezető – Magyar 
Média- és Információs centrum 
(UMIZ), a szlovéniai magyarsá-
got Nagy Éva elnök – a Lavina 
Kultúrklub szervezet nevében 
képviselte. A bemutatkozásokat 
kötetlen beszélgetés követte a 
vendégek és a szép számú helyi 
civil szervezeti képviselő között. 

A Szentgotthárdi Civil Fórum 
16. alkalommal november 9-ére 

hívta össze a Civil Szervezetek 
Baráti Találkozóját (CISZEBAT). 
A programon Labritz Béla, 
Szentgotthárd alpolgármestere 
köszöntötte a civil szervezetek 
képviselőit, Kovács Márta, a 

Civil Fórum titkára összefoglalta 
az év történéseit. Szép Renáta a 
civilek együttműködését kérte 
egy kérdőív kitöltéséhez, mely a 
város civil koncepciójának meg-
alkotásához nyújtana segítséget. 
A fogászati hónap alkalmából 
a szájápolásról tartott előadást 
dr. Kocsis Beatrix fogorvos. 
Átadták az „Év Civil Szervezete 
Díj-at”, melyet a Máriaújfaluért 
Egyesület érdemelt ki. A díjazott 
civil szervezet bemutatta sokrétű 
tevékenységét, mely méltóvá tet-
te a díjra, majd civil koccintóval 
zárult a program.

A Zene Világnapjáról emléke-
zett meg hangverseny keretében 

Szentgotthárd Város Vegyeskara 
és a Takács Jenő Zeneiskola 
hangszeres növendékei október 
15-én a Refektóriumban. A kó-
rus előadásában egyházi művek, 
népdalfeldolgozások, bordal, 

klasszikus kórusművek csendül-
tek fel. A zeneiskolások fúvós és 
vonós hangszeres zenével színe-
sítették a programot.

Szentgotthárd Város Vegyeska-
ra az év hátralévő részében három 
hangversenyre is készül. Advent 
első szombatján a Rábakethelyi 
katolikus templomban hagyomá-
nyosan hangverseny keretében 
gyújtják meg az első adventi gyer-
tyát. December 2-4-ig a németor-
szági Walldürn testvérvárosban 
vendégszerepel a kórus, több hely-
színen, köztük a helyi bazilikában 
is énekelnek. Az utazás költségeit 
részben a Szentgotthárd Ének-
egyesület NEA pályázati támo-
gatásból, részben Szentgotthárd 
Város Önkormányzata fedezi. A 
Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
és a Szentgotthárd Énekegyesület 
közös szervezésében december 
18-án 15 órára a barokk temp-
lomba várják a zeneszeretőket a 
2. nagy karácsonyi hangversenyre, 
helyi kórusok részvételével. 

(Információ: Civil Fórum)
Fotó: Kovács Buna József

Civil hírcsokor

Tisztelt Szentgotthárdi Adományozók!

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd ezúton 
szeretné a Tisztelt Adományozókat tájékoztatni, hogy ruhane-
mű, játék és egyéb használati tárgy adományokat intézményünk 
szűkös befogadó tere miatt csak előzetes, telefonon történő 
egyeztetést követően tudunk fogadni. 

Tartós élelmiszer adományaikat továbbra is szeretettel várjuk, 
a rászoruló családok nevében.

Adományaikat és szíves megértésüket köszönjük!
Elérhetőségeink: 94/ 380-874, 20/945-50-03 

Család- és Gyermekjóléti Központ
Szentgotthárd

Partnerségi információs nap

Nagy könyvtári beavatás
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Egészségünkért, ismeretterjesztõ sorozat (7.)

A gyermekek körében – főleg 
a közösségbe járó gyermekeknél 
– a téli időszakban a felső légúti 
megbetegedések gyakoriak. Ide 
sorolható a közönséges nátha, 
ami orrfolyással, orrdugulással, 
kisebb lázzal jár, a torokgyulla-
dásra torokfájás, rossz közérze-
tés láz a jellemző, a hörghurut 
tünetei bágyadtság, láz, száraz, 
vagy hurutos köhögés. Ezek a 
betegségek cseppfertőzéssel 
terjednek. A közösségbe járó 
gyermekek általában hazaviszik 
a betegséget, és több esetben 
terjesztik a szülők, testvérek 
körében is. Teljes mértékben 
nem lehet megelőzni a vírusos 
megbetegedéseket. De felhív-
juk a figyelmet a vitaminokban 
gazdag táplálkozásra, szabad 
levegőn való tartózkodásra, 
gyakori szellőztetésre. Fontos 
az alapos kézmosás, továbbá a 
gyermekeket meg kell tanítani 

a helyes orrfújásra és zsebken-
dőhasználatra is. Igazi, jó keze-
lés nem áll rendelkezésünkre, 
tüneti kezelésről beszélhetünk: 
lázcsillapítás, bő folyadékpót-

lás, ágynyugalom. A kezelésnek 
nem része az antibiotikumos 
kezelés, ezt csak szövődmény 
esetén alkalmazzuk. Gyermek-
korban gyakoribb szövődmény 
a középfülgyulladás, ritkábban 
tüdőgyulladás is előfordul. A ví-
rusos megbetegedések közül ki-
emelném az inf-
luenzát ,  ami 
gyermekkorban 

és krónikus betegeknél súlyos 
lefolyású lehet. Az influenza 
kivédésére már 6 hónapos kortól 
rendelkezésünkre áll oltóanyag. 
Az oltás egy szezonra ad védett-
séget, minden évben meg kell 
ismételni. Téves az a hiedelem, 
hogy oltással elkapható az inf-
luenza. Az influenzaoltást érde-
mes november elején beadatni, 
mert az ellenanyag-képződéshez 
több hétre van szükség. A jár-
vány csúcsidőszaka általában 
január közepe, és eltarthat feb-
ruár végéig. Megemlíteném még 
a hányással, hasmenéssel járó 
megbetegedéseket is, melyeket 
szintén vírusok okoznak. Ilyen 
esetben a gyermek közösség-
be nem mehet. Fontos a bő 
folyadékpótlás. Ha a gyermek 
nem itatható, vagy nagyon alu-

székony és bágyadt, ilyenkor 
infúzióra és kórházi ellátásra 
szorul. De a legtöbb beteg pár 
nap alatt otthonában gyógyul. A 
felsorolt szezonális betegségeket 
gyakran kísérheti kisebb vagy 
nagyobb láz. A láz a szervezet 
számára hasznos, magasabb 
hőmérsékleten a kórokozók 
jobban pusztulnak, ezért 38,5 C 
alatt nem kell lázat csillapítani. 
Kétféle lázcsillapítási módszer 
ismeretes, a fizikális (hűtőfürdő, 
hűtőborogatás) és a gyógyszeres. 
Magas láz esetén célszerű a két 
módszert együtt alkalmazni. 
A gyermek korától függően 
kúpot, szirupot vagy tablettát 
használjunk gyógyszeres lázcsil-
lapítóként.

Dr. Tőkés Emma
házi gyermekorvos

Röviden a gyakoribb gyermekbetegségekről az őszi-téli időszakban

RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.  Pf.: 70.           
Központi számok: 94/380-042; 380-353;   
                                 94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083  
e-mail: rendelointezet@jupinet.hu
www.rendelointezetsztg.hu

Mintaprojekt Szentgotthár-
don.  Lelki egészségközpont 
kialakítására kötött együtt-
működési megállapodást az 
Országos Tisztiorvosi Hiva-
tal és Szentgotthárd Város 
Önkormányzata.

A 2016-ban kiír t  HU12-
0002-PP3-2016 számú Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus-
ból támogatott „Módszertani, 
strukturális és kapacitásfej-
lesztés a lakosság mentális 
egészségfejlesztésére irányuló 
beavatkozások támogatására” 
című projekt keretében, az 
Országos Tisztiorvosi Hivatal 
a már meglévő egészségfejlesz-
tési irodákhoz kapcsoltan alakít 
ki lelki egészségközpontokat 
pilot jelleggel az országos ki-
terjesztés megalapozása érde-
kében. Az ország 61 egészség-
fejlesztési irodája közül hatot 
választottak ki az első lépésként 
2017 áprilisáig tartó program-
ban való részvételre, köztük a 
szentgotthárdi irodát. 

A megállapodás célja a szak-
mai együttműködés megterem-
tése olyan célok megvalósítása 
érdekében, mint az egészséget 
meghatározó életmód, illetve az 
egészségmegtartást befolyásoló 
szokások, attitűdök javítása, a 

lakosság egészségtudatosságának 
növelése, valamint a lelki egész-
ség fejlesztésére irányuló progra-
mok tervezésében és megvalósí-
tásában történő együttműködés. 
További eredményként – többek 
között – azt várják el a felek, 

hogy egyfelől összehangolják 
az országos és helyi szervezési 
és kommunikációs tevékeny-
ségeket, másrészről a meglévő 
jó gyakorlatok összegyűjtésével 
és értékelésével elősegítsék az 
országos kiterjesztést. 

Szentgotthárdon a projekt 
időtartama alatt és finanszíro-
zásában két szakember látja el 
a módszertan kidolgozásához 
kapcsolódó feladatokat.

Információ: Szentgotthárd 
Város Önkormányzata

Klarinéthangverseny 
a Színházban

 Október 7-én az 1990-ben, 
a hollandiai egyetemvárosban, 
Leidenben alakult, húsztagú 
klarinétegyüttes vendégszere-
pelt a Színházban, Hendrik Jan 
Lindhout alapító-karmester 
vezetésével. A koncert egyik si-
kerét a Lővey Márkkal közösen 
előadott, ritkán hallható trom-
bitaverseny aratta: az örmény 
zeneszerző, Aratjunján ASZ-dúr 
trombitaversenye méltán vívta ki 
a közönség elismerését.

(h. r. l.)

Mintaprojekt: lelki egészségközpont kialakítására



2016. november 11Szentgotthárd

Elektronikai 
hulladékgyűjtési akció

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal ér-
tesíti a lakosságot és az intézményeket, hogy a Müllex 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével az 
elektronikai hulladékok (szétbontatlan televízió, rádió, 
mosógép, hűtőgép stb.) elhelyezésére 2016. november 
25. (péntek) 8:00–16:00-ig a SZET Szentgotthárdi 
Kft. (9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8.) telephelyén 
lehetőséget biztosítunk.

Kérjük, hogy a háztartásokban feleslegessé vált, szét-
bontatlan elektronikai hulladékokat a fenti időpontban 
a SZET Szentgotthárdi Kft. (Szentgotthárd, Füzesi út 8.) 
telephelyére szállítsák, illetve az ott elhelyezett konté-
nerbe helyezzék el. 

A lakosság figyelmét nyomatékosan felhívjuk, hogy 
közterületre (ingatlanuk elé) NEM helyezhetők ki 
az elektronikai hulladékok, illetve csak szétbontatlan 
állapotban tudja azokat a szolgáltató átvenni.

Bővebb információval a szolgáltató a 94/726–000-as 
telefonszámon áll rendelkezésükre.

Egyben felhívjuk a figyelmüket, hogy az idén sem 
szervezünk őszi lomtalanítási napot. 

Együttműködésüket előre is köszönjük! 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Felhívás
Háztartási tüzelőberendezések szakszerű üzemeltetéséről, 

illetve a berendezésekben elégethető tüzelőanyagokról 

A fűtési költség csökkentése érdekében az utóbbi években sokan 
álltak vissza vegyes tüzelésre, ill. építenek/építettek be kiegészítő 
fűtésként kandallókat. Továbbá ugyancsak a fűtési költségek csök-
kentése érdekében sajnos sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a 
háztartási hulladékot, vagy egyéb, a háztartási tüzelőberendezésben 
el nem égethető anyagokat (pl.: bútorlapok), ez a tevékenységük 
azonban nemcsak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, 
egészségkárosító, és a kéményekben életveszélyes állapotot is 
előidézhet. 

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztar-
tási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és a veszé-
lyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. 
Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság 
eljárást indít, és bírságot szab ki. 

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak ke-
letkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, 
illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező 
vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek 
a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező 
anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, 
gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, 
vegyi anyagokkal kezelt fa (pl.: bútorlap) és egyéb hulladékok 
elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása 
légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszin-
dulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó 
por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és 
májkárosodást okozhat. 

Szilárd és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátrány-
lerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag 
használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égés-
termék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A 
kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: 
a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, 
ezért szívóhatás alakul ki a kéményben, és az égéstermék a tüzelő-
berendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst-, illetve szén-
monoxid-mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű 
korom- és kátránylerakódás, intenzív fűtés esetén a nagy külső és 
belső hőmérséklet-különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet 
okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló 
lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú 
épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra. 

A hulladékkal, vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt 
fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, 
szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az 
anyagi javakat és az emberi életet is!

Nyomatékosan felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek 
elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének 
megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kémény-
seprők részére a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

Kérjük Önöktől, hogy a város egészséges és tiszta környezeté-
nek biztosítása érdekében a fentieket maradéktalanul betartani 
szíveskedjenek! 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Azt javaslom a vásárlás előtt 
mindenki egyeztessen egy 
szakemberrel, a számára meg-
felelő paraméterekről. Fontos 
tudnivaló, a járműgyártók 
minden esetben meghatároz-
zák az adott modell felni és 
gumiméreteit. Ez jellemzően 
3 eltérő coll felni átmérő mé-
ret, amelyhez hozzárendelik a 
megfelelő gumiabroncs mére-
tezést egy-egy „váltómérettel”. 
A jelölések alapvetően három 
számadat jellemzi az abroncso-
kat. Pl.: egy 205/55R16 szám 
olvasható, ennek jelentése 
205 milliméter a futófelület 
szélessége, az 55 egy %-os 
szám, amely az abroncs oldal-
falának magasságát adja meg 
a futófelülethez viszonyítva. 
A futófelület szélességének, 
azaz 205 milliméternek az 
55%-a. Az R16 pedig a hasz-
nálandó felni átmérőjét adja 
meg collban kifejezve. Há-
rom fő jellemzőjét vizsgálják 
a gumiknak. Zajkibocsájtás, 
nedves tapadás, üzemanyag 
takarékosság. A számok és 
technikai adatok  ismeretében 
könnyen tájékozódhatunk 
az interneten is a számunkra 
megfelelő méretű, szélességű 
és ballonosságú abroncsok 
technikai adatairól, és árairól. 
Használt gumiabroncsokkal 

kapcsolatban feltétlenül tudni 
illik a 4 mm-nél nagyobb pro-
filmélység, öt évnél nem öre-
gebb téli abroncsot lehet csak 
biztonsággal használni. A min-
tázat hornyaiban mért méret 
a profilmélység melynek mi-
nimum 4 milliméteresnek kell 
lennie, ez hivatott az abroncs 
alatti csapadékot elvezetnie. A 
téli abroncs kora is kiemelke-
dően fontos, mint ismeretes 
a téli gumi egy lágy keverékű 
abroncs hogy biztosítani tudja 
a 7 celsius fok alatti hőmér-
sékletben a rugalmasságot és 
a megfelelő tapadást, ezt úgy 
érik el a gyártás során, hogy a 
technológia során a vulkani-
zációs folyamatot megszakít-
ják egy bizonyos szakaszban. 
Azonban mivel nem kizárólag 
alacsony hőmérsékletben fut-
tatjuk téli abroncsainkat és 
nyáron használaton kívül sem 
maximum 18 celsius fok alatt 
tároljuk így ez a megszakított 
folyamat magától is beindul és 
évek alatt a gumiabroncsunk 
megkeményedik, rugalmat-
lanná válik így már nem ké-
pes ellátni a vele szemben 
támasztott kihívásokat. Hiába 
mérünk még megfelelő profil-
mélységet, abban az esetben, 
ha a téli abroncs elmúlt öt éves 
csereéretté válik.

Hogyan válasszak téli gumit az autómra?

Autós tanácsok
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Programajánló 
november-december

November 18. Szent Erzsébet napi ünnepség és a 
szentgotthárdi Karitász 25. évfordulója 
17:00 Szentmise a Nagyboldogasszony-templomban 
17:30 Ünnepi műsor a Színházban

 November 24. 09:30 Takács Jenő AMI területi népdal-
éneklési versenye a Színházban 

 November 25. 15:00 Dr. Zsálek Judit: A stressz és a 
daganatos betegségek - orvosi előadás a Színház aulájában

 November 25. 18:00 A Fotóklub évzáró kiállításának 
megnyitója a Színház aulájában

 November 26. Adventváró 
14:30 Hősi szobor megszentelése 
Helyszín: Rábakethely, Brenner tér 
utána Adventi Hangverseny és gyertyagyújtás a Rábaket-
helyi katolikus templomban

November 29. Pályaorientációs nap a Színházban 
11:30 A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztá-
si referensének tájékoztatója a továbbtanulással kapcsolat-
ban ((jelentkezés, többletpontok, érettségi stb.) 
„workshop”: egyetemek és főiskolák bemutatkozása

December 03. 19:00 Aranyosi Péter önálló estje a Szín-
házban

December 04. Várjuk együtt a Mikulást a Színházban
14:00-16:00: Mikulás-váró játszóház 
16:00 Ha eljön a Mikulás című meseelőadás 
December 06. 17:30 dr. Csókai András előadása a Szín-

házban
December 10. 18:00: Márió & Isis Big Band karácsonyi 

koncertje a Színházban
December 14. 15:00: Bőrgyógyászati orvosi előadás a 

Színház aulájában
December 16:15:00 Nyugdíjasklub karácsonyi ünnep-

sége a Színházban
December 17-18: Karácsony Határok Nélkül a Fő téren
17. (szombat) 15:00-18:15 Kulturális műsorok 
20:00 Bon-Bon Együttes élő koncertje 
18. (vasárnap): 15:00-17:00 Kulturális műsorok a Fő téren
18:00 Ismerős Arcok Zenekar koncertje 
December 18. 
15:00 Partium AMI Betlehemes műsora a Színházban
15:00 Karácsonyi Hangverseny a Nagyboldogasszony-

templomban
December 20. 16:00 Arany János Iskola karácsonyi 

műsora a Színházban
December 22. 9:00-12:00: Karácsonyváró játszóház a 

Színházban
December 24. 14:00-16:00 Jézuska-váró játszóház a 

Színházban
16:00 Glória Színjátszó kör karácsonyi műsora 
A Színház épülete 2016. december 25-től 2017. január 

8-ig zárva tart. 
Nyitás: 2017. január 9. (hétfő) 8:00 órakor 

Mozimûsor
november 18. 19:00, novem-

ber 21. 19:00
A lány a vonaton (szinkroni-

zált amerikai thriller – 2D)
november 19. 17:00, novem-

ber 20. 16:00
Trollok (szinkronizált ameri-

kai animációs kalandfilm – 3D)
november 19. 19:00, novem-

ber 20. 18:00
A könyvelő (szinkronizált 

amerikai film – 2D)
november 22. 19:00 (Külön-

leges kedd)
A művészet templomai: Le-

onardo Da Vinci – A lángelme 
Milánóban

november 25. 19:00
A könyvelő (szinkronizált 

amerikai film – 2D)

november 26. 17:00, novem-
ber 27. 16:00

Trollok (szinkronizált ameri-
kai animációs kalandfilm – 2D)

november 26. 19:00 (Pre-
mier!), november 27. 18:00, 
november 29. 19:00

Cop Mortem (magyar akció-
film – 2D)

november 28. 19:00 (Film-
klub)

A kígyó ölelése (feliratos 
kolumbiai-venezuelai-argentin 
kalandfilm – 2D)

MEGHÍVÓ A SZENTGOTT-
HÁRDI MOZIÜNNEPRE

1913. december 8-án tar-
tották – a kezdetekkor Uránia 
Mozgóképszínháznak elnevezett 
épületben – az első előadást. 
Ennek a jeles évfordulónak az 
apropójából a 100 NAP – 100 
ÉLMÉNY kampány keretében 
2016. december második hétvé-
géjén több különleges produkció 
várja a Csákányi László Filmszín-
házban a vendégeket.

December 9. (péntek) 19:00 
Jurassic World – Ez lesz tehát a 
beígért meglepetésfilm 3D-ben 
és csak 100 (azaz száz) forintért! 
Itt a lehetőség újra átélni a ka-
landot, mert egy vetítés erejéig 
ismét megnyílik a híres sziget 
őslényparkja, ahol rendkívül 
látványos és izgalmas történet 
veszi kezdetét…

December 10. (szombat) 
19:00 Üvegtigris 3 – Újra pereg 
a szalag, azaz ismét a mozivász-
non az elmúlt évek egyik legjobb 
magyar vígjátéka, amelyre a 
belépőjegy ára csupán 550 Ft 
lesz! Lali egy szép napon ráéb-
red, hogy bár időnként megje-
lennek a haverok, akik idióta 
kalandokba keverik, de igazából 
borzasztóan unja már a büfét, 
és mindent, ami azzal jár, ezért 
egy Bentley kabrióval kezdi hab-
zsolni az életet, ez persze újabb 
bonyodalmakat szül…

December 11. (vasárnap) 
15:00 A művészet templomai: 
A pápai bazilikák – A hazai pre-
mier előtti díszelőadás lehető-
séget biztosít az érdeklődőknek 
arra, hogy Magyarországon az 
elsők között nézhessék meg ezt 
a különleges alkotást. A rend-
kívüli film eddig még soha nem 
látott módon mutatja be a négy 
patriarkális (a vatikáni Szent Pé-
ter, továbbá a római Szent Pál, a 
Keresztelő Szent János és a Santa 
Maria Maggiore) bazilikát. A 
csodálatos épületeket, valamint 
a bennük fellelhető megszámlál-
hatatlan lenyűgöző műalkotást 
a legmodernebb képrögzítési 
technika teszi egyedivé és felejt-
hetetlen élménnyé. Valóban kéz-
zelfogható közelségbe kerülnek 
a minden képzeletet felülmúló 
remekművek. A négy rendkívüli 
épület bemutatásának vezérfo-
nala az ókeresztény gyökerekből 
kiindulva halad előre az egyes 
korokon keresztül, és átíveli a 
kereszténység kétezer éves tör-
ténetét. A virtuális utazás olyan 
helyekre is betekintést enged, 
amelyek a turisták számára nem 
látogathatók… 

A FEZO KFT. jóvoltából 
ezen a programon az első 
negyven vendég ingyenesen 
vehet részt.
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Az idei szezonban is várja a kispályás csapatok nevezését 
az Alpokalja Kupa Versenybizottsága. A tornával kapcsolatos 
fontos információk:

– Nevezési határidő: 2016. NOVEMBER 24. (csütörtök 
24:00 óra ) 

– Az idei szezonban 4+1 fővel zajlanak a mérkőzések
– A leadott játékos listát verseny közben, illetve a nevezési 

határidő letelte után módosítani, kiegészíteni, vagy azon 
változtatni csak az alapszakasz végeztével lehetséges 1 név 
módosításával (új személy csak az lehet, aki nem lépett pályá-
ra a 2016–2017-es versenykiírásban). A csere kétféleképpen 
történhet: I. új játékost nevezhetnek, ha nem merítették ki a 
maximális 15 fős nevezési limitet, vagy II. ha maximális 15 főt 
neveztek, akkor 1 főt lecserélhetnek az 1 új nevezett játékosra!

– A nevezhető NB-s játékosok száma: 2 fő 
– A nevezéseket kérjük a alpokalja31@gotthardtv.hu címre 

elküldeni
– A torna tervezett kezdési dátuma 2016. december 11. (a 

nevezett csapatok függvényében)
– A tervezett befejezés: 2017. február első vagy második 

hétvégéjén (a nevezett csapatok függvényében)
– Bővebb információk, nevezési információk a www.alpo-

kaljakupa-sztg.hu honlapon olvasható.
Gaál Ákos

Ifjúsági és sportreferens

Beszámolunk a novemberi sporteseményekről

Közel 300 futó részvételé-
vel ideális futóidőben ren-
deztek utcai futóversenyt 
Jennersdorfban, ahol több 
gotthárdi futó állt rajthoz.

Az 5000 m-es távon kettős 
gotthárdi siker született, Ko-
szár Zsolt hatalmas fölénnyel, 
remek, 14:32 perces idővel 
győzött. Zsolt olyan gyorsan 
futott, amihez még a kerékpáros 
felvezető sem volt hozzászokva, 
többször rá kellett szólni, hogy 
gyorsabban tekerjen, mert Zsolt 
kis híján rálépett a kerékpár hát-
só kerekére. A második helyen 
Somogyi Gábor érkezett a célba. 
Takács Tiborral kiegészítve így 
az Opel Szentgotthárd a csapat-
versenyt is megnyerte. A felnőt-
tek között derekasan helytállt a 
Komóczi Donát, Puskás Máté, 
Páli Hunor gyerektrió, akik a 13 
csapat közül a hetedikek lettek. 
Bauer Dániel a 10-11 éves kor-
csoportban győzött.

Gotthárdi eredmények:
450 m gyerekfutam 
10-11 év fiú: 1. Bauer Dániel 
2500 m ifjúsági
14-15 év fiú: 3. Borbély Attila 
5000 m 
Férfi: 1. Koszár Zsolt, 2. So-

mogyi Gábor, 13. Takács Tibor
Csapat: 1. Opel Szentgott-

hárd (Koszár Zsolt, Somogyi 
Gábor, Takács Tibor), 7. Szent-
gotthárd boys (Komóczi Donát, 
Puskás Máté, Páli Hunor)

10000 m
Férfi: 30-39 év: 6. Kovács 

Balázs, 60-69 év: 2. Borbély 
Sándor

Október 22-én rendezték a 
XXIII. Hármashatár Kupa nem-
zetközi egyéni és 
csapat sakkversenyt 
Szentgotthárdon, 
amely egyben Vas 
megye 2016. évi rapid 
sakk bajnoksága is 
volt. Az eseménynek, 
a hagyományoknak 
híven a Hotel Lipa 
adott otthont, a honi 
sakkozók mellett 
Ausztriából, Szlo-
véniából és Horvát-
országból érkeztek 
versenyzők, de ma-
gyar indulók is szá-
mos városból jöttek, 
többek között Bu-
dapestről, Győrből, 
Fertőszentmiklósról, 
Lövőről, Ajkáról, Za-
laegerszegről, Szombathelyről, 
Sárvárról. Az indulók összesített 
létszáma 90 fő volt, ami a korábbi 
évekhez hasonlítva majdnem 
rekordszámot jelentett.

A játékosok 9 fordulós svájci 
rendszerben, 20-20 perces játék-
időben versengtek egymással, a 
kategóriák a következők szerint 
alakultak:

A csoportban a felnőttek, B 
csoportban a 2005 után és a C 
csoportban a 2007 után született 
játékosok sakkoztak.

A rendezvényt az Opel Szent-
gotthárd Kft. is támogatta, a ka-

tegóriák I-III. helyezettjei oklevél 
és serleg díjazásban részesültek, 

a gyerekek ajándékcsomagokat 
is kaptak.

A csapatversenyt immáron 
sokadszor az Alsószölnök STE 
csapata nyerte, szoros küzde-
lemben megelőzve a Haladás I. 
számú csapatát.

Végeredmény: Felnőtt kategó-
rai: 1. Nagy Gábor, 2. Gjuran 
Denis, 3. Radnai Ádám, 2005 
után születettek: 1. Molnár Liza 
Dorottya, 2. Kocsis Ákos, 3. 
Peresztegi-Szakály Bálint, 2007 
után születettek: 1. András Fe-
renc, 2. Ratkai Miklós, 3. Kastelic 
Amadej.

Október 22-én városunk te-
kepályája adott otthont a 2016. 
évi Országos Nyugat Serdülő 
Bajnokságnak. A pálya ismét 
jelesre vizsgázott, amit a dobott 
fák is bizonyítanak, ugyanis más 
U-18-as versenyen nem voltak 
jellemzőek az ilyen kiemelkedő 
eredmények, rengeteg egyéni 
rekord született, így a résztvevők 
is nagyon elégedetten távoztak.

Hazai szempontból is sike-
res volt a verseny, hiszen a 
Thermalpark Szentgotthárdi 
VSE tekeszakosztályának 4 
tagja is kvalifikálta magát az 
országos döntőre, Cserpnyák 
Martin, László Ábel, Karba 
Bálint Lajos, Karba Noel, de-
cemberben Andráshidán vív-
hatnak a minél ékesebb országos 
helyezésekért.

XXXI. Perfect Change 
Alpokalja Kupa

Országos Nyugat Serdülő 
Bajnokság végeredmény

XXIII. Hármashatár Kupa 
Sakkverseny

Utcai futóverseny
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Az utóbbi évtizedekben egy-
re jobban terjedt és egyre 
népszerűbb lett a női labda-
rúgás, de azért nem mondha-
tó általánosnak, hogy lányok 
futballoznak. A szentgott-
hárdi Kovács Virág már jó 
úton jár ebben a sportágban.

A Vörösmarty Mihály Gimná-
zium tizedik osztályos tanulóját a 
család fertőzte meg a labdarúgás 
szeretetével, hiszen szinte min-

denki kötődött a focihoz. Virág 
már általános iskolás korában is 
rúgta a labdát, nemcsak a suli-
ban, hanem úgymond a grundon 
is. Ötödik osztályos volt, amikor 
komolyabbra vette a dolgot, s 
előbb a Széchenyi iskola leány 
csapatában játszott, majd két 
általános iskolai osztálytársa 
közreműködésével a szombat-

helyi klubhoz, a Viktóriához 
került, ami ebben a sportágban 
már nagy lépés. A hagyomá-
nyos iskolai rendszer szerint 
elsős gimnazistaként jutott a 
szombathelyi egyesület U15-ös 
korosztályú csapatába. 

– Hamar be tudtam illeszked-
ni, s nem volt gond a befogadás-
sal sem – emlékszik a kezdetekre.  
Eleinte jobbszélsőt játszottam, 
tavaly átkerültem a középpályá-
ra, idén pedig még hátrébb, már 

belső védőt játszok. Kapus per-
sze nem akarok lenni, már csak 
azért sem, mert jól érzem magam 
a mostani posztomon. Néha 
beszállok az U18-as csapatba is 
egy-egy félidőre. Eléggé leköti 
az időmet a foci, s már kaptam 
olyan megjegyzést, hogy nem 
megy-e ez a tanulás rovására, 
remélem, hogy nem. 

Aztán arról is beszél, hogy 
nem akármilyen élmény volt 
számára, amikor kijutott a Vik-
tóriával Tajvanra, ahol mini 
olimpiát rendeztek, a nagypálya 
egy részén kialakított kispályán 
kellett focizni. A nyolc kiválasz-
tott játékos közé választották az 
utazó csapatba. Eleinte el sem 
akarta hinni. Jól ment a játék 
odakint, csaknem minden mecs-
csen végig játszott. Igen nagy volt 
a forróság, amihez nem voltak 

hozzászokva, így nem csoda, 
hogy a négy résztvevő csapat 
közül a harmadik helyen végez-
tek. A csapat is, és annak minden 
tagja kapott helyi kísérőket, 
segítőket, akik tolmácsoltak, és 
sok mindent megmutattak nekik. 

Virág szeretne még sokáig 
focizni, és sok szép sikert elérni. 
A Real Madrid a kedvenc férfi 
focicsapata, drukkol nekik a baj-
nokságban és a BL-ben is. 

L.E. 

Gólözön Rábahidvégen
A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Kiswire Szentgott-
hárd VSE, és a megyei II. osztály Körmendi csoportjában játszó 
Rábatótfalui SE eddig nem közölt eredményei: 

Vasvár–Szentgotthárd  0-0
Szentgotthárd–Rábapaty  0-4
Szentgotthárd–Király SZE  2-2
Szentgotthárd–Körmend  0-2
Lukácsháza–Szentgotthárd  2-4

 
Rábatótfalu–Csákánydoroszló  5-4
Viszák–Rábatótfalu  1-0
Rábatótfalu–Bajánsenye  2-1
Rábahidvég–Rábatótfalu  1-12
Szarvaskend–Rábatótfalu  4-2

SPORTPROGRAMAJÁNLÓ
– Szentgotthárd és térsége – 

Futball Klub Szakonyfalu–Viszák KSK 
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016.11.19. – 13:30 
Ifjúsági mérkőzés: 11:30
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya

Szentgotthárd VSE–Péti MTE 
(Teke – NB I Nyugati csoport)
Időpont: 2016.11.20 - 10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep, Tekepálya

Kiswire Szentgotthárd VSE–Uraiújfalu SE 
(Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016.11.26. – 13:30
Ifjúsági mérkőzés: 11:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Szentgotthárdi KK–KK Ajka 
(NB II férfi felnőtt Észak-nyugat)
Időpont: 2016.11.26. – 18:00
Ifjúsági mérkőzés: 16:00
Helyszín: Szentgotthárd Széchenyi Iskola tornacsarnoka

Rábatótfalui SE–Őriszentpéter SE 
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016.11.27. – 13:30 
Ifjúsági mérkőzés: 11:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE–Rönökért KHE 
(Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016.11.27. – 13:30 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Máriaújfalui SE–Egerszegi KK 
(Somogy-Zala-Vas megyei bajnokság)
Időpont: 2016.11.27. – 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Széchenyi Iskola tornacsarnoka
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A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja
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Város Önkormányzata • Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 
• Nyomdai előkészítés, nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft., 
Szombathely • Terjesztés: Savaria Post • ujsag@szentgotthard.hu
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Kovács Virág (balról) védekezik a tajvani mini olimpián

Már Tajvanig is eljutott a női focival
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Krone Invest 
Bosch szakszerviz szentgotthárd

9970 Szentgotthárd Hunyadi u. 33.
Telefon: 70/223-87-19

szolgáltatásaink:
– Időszakos szervizek (motorolaj, olajszűrő, levegőszűrő, stb..)
– Nagy szervizek (vezérmű szettek, fékek, stb… cseréje)
– Motorikus javítás
– Erőátviteli rendszerek javítása (kuplung szettek, tengelyek)
– Autóvillamossági javítás
– Teljes körű műszeres diagnosztika, hibafeltárás
– Gyári, Után gyártott a alkatrészek forgalmazása 
– Gumiabroncsok forgalmazása
– Gumiszerelés, Centrírozás
– Műszaki vizsgára való felkészítés

Megnyílt karosszériajavító műhelyünk:
– Törött, karambolos autók javítása
– Korrózió, rozsdásodás javítása
–  Korróziógátlás, alváz, üregvédelem
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A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 25 éve van jelen a
ma gyar élel mi szer-kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt
Ma gyar ország egyik meg ha tá rozó, országos élelmiszer- és napi
cikk ke  reske del mi láncává vált.  Az ország egyik ve ze tő kis keres -
 ke delmi lánca ként a SPAR si kerének egyik kul csa a dolgo zói ban
rejlik, akiknek szociális biztonságot, ver seny ké pes jö  vedel   met,
szín vo na  las mun   ka   kö   rül  mé nyeket nyújt lelkiismeretes munkájuk
elisme ré se ként.

Légy te is a kollégánk 
és dolgozz velünk 

egy családias vállalatnál!

A SPAR család tevékenységi köreinkkel együtt bővül,
ezért új kollégát keresünk az alábbi pozíciókba:

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Amennyiben a kiírt feltételeknek megfelelsz és felkeltettük
az érdeklődésedet, önéletrajzodat a www.spar.hu oldalon 
a Karrier menüpont alatt töltheted fel adatbázisunkba vagy
elküldheted a pozíció és város megjelölésével a 
karrier@spar.hu email címre.

LÉGY CSALÁDIAS 
KÖZÖSSÉGÜNK TAGJA, HA:
• kereskedelmi végzettséggel rendelkezel és/vagy a

kereskedelem területén tapasztalatot szereztél,
• lelkes, pozitív, fejlődni vágyó személyiség vagy,
• megbízhatóan, lendületesen végzed a rád bízott feladatokat,
• szívesen és jól kommunikálsz.

MUNKATÁRSAINK VISSZAJELZÉSEI
ALAPJÁN:
• azonnali, bejelentett hosszú távú munkalehetőséget 

biztosítunk egy stabil hátterű, valódi értékeket teremtő 
családi vállalkozásban,

• átfogó betanulási programmal várjuk az új belépőket,
• támogatjuk a pályakezdőket, tudatosan kiemelt figyelmet 

fordítunk a jövő munkavállalóira - tanulók foglalkoztatása,
gyakornoki programok, duális képzés,

• változatos feladatokkal, folyamatos szakmai fejlődéssel,
előrelépési lehetőséggel családias, támogató munkahelyi
légkörben dolgozunk,

• az alapjövedelmen kívül számos béren kívüli juttatást adunk.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Szentgotthárd.

ELADÓ – PÉNZTÁROS,
OSZTÁLYVEZETŐ

RECEPCIÓS
Elvárás: német és angol nyelvtudás, 

előny: tapasztalat

KARBANTARTÓ
Elvárás: szakmai végzettség, 

előny: tapasztalat

F&B SUPERVISOR
Elvárás: szakirányú végzettség, 

tapasztalat, német nyelvtudás

SZAKÁCS
Elvárás: szakirányú végzettség

BÁRTENDER, FELSZOLGÁLÓ
Elvárás: tapasztalat, 

német nyelvtudás

SZOBAASSZONY
Elvárás: megbízhatóság, 

precíz munkavégzés

Fényképes önéletrajzát 
az alábbi e-mail címre várjuk: 

cecilia.olasz@accenthotels.com

A szentgotthárdi 

GOTTHARD 
THERME HOTEL & 
CONFERENCE****
a következő pozíciókra 

keres munkatársakat:


