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Már építése után Szentgotthárd büsz-
kesége volt a Kossuth Lajos utca 7. szám 
alatti egykori takarékpénztári, majd 
Levente-egyesületi, szakszervezeti, 
jelenleg pedig járási hivatali szerepet 
betöltő épület. Most az energetikai 
beruházás keretében, KEHOP pro-
jektként csaknem 80 millió forintból 
megvalósult külső felújítással javítja a 
város arculatát. 

Szeptember 15-én az avatóünnepségen 
különböző szervezetek, intézmények ve-
zetői, az egyházak képviselői, környékbeli 
polgármesterek, helyi képviselők is részt 
vettek. 

Folytatás a 2. oldalon 

Háromnapos őszi program, két kitű-
nő színésszel. Kern András és Koltai 
Róbert immár visszatérő vendégei 
Szentgotthárdnak. A Kern-Koltai 
Napok apropója a 20 éve bemutatott 
A miniszter félrelép című, elsöprően 
sikeres, nézettségi statisztikákat 
döntő film volt, amelynek főszerep-
lő- és rendezőpárosa a két művész. 
Koltai Róbert és Kern András önálló 
esttel, és beszélgetős műsorral is 
megajándékozta a közönséget. 

És megrajzolta órák alatt…
A szeptember 28-30. közötti prog-

ramsorozat Koltai Róbert Jászai Mari-
díjas színművész Lerajzolom percek 
alatt című zenés kabaréjával kezdő-
dött. Belépője a Nagy utazás című 
dal volt a Színházban, a közönség az 
első, jól ismert taktusok után azonnal 
tapssal üdvözölte. 

Folytatás a 6. oldalon 

Kern és Koltai 
Szentgotthárdon ünnepeltek

A város arculatát javítja a felújított, patinás épület
A hivatalos átadás: Harangozó Bertalan, V. Németh Zsolt, 

Huszár Gábor, dr. Orbán István
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Álláslehetőség 
és 

fogászati 
rendelő 

A Szentgotthárdi Fürdő fürdőfelü-
gyelő/úszómester, illetve pénztáros/ 
ügyféltájékoztató  munkakörökbe 
hirdet felvételt. Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk! Jelentkezés és 
további információ: 0694/554-324, 
info@thermalpark.hu

A St Gotthard Spa & Wellness 
fürdőben fogászati rendelő és hozzá 
kapcsolódó kiszolgálóhelyiség 
hosszú távra kiadó, felszereléssel 
vagy anélkül is. 

Bővebb információ az 552-324 
telefonszámon vagy az info@
thermalpark.hu e-mail címen kér-
hető.

A város arculatát javítja a felújított, patinás épület
Folytatás az 1. oldalról

Jelen volt Kissné Köles Erika, 
a szlovén nemzetiség parla-
menti szószólója, és dr. Orbán 
István, a Szentgotthárdi Járási 
Hivatal vezetője is. 

A Himnusz elhangzása után 
Harangozó Bertalan kormány-
megbízott, a Vas Megyei Kor-
mányhivatal vezetője szólt a 
jelenlévőkhöz. Széll Kálmán 
egykori pénzügyminiszterre 
és miniszterelnökre utalva 
kifejtette: az ő lelke is örülne, 
hogy ilyen szépen megújult ez 
a helyi védettség alatt álló, pa-
tinás épület. Köszönetét fejezte 
ki a város polgármesterének, 

a képviselő-testület tagjai-
nak, hogy a jó együttműködés 
eredményeként a 2013-ban 
újraszerveződött járások itteni 
képviseletének rendelkezé-
sére bocsátották az épületet. 
A kormánymegbízott utalt rá, 
hogy Lázár János miniszter 
igen hangsúlyos szerepet szán 

a kormányhivataloknak, s an-
nak is, hogy a köztulajdonban 
lévő épületek is megfelelő ál-
lapotban legyenek. Az állam 
az állampolgárok szolgálatá-
ra hivatott, s nem mindegy, 
hogy milyen körülményeket 
teremtenek ennek megvalósí-
tásához. 11 épületet szeretnének 
a korszerűsítési-energetikai 
takarékossági pályázat kereté-
ben felújítani, a szentgotthárdi 
a hatodik ebben a sorban. A 
megújítás eredményeként sok 
egyéb, kisebb munkálatok mel-
lett homlokzati felújítás történt, 
energiatakarékossá tették a 
nyílászárókat, napelemeket is 

felszereltek, a fűtést korszerűsí-
tették. Szükség lesz majd belső 
felújításra is, remélik, a közel-
jövőben ez is megvalósulhat. 
V. Németh Zsolt államtitkár, a 
térség országgyűlési képvise-
lője szerint nem bonyolítjuk, 
hanem megoldjuk! Ez a haté-
kony működés lényege. A járási 

hivatalok a közösség terei, ezért 
fontos, hogy funkcionálisan és 
esztétikailag is a lakosság meg-
elégedését vívják ki. Így van ez 
Szentgotthárd egyik legszebb, 

1906-ban létesített épülete te-
kintetében is. Egy ilyen hasznos 
háznak sajátos méltósága, han-
gulata van. Olyan, államigaz-
gatási feladatokat ellátó épület 
újult meg, amely széles körben 
fogja szolgálni a városban, a 
térségben élők igényeit. Fontos, 
hogy az épület megmaradjon 
a jövő számára. A tervezés, a 
közös munka viszi tovább a 
változást, a fejlődést. 

Ezt követően Rimfel Ferenc 
plébános a katolikus, Sisakné 
Páll Klára lelkésznő pedig a 
református egyház nevében ál-
dotta meg a felújított épületet.

A szalagátvágást követően 
az avatóünnepség a Szózat 
hangjaival ért véget, majd álló-

fogadással zárult. Rövid pohár-
köszöntőjében Huszár Gábor, 
a város polgármestere ismét 
utalt arra, hogy ami a központ-
ban van, annak lehet igazán 

kisugárzása a környezetére, 
az befolyásolhatja leginkább 
a lakosság hangulatát, közér-
zetét. A képviselő-testülettel 
együtt vallják, hogy ezt a célt jól 
szolgálja ebben a szépen felújí-
tott épületben a járási hivatal 
működése. Remélhetőleg az 
épületben a városi civil szer-
vezetek is megtalálják majd a 
szépet és a jót. 

L.E. 

Tankstellenmitarbeiter (m/w), Tagdienst 30h/W.
Welog Truck & Trailer GmbH sucht 

Verstärkung für unser Team in ILZ für den 
Tankstellen- und Bistrodienst. Korrekte 
Diensteinteilung, korrekte Entlohnung. 

Perfekte Deutschkenntnisse Voraussetzung.
Bewerbung per Mail an offi ce@welog.at.

Entlohnung laut KV (EUR 8,32/h).

rendel:
szerdán 10-12 h 

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h

A szépen felújított épület 
homlokzata

Az ünnepség résztvevői, 
elöl Kissné Köles Erika 
nemzetiségi szószóló
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Szeptember 27-én ülésezett a 
szentgotthárdi önkormány-
zat. A képviselők elfogadták 
a Településképi Arculati Kézi-
könyvről szóló előterjesztést, 
döntöttek a Civil Alap támo-
gatásairól, módosították a 
temetőkről és temetkezésről 
szóló rendeletet, új ügyveze-
tőt neveztek ki a Szentgott-
hárdi Ipari Park Gazdaságfej-
lesztő és Beruházó Kft. élére. 

Huszár Gábor polgármes-
ter beszámolt a két önkor-
mányzati ülés közötti időben 
történtekről. Megköszönte a 
Zöld Szentgotthárd program 
szervezőinek munkáját, külön 
kiemelte az Őr Nyék Hagyo-
mányőrző Alapítvány és a 
vadásztársaságok közremű-
ködését. Elmondta, hogy szept-
ember 11-én szentgotthárdi 
látogatáson fogadták dr. Szé-
kely János megyés püspököt, a 
találkozón az intézményveze-
tők is részt vettek. Körmenden 
ünnepelte fennállásának 25. 
évfordulóját a Régióhő Kft., a 
szentgotthárdi polgármester is 
részt vett az ünnepségen.

Dr. Haragh László, az Ön-
kormányzati Erőforrások és 
Külkapcsolati Bizottság elnöke 
hozzászólásában tolmácsolta 
a lakók kérését, szeretnék, ha 
a hulladékudvar hosszabb 
nyitva tartással dolgozna, főleg 
szombaton lenne rá szükség. 
Huszár Gábor válaszolt, egy-
előre nincs rá mód, mert az 
alkalmazottak a pankaszi hul-
ladékudvart is ellátják. Labritz 
Béla alpolgármester arra hívta 
fel a figyelmet, a hulladékke-
zelési rendszer még átalakítás 
alatt van. Dömötör Sándor 
tanácsnok elmondta, több 
nyugdíjas megkereste, késnek 
a számlák, tartanak attól, hogy 
majd nagyobb összeget kell 
egyben befizetniük.

A napirendi pontok tár-
gyalásának megkezdése előtt 
esküt tett Komáromi József, az 

Eszközkezelő Önkormányzati 
Bizottság új, külsős tagja (Vörös 
Gábor megbízatását megszün-
tették). 

A képviselők elfogadták a 
város környezetvédel-
mi rendeletének vég-
rehajtásáról és a Te-
lepülésképi Arculati 
Kézikönyvről készített 
beszámolókat. Ismét 
csatlakoznak a Bursa Hun-
garica Ösztöndíjpályázathoz, 
500 ezer forintot szánnak rá. 

Rövid időre szünetet tar-
tottak, amíg a Nyugat-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság 
szakemberei projektoros, ve-

tített képeken bemutatták azt 
a 3,5 milliárdos Rába-völgyi 
projektet, amelynek része a 
Rába és a Lapincs Kaszagyár 
felőli oldalán az árvízvédelmi 
töltés erősítése, támfalak épí-
tése. A projektet 2020-ig fogják 
befejezni. 

A Civil Alapra újra benyújt-
hatták pályázataikat az egye-
sületek, alapítványok. Két pá-
lyázó kivételével elfogadták a 
kérelmeket.

Lábodi Gábor előterjesztésé-
re tárgyaltak arról, hogy von-
ják vissza a fürdő működését 
vizsgáló munkacsoport beszá-
molójáról szóló határozatot. A 
bizottságok nem támogatták a 

javaslatot, az önkormányzati 
ülésen sem szavazta meg a 
testület a javaslatot.  

Kisebb vita bontakozott ki, 
a Széll Kálmán tér 15. számú 
házban kialakítandó művé-
szeti galériáról. Az önkor-
mányzat által felújított lila 

házat, már hosszabb 
ideje próbálta üzleti 
célra kiadni az ön-
kormányzat. Ütköz-
tek a vélemények, 
a képviselők között 
voltak, akik kicsinek 
találták az épületet, 
vagy inkább a régi 
buszmegálló épüle-
tét szánnák erre a 
célra. A testület végül 
megszavazta, hogy a 
szentgotthárdi nem-
zetközi művésztelep 
műalkotásainak be-
mutatását célzó he-
lyi művészeti galéria 
kialakítására, az ön-

kormányzat tulajdonában lévő 
Szentgotthárd, Széll Kálmán 
tér 15. alatti üzlethelyiséget 
javasolja, egyben hozzájárul 
ahhoz, hogy a kialakítást kö-
vetően, művészeti galériaként 
működhessen. Ezen túlmenő-

en meg kell vizsgálni a további 
lehetséges helyszíneket is  (pl. a 
Hunyadi úton a volt buszpálya-
udvar, a Széll K. tér 3. szám alatt 
a volt Vargyai házat) és a közös 

működtetés lehetőségét. 
A Széchenyi István 

Általános Iskola torna-
csarnoka felújításának 
továbbvitelére pályá-

zatot nyújtanak be az Or-
szágos Tornaterem Felújítási 

Program III. üteme keretében. 
Pozitív elbírálás esetén a  közel 
100 millió forintos kivitelezési 
összköltség 30%-át biztosítja az 
önkormányzat. 

Módosították a temetőkről 
és a temetkezésekről szóló ön-
kormányzati rendeletet. Szent-
gotthárdon 7 temetőt, 62 ezer 
négyzetméternyi területet 
tart fenn az önkormányzat. A 
temetkezési költségek a város-
ban jóval alacsonyabbak más 
települések árainál. A helyi ön-
kormányzat utoljára 2013-ban 
változtatta meg az árakat. Ah-
hoz, hogy a munkával megbí-
zott SZET. Kft. jobb színvonalon 
tudja a szolgáltatásokat ellátni, 
az önkormányzati rendeletben 
újra szabályozták a tarifákat. A 
rendeletmódosítást megsza-
vazták a képviselők.  

Gyökös Gergő, a Szentgott-
hárdi Ipari Park Gazdaságfej-
lesztő és Beruházó Kft. (SZIP 
Kft.) ügyvezetője távozott 
posztjáról, az önkormányzat 
Kovács-Buna Józsefet nevezte 
ki a kft.  új ügyvezetőjének. 

t. m. 
Fotó: Kovács-Buna József

Művészeti galéria, személyi változások, Civil Alap

A szentgotthárdi 
nemzetközi művésztelepen 

létrehozott alkotások, 
állandó bemutatásához 

keresnek helyet.

 Komáromi József esküt tett az ülésen

A vízügyesek ismertették a 3,5 millárdos 
Rába-völgye projektet
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A Kubinyi Ágoston program 
keretében kétmilliós pályá-
zati támogatást nyert el az 
önkormányzat a Pável Ágos-
ton Múzeum ipartörténeti ki-
állításának megvalósítására.

Szentgotthárdon a 
XIX-XX. század for-
dulóján sok gyárat 
alapítottak. A Hu-
nyadi úton egész 
gyárfüzér alakult 
ki. A Pável Ágoston 
Helytörténeti  és 
Szlovén Nemzetisé-
gi Gyűjteményben 
négy egykori gyárról 
(kaszagyár, selyem-
gyár, dohánygyár, 
óragyár) kívánnak állandó 
kiállítást létrehozni. A létre-
hozandó kiállítás részben ha-
gyományos, részben virtuális 
elemeket tartalmaz.

A kiállítást létrehozó múze-
um és az intézmény kebelében 
működő Honismereti klub 
több éve foglalkozik a gyárak-
kal kapcsolatos anyaggyűjtés-
sel. A már bezárt kaszagyárban, 
illetve a selyemgyár utód-
gyáraiban több alkalommal 
végzett gyűjtőmunkát, fotó-
zást. Filmeket, brigádnaplókat, 
eredeti fotókat kutatott fel és 

digitalizált. A Honismereti klub 
honlapján létrehozott értéktár 
adatbázisban a gyártörténetek, 
legfontosabb információk és 
dokumentumok már jelenleg 
is megtekinthetők. A gyűjtött 

anyagból alkalmi, időszaki ki-
állítás is készült a kaszagyárról 
és a selyemgyárról a városban. 
A két kiállítás sikere, az egykori 
dolgozók és leszármazottaik 
érdeklődése alapján döntött 
úgy a klub és az intézmény, 
hogy érdemes a kutatómunkát 
folytatni, és állandó kiállításon 
bemutatni a múzeum épüle-
tében a szentgotthárdi ipar 
történetét.

A hagyományos kiállítás 
mellett virtuális kiállítást is 
tervez az intézmény. A virtu-
ális kiállítás lehetőséget nyújt 

arra, hogy a kiállítótérben – 
hely hiányában – bemutatásra 
nem kerülő dokumentumok 
is bemutathatók legyenek: így 
további fotók, termékleírások, 
gyártási folyamatok leírása, 

filmek. A multimédi-
ás weboldal tovább 
fejleszthető, újabb 
információk, doku-
mentumok, alkalma-
zások elhelyezésére 
is alkalmas. A kiala-
kítás lehetőséget 
nyújt a látogatónak 
kiválasztani az ér-
deklődésének meg-
felelő menüpontot, 
így interaktív módon 

maga irányíthatja a tárlatve-
zetést.

A látogatók ma már igénylik, 
hogy a kiállításokon ne csak 
hagyományos műtárgybemu-
tatásban legyen részük. Szeret-
nék kipróbálni a bemutatott 
modelleket, interaktív módon 
maguk szeretnék irányítani 
a kiállítás menetét. Erre nyújt 
lehetőséget a hagyományos ki-
állításon a működésbe hozható 
modellek bemutatása, illetve a 
virtuális kiállítás.

Az ipartörténeti kiállítás 
anyaggyűjtése már megkez-
dődött, a kiállítási eszközök 
gyártása még hosszabb időt 
vesz igénybe. (M. P.)

A Honismereti klub felhívása
A Honismereti klub évente megújítja az önkormányzati 

hivatal előterében található kiállítást. Jövőre a történelmi 
napok idején a szentgotthárdi kisiparosokról tervez tár-
latot. Ehhez kéri az újságolvasók, elsősorban az egykori 
kisiparosok, illetve leszármazottaik segítségét.

Amennyiben rendelkeznek fotókkal, írott dokumentu-
mokkal, tárgyi emlékekkel, kérjük, hogy a Móra Könyvtár 
helyismereti részlegében szkennelésre bocsássák rendel-
kezésre. A kiállítható tárgyi emlékeket pedig 2018 júliusától 
egy év időtartamra szeretnénk kölcsönvenni, átvételi 
elismervény ellenében.

Előre is köszöni a Honismereti klub a lakosság segítségét 
a kiállítás létrehozásában. 

Ipartörténeti kiállítás készül a múzeumban

Városi programajánló
Október 14. 17:00
Kórustalálkozó a Zenei Világnap tisz-
teletére
Fellépnek: Szombathelyi Erkel Kórus, 
Takács Jenő AMI Ifjúsági Kórusa, Szent-
gotthárd Város Vegyeskara
Helyszín: Refektórium
Október 16-22. Helyi Értékek Hete
Október 16. 17:00
Helytörténeti előadás
Előadó: Molnár Piroska
Helyszín: Színház, aula
Október 18. 
15:00 Tárlatvezetés a Kolostorépületben 
és a Színház épületében
Indulás a Színháztól
17:00 Aporfi László előadása: A hazasze-
retet ábrázolása a magyar irodalomban a 
XVI. században
Helyszín: Színház, aula

Október 20. 19:00 Stand Up Est
Fellépnek: Somogyi András, Lorán Barna-
bás (Trabarna), Tóth Imre (Bruti)
Utána: Kardos Horváth Janó klubkoncert
Jegyárak egységesen: 2500 Ft, csak a kon-
certre: 1000 Ft. Helyszín: Színház
Október 23. Városi Ünnepség
Október 24. 17:00
Sestak Klara – Mézeskalács kiállítás
Helyszín: Színház, aula
Október 27. 17:30 Tökparti – szentgott-
hárdi módra
Világításra alkalmas eszközt mindenki 
hozzon magával!
12 éves kor alatt kísérő szükséges!
Helyszín: Színház és Várkert
Október 28. 17:00 II. PresiDance Táncgála
Bemutatkoznak: A PresiDance Táncsport-
egyesület táncosai / csoportjai és megle-
petés-előadók!

Október 30-31. 8:00 – 16:30 Játszókapu
Egész napos őszi szüneti játszóház
November 8. 17:30 Gotthárdiak a Nagy-
világban
Amerikán át – Szabóné Csider Bernadette 
élménybeszámolója
November 13. 18:00 Takács Jenő AMI 
tanári koncertje
Helyszín: Refektórium
November 14. 10:00 és 14:00 Mesekapu 
– gyermekszínházi előadások
Kakaó zenekar koncertjei
Helyszín: Színház
November 15. Civil Szervezetek Baráti 
Találkozója
Helyszín: Színház
November 16. Diabétesz Világnap
Helyszín: Színház

Az egykori Kaszagyárról, és Selyemgyárról is 
tartottak már kiállítást
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Ötven éve gyógyítja betegeit 
dr. Schultz Antal szentgott-
hárdi fogorvos. Generációk 
sora fordult meg a keze alatt, 
gyakran a gyerekkorban 
megismert páciensének im-
már az unokáját is ő kezeli. 
A doktor úr felelősségteljes 
foglalkozása mellett köz-
életi szerepet is vállal, több 
civil és egyházi egyesület-
nek is tagja. 

Dr. Schultz Antal Budaör-
sön született, a helyi általános 
iskola után a középiskolát az 
Esztergomi Ferences Gimná-
ziumban végezte, 1961-ben 
érettségizett. Jelentkezett a 
Budapesti Orvostudományi 
Egyetemre, az első évben 
nem, a következőben azonban 
felvették. Abban az időben az 
egyházi gimnázium nem volt 
túl jó ajánlólevél az egyetemi 
felvételihez. 1967 januárjában 
kézhez kapta diplomáját, és 
a kor akkori szokása szerint, 
kötelező vidéki gyakorlatra 
küldték. Balmazújvárost jelöl-
ték ki számára, fellebbezett, 
így sikerült Szentgotthárdra 
kerülnie.   

Fél évszázadra visszatekint-
ve is élénken él emlékezeté-
ben az első szentgotthárdi 
út: a határbelépési engedély 
kérése a rendőrségtől, az út 
mentén posztoló és igazoltató 
katonák vagy háromszor ál-
lították meg autójukat (édes-
apja kocsijával vágtak neki a 
nagy útnak). És Szentgotthárd 
a legszebb téli arcával for-
dult felé: hófehérbe öltözött, 
és szikrázón sütött a nap… 
rögvest bele is szeretett a 
városba. Döntését a beígért 
szolgálati lakás is erősítette. 
Elintézte a formaságokat a 
járási hivatal egészségügyi 
osztályán, és 1967. február 
1-jén munkába állt a Kossuth 
Lajos utcai rendelőben. 

A szolgálati lakás még nem 
készült el, sürgősen albérletet 

kellett keresni. Ilyen rövid 
idő alatt nem volt egyszerű, 
végül a Petőfi utcában Becker 
néninél talált egy egyszerű 
kis szobát. 

Dr. Csuka Jánossal – aki 
egy évvel korábban érkezett 
Szentgotthárdra – felváltva 
dolgoztak a fogorvosi rendelő-
ben, osztoztak a felszerelésen 
is. Öt napon felnőtt, egy napon 

gyermek-szakrendelést tar-
tottak (akkor még szombaton 
is ellátták a betegeket). 

A közigazgatási átszervezé-
sek nyomán szakmai felügye-
letük is többször megváltozott, 
a szentgotthárdi járás meg-
szüntetése után Körmend-
hez, a körmendi kórházhoz 
tartoztak. 

Dr. Schultz Antal 1969-ben 
szakvizsgázott, a fog- és száj-
betegségek szakorvosa lett, 
keresete ekkor elérte az 1900 
forintot (ez aránylag jó pénz 
volt akkor, százszor többet ért, 
mint most). Családja, gyökerei 
Budaörshöz kötötték, most 
már elárulhatja, a szakvizs-
ga után háromszor próbált 
Budapest környéki fogorvosi 
állásra pályázni, de nem sike-
rült. 1972-ben megnősült, és 
maradt (felesége is budapesti). 
Négy gyermekük – három 
lány és egy fiú – született, első 
kislányukat sajnos csecsemő-
korban elvesztették. 

Szakmai szempontból szí-
vesen idézi föl a hetvenes, 
nyolcvanas éveket. A nagy-
község, később a várossá lett 
Szentgotthárd és környéké-

nek betegeit ketten látták el, 
nagy volt a forgalom, naponta 
átlagosan 20-30-an is felke-
resték a fogorvosi rendelőt. 
Dr. Schultz Antal szerette a 
hivatását, igyekezett becsü-
lettel helytállni, a betegeken 
lelkiismeretesen segíteni. A 
sok munka mellett részt kel-
lett venni az 5 évente kötelező 
egyetemi szakmai tovább-
képzéseken, ahol rengete-
get tudott tanulni. A szakma 
megyei munkaértekezleteit 
és továbbképzéseit félévente 
tartották, ezek is segítették 
tudásának, felkészültségének 
gyarapodását. 

A szentgotthárdi szülőott-
hon megszűnése után költö-
zött a Rendelőintézet a Hu-
nyadi utcába, a hetvenes évek 
végén, az emeleten két önálló 
fogorvosi rendelőt is kialakí-
tottak. 

1986-ban megépült a Szé-
chenyi Általános Iskola, az 
épületet már úgy tervezték, 
hogy az iskolafogászatnak is 
jutott külön hely. Az első évek-
ben helyettesítéssel látták el a 
feladatot, később több fogor-
vos dolgozott itt, de tartósan 
senki nem maradt. 1994-ben 
már félő volt, hogy elveszik a 
státust, ha nincs állandó fog-
orvos. Akkor döntött úgy dr. 
Schultz Antal, hogy az iskola 
fogorvosa lesz. Már korábban 
is szeretett gyerekekkel fog-
lalkozni, türelme és empátiás 
készsége jó segítőtársa volt 
hivatása gyakorlása közben. 
Ma is úgy véli, sikerült meg-
nyernie a gyerekek bizalmát, 
nem félnek tőle, elfogadják és 
szeretik a „doktor bácsit” (aki 
50 éve gyógyít!). 

Kérdésünkre, hogyan élte 
meg a 90-es évek elején a 
„nagy fogorvos bumm-ot”, 
amikor Szentgotthárdon és 
Sopronban dolgozott az or-
szágban a legtöbb fogorvos, 
azt válaszolta, a határnyitás 
után elsősorban a külföldi 

pácienseket vették célba, rá-
adásul akkor akár egy zöld-
séges, vagy bármilyen vállal-
kozó hozhatott létre orvosi 
rendelőket. Emlékei szerint 
volt olyan év, amikor 16 ren-
delőben 24 fogorvos praktizált 
Szentgotthárdon… 

1979-től 2006-ig volt ma-
gánrendelője, ahol az állami 
szolgálat után fogadta a bete-
geket. A hosszú évtizedek alatt 
az se volt túl szokatlan, hogy 
éjnek évadján csöngették föl, 
hogy azonnal segítsen a fájós 
fogú betegen… (nem volt még 
ügyeleti szolgálat). 

A szentgotthárdi fogorvost 
szakmailag, a betegek mellett, 
a kollégák is elismerik. Meg-
alakulása óta tagja a Magyar 
Orvosi Kamarának, amelyben 
több tisztséget is betöltött. 
Két ciklusban KT. tag, és a Vas 
Megyei Etikai Bizottságának is 
tagja volt, az országos kamara 
közgyűlésén megyei küldött, 
jelenleg a Magyar Orvosi Ka-
mara fogorvosi tagozatának 
Vas megyei elnöke. 

Dr. Schultz Antal a közélet-
ből is iparkodott kivenni a 
részét, 1990-1994 között kép-
viselője lett a rendszerváltás 
utáni első, szabadon választott 
szentgotthárdi önkormány-
zatnak, nem volt párttag, de 
az MDF színeiben jutott be. 
„Meg akartuk váltani a vilá-
got, de sokra nem mentünk” 
– mondta fanyar öniróniával. 
Keresztény elköteleződését 
jelzi, hogy egyik alapítója és 
későbbi elnöke a Keresztény 
Megmozdulásokért Egyesület 
Szentgotthárd-nak, tagja a 10 
éve megalakult Nagyboldog-
asszony-templom Felnőtt Kó-
rusának, és az önkormányzat 
mellett működő Szentgotthár-
di Társadalmi Bizottságnak. 

Nincs mit tenni, dr. Schultz 
Antal immár visszavonhatat-
lanul szentgotthárdi!

 (t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Dr. Schultz Antal fogorvos

Ötven év szolgálat a fogorvosi szék mellett
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Kern és Koltai Szentgotthárdon ünnepeltek
Folytatás az 1. oldalról

Koltai két órán át fogva 
tartotta a nézők figyelmét, 
kedélyes anekdotái, humoros 
önéletrajzi és színész történe-
tei belakták a szentgotthárdi 
Színház pódiumát és a né-
zőteret. Kis asztal, szék és 
egy tábla az összes kellék, 
és külön jelentősége volt 
annak is, hogy a műsor ere-
deti címe alatt ott díszelgett, 
hogy „Szentgotthárdon is”. 

Percek alatt ott lehettünk 
a budapesti Erzsébet sörö-
zőben, a színészek kedvelt 
helyén, ahol Feri bácsi, a 
„tölgyember”, bárkit leraj-
zolt, és mindenkire Jávor 
Pál bajuszt is pingált. Feri 
bácsi az Operaház örök 
statisztája, mint „népbeli” 
küzdötte végig az operairoda-
lom legjobb darabjait. Koltai 
mozgásával, hangjával képes 
érzékeltetni, mikor bújik az 
ő bőrébe és mikor önmaga, 
a másik emberre kíváncsi 
színész. A közönség dőlt a 
nevetéstől. 

Az is kiderült, hogy Jor-
dán Tamásnak a kaposvári 
színházban támadt 
ötlete nyomán kez-
dett Koltai ismert, ma-
gyar verseket keverék 
nyelven előadni. A 
közönség kívánhatott, 
mindjárt hallhatta 
német-magyarba for-
dulva Petőfi Sándor: 
Anyám tyúkját, a Falu 
végén kurta kocsmát, 
József Attila: Mama 
című versét. Valaki 
Radnóti: Nem tudha-
tom című versét kérte, 
s ekkor, egyetlen pil-
lanat alatt komolyra 
fordult az előadás: „ez 
olyan vers, amit most 
rendesen szeretnék 
elmondani”. Elhalkult 
a nézőtér, hihetetlen 
erővel hatott a hal-
hatatlan mű. Az estet 

összekötő Dés-dalok között 
egyszer csak felhangzott egy 
„kakukktojás”: Verebes István 
Gatya dala, kellő öniróniával 
magyarázta a színész, hogy 
egyszer három hétig a slá-

gerlista második helyén állt 
Charlie mögött…

Iskolai csínytevések, szín-
háztörténeti bakik sodorták 
tovább az előadást, amelyben 
azért fájdalom és keserűség is 
rejtőzött (a kaposvári színház 
előadásából, ahol a „létrás 
baki megesett”, a szereplők 
közül már csak Koltai Róbert 
van az élők sorában).

Az előadás végén meg-
rendítő volt Heltai Jenő: A 
vén kocsis dala című verse 
is, mintha a távolodó, szilaj 
ifjúkor feleselne, a lemondó 
és beletörődő öregkorral…

Végül egy vallomás: „A szín-
házban érzem jól magam, 
a színpadon élek. A közön-
séggel mindig megtalálom a 
hangot.” 

Kern és Koltai csipkelődve 
beszélgetett

Az 1997-ben, éppen 20 éve 
készült „A miniszter félre-
lép” című magyar filmvíg-

játékot vetítették 
szeptember 29-én 
kora este a Csákányi 
László Filmszínház-
ban, amelyet a film 
egyik főszereplője, 
forgatókönyvírója 
és rendezője, Koltai 
Róbert is végigné-
zett az erkélyről. A 
mozi nézőtere meg-
telt, amikor az „Egy 
ágyban az ellenzék-
kel” fantázianevű 
beszélgetésen Gaál 
I ldikó moderátor 
azt kérdezte Kern 
Andrástól (aki szin-
tén főszereplője , 
forgatókönyvírója 
és rendezője is volt 
a sikerfilmnek) és 
Ko l t a i  Ró b e r t tő l , 
hogy milyen volt a 

forgatás, mire emlékeznek. 
Kern elmondta, a filmforgatás 
minden mozzanatára nem 
emlékszik, de azokban a na-
pokban is, szokásához híven, 
naplót írt, amiből többnapi 

bejegyzést idézett is. Koltai 
megjegyezte, kicsit megha-
totta a visszaemlékezés, és 
kérdezte, hogy ez a napló 
mikor jelenik meg, mire 
Kern: pedig neked is adtam 
annak idején az ebből ké-
szült könyvből, csak bizto-
san nem olvastad el. Koltai 
kissé zavartan válaszolt, 
de olvastam, csak romlik 
az ember memóriája. Kern 
András elmesélte, hogy 
amikor a színházban ment 
ez a darab, amiből a film is 

született, találkozott Andrew 
G. Vajnával, és meghívta az 
esti színházi előadásra. Az 
előadás után ajánlotta fel, 
hogy forgassanak a darabból 
filmet. Koltai elmondta, hogy 
kettőjüket kérte fel a rende-
zésre. A film előtti castingon 
választották ki Dobó Katát 
és Hernádi Juditot is a sze-
repükre. Kern a moderátor 
kérdésére válaszolva tagadta, 
hogy kaszkadőri képességei 
lennének, az, hogy a filmben 
a hatodik emeletről lógott le, 
csupán filmes technikai trükk 
volt. Kiderült, a művészek 
megosztották egymás között 
a rendezői feladatokat, tud-
ták, hogy a film melyik része 
melyiküknek fekszik jobban. 
Kern arról is beszélt, hogy ő 
különösebben nem érdeklő-
dik a film utóélete iránt, ha 
jól emlékszik, talán tíz éve 
látta utoljára, és nemrégen 
a tévében nézett meg belőle 
pár percet, és úgy látta, jót tett 
neki az idő. 

A közönséget is megkérdez-
ték, hányszor látták a filmet, 
kiderült, többen többször 
is.  Kern András elárulta, 
magyarosították az amerikai 
stílusú történetet, de nem 

Kern András

Koltai Róbert
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volt szándékukban, hogy 
valamelyik magyar poli-
tikusra is hasonlítsanak a 
szerepek. Ennek ellenére 
a szereplők gondoltak 
politikusokra, ez érző-
dött is a játékukon. Andy 
Vajna – aki többször is 
megjelent a forgatáson – 
kicsit belenyúlt a filmbe, 
amivel azt fel is turbózta. 
Kérdezték a színészeket 
az esetleges folytatásról 
is, mire Kern András azt 
válaszolta, hogy nyitott 
kapukat döngetnek. – 
Azért ebből már kezdünk ki-
öregedni – tette még hozzá a 
művész. Koltai pedig közölte, 
hogy ő már a címen is gon-
dolkodott, és „A miniszter 
élre lép” címet találta ki. 
Kern értetlenségét fe-
jezte ki a cím hallatán. 
Mi az, hogy élre lép? 
Maguk értik, mit akar 
ez jelenteni? – szólt ki a 
közönségnek. Koltai pedig 
magyarázni kezdte, hogy a 
miniszter szerinte fontos fel-
adatot kap, ezért előbbre jut. 
– Ja, előbbre lép! Akkor nem a 
kés élére lép? – így Kern. Mi-
vel a másnapot is együtt tölti 
a két színész, a műsorvezető 
Gál Ildikó megjegyezte, a film 
folytatásának története, akár 
már itt, Szentgotthárdon 
is megszülethet. A kis csip-
kelődés után Koltai Róbert 
még egy újdonságot elárult a 
közönségnek: Kern koncerte-
ken lép fel nagy sikerrel, neki 
pedig Dés László ír musicalt, 
de azt a filmbeli dalt, hogy 
„Csak ússzuk meg…” egyszer 
akarták ketten elénekelni, de 
a profi felkészítés ellenére 
képtelenek voltak ezt meg-
tenni a belépéseknél. 

Sztoriként emlékeztek arra, 
hogy annál a jelenetnél, ami-
kor az egyik szereplőnek ki 
kellett repülnie a tolókocsijá-
ból a cukorból készült „üveg-
ablakon át”, a filmforgatási 
műszak legizmosabb emberei 
sem tudták úgy meglökni, 
hogy áttörje az „üveget”. Mire 

Vajna feltűrte az ingujját, s ak-
korát lökött rajta, hogy majd-
nem a Dunában kötött ki. Kol-

tai Róbert megjegyezte, hogy 
ő akkor tudott csak filmet 
készíteni, amikor nagyobb 
volt az alkotói szabadság, s 
nem beszélt bele boldog-
boldogtalan. Neki egyetlen 
múltbeli filmje sem 
született volna meg 
a mai filmkészítési 
körülmények között, 
elsősorban finanszí-
rozási okokból. Abban 
mindketten egyetér-
tettek, hogy „egyabla-
kos” lett a filmgyártás, 
csak Vajnáékhoz lehet 
fordulni állami támo-
gatás elnyeréséért. 

A Kellékes
Szeptember 30-án 

ismét a színházé volt a 
főszerep: a Vígszínház 
és Orlai Produkciós 
Iroda Kellékes című 
darabját Kern András Kos-
suth-díjas színművész adta 
elő. Eberhard Streul kortárs 
német író darabja, Parti Nagy 
Lajos átiratával készült. 

Kern András, mint Bieder 
József kellékes, a szürke kö-
penyével, alighogy belép, már 
el is hagyja a színpadot, hogy 
oldalról újra besomfordáljon. 

Holnap nem jövök, ez 
a nyitó, és másfél óra 
múltán egyben a záró 
mondat is. A kinn is 
vagyok, benn is vagyok, 

talán nem is jó helyen 
vagyok, zavarba ejtő színhá-

zi kelléke. A csillogó színházi 
világ szürke robotosa aztán 
beavat bennünket egyáltalán 
nem szürke életébe, hogy 
még nagyobb zavarba ejtse 
a közönséget, hiszen a kel-
lékes eleve nem lehet ott a 

színpadon, amikor fölmegy 
a függöny. Telefonál, intéz-
kedik, sürög-forog, olyan 
fontosnak láttatja magát, 
hogy ki kell nevetnünk, vala-

honnan nagyon ismerős 
az örök háttéremberek 
buzgólkodása. Máskor 
meg felelősségtudata, 
szakmaszeretete az ege-
kig ér, elárulja, szenvedé-
lyes munkamániája még 
vendégségben is elragad-
ja, ezt-azt magával visz, jó 
lesz kelléknek…

Kibeszéli  bonyolult 
családi és munkahelyi 
viszonyait, nem is le-
het eldönteni, mikor él 
igazán. Árulkodó ez a 
félmondat is: a valódi 

tereket valahogy nem sze-
retem.   A zsúrkocsira emlé-
keztető kellékes kocsin, mint 
néma jelek, sorakoznak a 
hajdani nagy előadásokhoz 
használt kellékek. Hihetetlen, 
hogy Hamlet, Miskin herceg, 
Othello, Liliomfi is elfér és 
előbújhat, és megelevenedhet 
a tárgyak által. 

A szürke köpenyes kellékes, 
az örök háttérember persze 
hogy a reflektorfényre, igazi 
színházi fő/szerepre áhítozik, 
és elő is játssza a drámairoda-
lom nagy szerepeit. Egyetlen-
egyszer volt statiszta, de azt 
sikerült egy félreértés – vagy 
inkább félre vezetés – miatt 

úgy elrontania, hogy soha 
többé nem hívták…

A közönség nem panasz-
kodhatott, Kern, köpenyét 
ledobva, a lámpaernyőt 
lekapva és derekára csa-
varva még a világhírű 
orosz balettművészt, Maja 
Pliszeckáját (akit egyszer 
közelről látott) is idetán-
colta… nekünk.

Fájdalom, mellőzöttség, 
vágyódás és sok humor, a 
mai magyar nyelv csípős 
kiszólásaival, pörgették az 
egyszemélyes darabot. „El-
dobjátok az embert, mint 
valami kifacsart citromot”. 
Az alázatos kisember sor-

sán hol sírunk, hol nevetünk. 
Vastapssal búcsúztatta a 

közönség Kern Andrást. 
(l. e. t. m.)

Fotó: Fébert Ildikó

A húsz éve készült 
alkotás folytatásával, 
új filmet forgatnának. 

A miniszter félrelép című filmet vetítették a moziban

Kern András a moziban
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Változott a JOGpontok Iroda helyszíne
A szentgotthárdi JOGpontok iroda szeptember elejétől új 

helyszínen érhető el a városban: Dr. Mercz Ilona ügyvédnő 
látja el a feladatot saját irodájában, a Széll Kálmán tér 16. I. 
em. 2. szám alatt. 

Az ügyfélfogadás a hónap 1-4. keddi napjain 08: 00-10: 00 
között zajlik, és segítséget nyújt bárki számára  munkajog, TB 
jog, cégjog és adójogi területeken.

Az idősek világnapján
Az idősek világ-

napja alkalmából 
október 5-én tar-
tott ünnepségso-
rozat szentmisé-
vel vette kezdetét, 
majd a  Színház 
n a g y t e r m é b e n 
folytatódott. Fábián 
Bélánénak, a Városi 
Gondozási Központ 
Intézményveze-
tőjének köszöntő 
szavai után Huszár 
Gábor polgármes-
ter, Szentgotthárd 
Város Idősügyi Ta-
nácsának elnöke 
elismerő oklevelet 

nyújtott át Wachter Lászlónénak. Az „Idősek az Idősekért” 
díjat a kitüntetett másfél évtizedes példamutató és kiemel-
kedő munkájának elismeréseként vehette át. 

Horváth R. László

A zene világnapja koncerttel, évfordulóval
A Szentgotthárdi Takács 

Jenő Zeneiskola tanulói és 
pedagógusai október 2-án 
koncerttel emlékeztek meg a 
zene világnapjáról, és egyben 
az oktatási intézmény név-
adójának 115. születésnapjá-
ról. A refektóriumi koncert 
Takács Jenőnek, a kifejezetten 
a Rábavölgyi Vonószenekar 
részére komponált művének 
interpretálásával ért véget.

Október elseje 1975 óta a zene 
világnapja, amit Yehudi Me-
nuhin hegedűművész és az 
UNESCO zenei tanácsának a 
felhívására ünnepelnek. Ebből 
az alkalomból országszerte több 
koncertet, hangversenyt és más 
zenei programot is rendeztek. 

A Takács Jenő Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei 
a Refektóriumban adtak kon-
certet a jeles nap alkalmából. 
A zongora, hegedű, cselló, 
fuvola és furulya szakos nö-
vendékek muzsikája Páliné 
Herczeg Anita zongorakísé-

retével méltán váltott ki elis-
merést a majdnem telt házas 
koncerten. 

A hangversenyt azonban 
nemcsak a zene világnapja 
alkalmából szervezte meg 
az iskola, hanem Takács Jenő 
születésének 115. évfordulója 

alkalmából is. Az iskola név-
adó zeneszerzője számtalan 
művét a gyerekek számára 
írta, melyek közül a hangver-
senyen több is felcsendült a 
növendékek előadásában. 

A szép számú közönség előtt 
lezajlott koncert a Rábavölgyi 
Vonószenekar műsorával 
fejeződött be. Takács Jenő 
1991-ben jennersdorfi láto-
gatása emlékére írta meg a 
Jennersdorfer Musik című 
művét a jennersdorfi  és 
szentgotthárdi közös vonós-
zenekar számára. A hangver-
seny befejezéseként ebből a 
sorozatból szólaltattak meg 
a gyerekek.

Horváth R. László

Wachter Lászlóné a kitüntetett, 
Huszár Gábor polgármester

A Rába-völgyi Vonószenekar

Első alkalommal rendezik 
meg az Opel Szentgotthárd 
Kft. támogatásával és a Szent-
gotthárdi Sakkegyesület szer-
vezésében a Szentgotthárd 
Open - Opel Kupa elnevezésű 
Nyílt, Rapid Sakkversenyt.

A szervezők célja, hogy ver-
senylehetőséget biztosítsa-
nak az Opel Szentgotthárd, 
illetve alvállalkozóik sakk-
szerető dolgozói, családtagjai, 
gyermekei részére, valamint 
Szentgotthárd város és a kör-
nyékbeli amatőr sakkozói 
számára. Céljuk a regionális, 
illetve az osztrák és szlovén 
sakkozók részvételével szín-
vonalas versenyzés megte-
remtésén túl, a régi sportkap-
csolatok megtartása, újabbak 
létrehozása.

Időpont: 2017. november 04. 
szombat, 9:30 óra 

Helyszín: Szentgotthárd,  
Hotel Lipa

Jelentkezési határidő: 2017. 
november 01. éjfél 

Jelentkezni, illetve a részle-
tekről bővebb felvilágosítást 
kérni az alábbi elérhetőségen 
lehet: 

Librecz Péter Libreczné 
Dolgos Marietta

Tel.: 06-30-70-31-397 e-mail: 
peter.librecz@opel.com Tel.: 
06-30-70-31-399 e-mail : 
marietta.dolgos@opel.com 

Az Opel, vagy az Opel al-
vállalkozóinak a dolgozói, 
gyermekei, családtagjai ked-
vezményes nevezési díj mel-
lett vehetnek részt a verse-
nyen. A nevezési díj egyébként 
egy ebédet is magában foglal. 
Kérik a sakkozni szeretőket, 
hogy ha korábban sakkoztak, 
vagy akár csak hobbi szinten 
foglalkoztak a sakkal, akkor 
használják ki ezt a lehetőséget 
és nevezzenek a versenyre. 
Több korosztályban és kate-
góriában várják az indulókat 
és a szervezők szándékai sze-
rint minden egyes versenyző, 
ajándékkal térhet majd haza, 
a 7 fordulós svájci rendszer-
ben, FIDE szabályok szerint, 
számítógépes párosítással, 2 
csoportban, 2x15 perc + 5 sec 
lépésenként játékidővel zajló 
rapid verseny után. Bővebb 
részleteket a szentgotthard.hu 
honlapon találhatnak.

Jelentkezés a Szentgotthárd 
Open – Opel Kupa, Nyílt Rapid 

Sakkversenyre



9Szentgotthárd

Szentgotthárd Város Ifjúsági 
Tanácsa és a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület szep-
tember 23-i rendezvényén 
zsúfolásig megtelt a Színház 
aulája izgatott gyerekekkel. A  
Youtuber Dayre jöttek. 

A Youtube a világ vezető 
videómegosztó oldala, egy 
hely, ahol folyamatosan újabb 
és újabb egyéniségek tűnnek 
fel. Hihetetlen, de a mai ifjúság 
szinte minden ilyen feltörekvő 
youtubert ismer és követ. Fi-
gyelemmel kísérik a minden-
napjaikat, mondanivalóikat. 

Az estét a szentgotthárdi 
Blitch-duo nevű csatorna 

tulajdonosai, Megyeri Máté 
és Ritóper Ramón nyitotta, 
akiknek 7500 feliratkozójuk 
(követőjük) van. A vidám, őrült 
hangulatú előadásukba egy 
meglepetés-vendéget is bemu-
tattak, Zsomacot, aki a maga 
105.000 feliratkozójával 
vezető helyen áll a vi-
deósok között. Sok-sok 
nevetés után érkezett 
az est sztárvendége: 
RoyalSzabi.

Nem túlzás azt állíta-
ni, hogy a szombathelyi 
srác az egyik legnépsze-
rűbb vlogger (olyan sze-
mély, aki tematikus, in-
ternetes videósorozatot 

készít). 197. 000 feliratkozója 
van, s ezt nem is kell tovább 
magyarázni. Szabi hozta a tőle 
várt őszinteséget, mindenki 
kérdezhetett tőle, s ő készség-
gel válaszolt még az érzékeny 
témájú kérdésekre is. 

Az előadások után dedi-
kálás és fotózás következett, 
mely órákig eltartott, hiszen 
a vloggerek szívesen beszél-
gettek a gyerekekkel, amíg 
egy-egy kép elkészült.

(g. á.)

A Szentgotthárd-Rábafüzes 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat ötödik alkalom-
mal rendezte meg a Nemzet 
napja – nemzetiségi napot 
Rábafüzesen, ahová ezúttal 
is gazdag műsorral várták a 
közönséget szeptember 16-
án. Többször eleredt az eső, a 
rendezvénysátor megvédte a 
közönséget.  

Kollerné Loós Zsuzsanna 
evangélikus lelkész imával 
nyitotta meg a rendezvényt, 
a reformáció 500. évfordulója 
alkalmából. Már hagyomány-
nyá vált, hogy V. Németh Zsolt 
államtitkár, mint a térség 
országgyűlési képviselője ün-
nepi beszédével köszöntötte 
a résztvevőket, Majthényi 

László, a Vas Megyei Köz-
gyűlés elnöke is üdvözölte 
a megjelenteket. Szentgott-
hárd Város Önkormányzata 
nevében Labritz Béla alpol-
gármester és Kovács Márta 
Mária bizottsági elnök és 
városrészi képviselő mondott 
beszédet. A kulturális prog-
ram előtt bemutatták a német 
nemzetiségi önkormányzat 

legújabb kiadványát, egy ké-
peslap-leporellót. A leporelló 
18 mai és régi fotót tartalmaz 
Rábafüzes életéből. A jó han-
gulatú délutánt Sláger Tibó 
sztárvendég nyitotta meg, 
majd fellépett a házigazda, a 
Rábafüzesi Német Asszony-
kórus, akikhez csatlakozott 
V. Németh Zsolt államtitkár 

szájharmoni-
kával. Ezt kö-
vetően a Csá-
kánydoroszlói 
V e g y e s k a r 
d a l a i  s z ó r a -
k o z t a t t á k  a 
kö z ö n s é g e t . 
Majd ismét V. 
Németh Zsolt 
á l l a m t i t k á r 
lépett színpadra, ezúttal a 
Kármentők Népzenei Együt-
tessel. A műsort Pandúr Tibor 
harmonikás (Rábafüzes egy-
kori erdésze) előadása zárta. 

A találkozó előtt pitesü-
tő versenyre nevezhettek a 
bátrabb háziasszonyok és 
urak. Rengeteg süteményt 
hoztak a rendezvényre érke-

zők, amit mindenki jóízűen 
elfogyasztott a finom pörkölt 
után. A német nemzetiségi 
nap jó hangulatú bállal ért 
véget, a zenét Ambrus Tamás 

szolgáltatta. A rendezvényt 
Szentgotthárd Város Ön-
kormányzata a Civil Alapból 
támogatta.

Bedi Beatrix

Német nemzetiségi napot tartottak

Youtuber Day: a népszerű vloggerrel, RoyalSzabival

A Kármentők Népzenei Együttes

Képeslap-leporelló és 
könyv Rábafüzesről

V. Németh Zsolt államtitkár is fellépett 
a Rábafüzesi Német Asszonykórussal

A legfiatalabbakat érdekelték a legjobban a vloggerek
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MOZIMŰSOR
október 13. 19:00
Az (szinkronizált amerikai 

horrorfilm – 2D)
október 14. 17:00, október 

15. 16:00
A Lego Ninjago film (szink-

ronizált amerikai-dán csalá-
di animációs film – 3D)

Senki sem tudja és nem is 
sejti, hogy az éjszakai szuper-
harcosok nappal egész más-
fajta ellenséggel küszködnek, 
ugyanis osztálytársak a helyi 
gimiben, és a középiskolások 
egyszerű, ám sok küzdelemmel 
teli hétköznapjait próbálják 
túlélni…

október 14. 19:00, október 
15. 18:00, október 16. 19:00, 
október 17. 19:00, október 
20. 19:00

Szárnyas fejvadász 2049 
(szinkronizált amerikai sci-
fi – 3D)

2019-ben a replikánsok után 
vadászó szárnyas fejvadászok 
egyike különös felfedezést tett. 
Harminc évvel később egy má-
sik fejvadász egy másik titokra 
lel. Olyan rejtélyre, amely ha 
felszínre kerül, felforgathatja 
mindazt, ami a földi társada-
lomból még megmaradt…

október 21. 17:00, október 
22. 16:00

Újra otthon (szinkronizált 
amerikai vígjáték – 2D)

Az elvált Alice új életet kez-
dene, ezért visszaköltözik szü-
lővárosába. A 40. születésnapi 
buliján megismerkedik három 

fiatal filmessel, akik producert 
és albérletet keresnek. Beköl-
töznek a vendégházba, megle-
pően jól alakulnak a dolgok, de 
váratlanul betoppan a volt férj…

október 21. 19:00, október 
23. 19:00

Egyenesen át  (feliratos 
amerikai film – 2D)

Néhány orvos-egyetemista 
őrült kísérletre szánja el magát. 
A halál utáni élet érdekli őket. 
A laboratóriumi körülmények 
között a barátaik is ott vannak, 
és időben újraélesztik őket. 
Bátorságuk azonban vakmerő-
ségnek bizonyul, mert olyasmit 
hoznak magukkal, amire nem 
készültek fel…

október 22. 18:00
Szárnyas fejvadász 2049 

(szinkronizált amerikai sci-
fi – 2D)

október 23. 17:00 (Ingye-
nes vetítés!)

6:3 avagy, Játszd újra Tutti 
(magyar vígjáték – 2D)

október 24. 19:00 (Film-
klub)

O r o s z l á n  ( f e l i r a t o s 
ausztrál-angol-amerikai 
életrajzi dráma – 2D)

Az apró, még a teljes nevét 
sem tudó indiai kisfiú, másfél 
ezer kilométerre vetődik falu-
jától. Először az utcán próbál 
boldogulni, majd egy árvaház-
ból ausztrál házaspár fogadja 
örökbe. Húsz év múlva néhány 
emlékképpel és a Google Earth 
nevű új technológiával kezd el 
kutatni a családja és a múltja 
után…

október 27. 19:00
Szárnyas fejvadász 2049 

(szinkronizált amerikai sci-
fi – 2D)

október 28. 17:00, október 
29. 16:00 (Szünidei akció - 
jegy: 600 Ft)

D z s u n g e l - m e t ő a k c i ó 
(szinkronizált francia családi 
animációs film – 2D)

október 28. 19:00, október 
30. 19:00

Hóember  (szinkronizált 
amerikai thriller – 2D)

október 29. 18:00, október 
31. 19:00

Renegátok (szinkronizált 
francia-német akcióthriller 
– 2D) 

MEGLEPŐDÖTT MEGLE-
PŐK

Az elmúlt esztendőkhöz 
hasonlóan idén is  szep-
temberben érkezett meg az 
év 15.000. vendége a Csá-
kányi László Filmszínház-
ba. A nézőszámok alapján 
ez az említett hónap elején 
már prognosztizálható volt, 
de mégis váratlanul történt 
minden. Az online helyfog-
lalási rendszernek köszönhe-
tően elég pontosan meg lehet 
becsülni, hogy hétköznap 
melyik előadásra körülbelül 
hányan érkeznek majd. Ezút-
tal azonban nem így történt. 
Szeptember 17-én (vasárnap) 
a következő hétre vonatkozó 
foglalások azt mutatták, hogy 
legkorábban pénteken jöhet 
a moziba az a személy, aki 
majd meglepetésben része-
sül. Kedden este azonban a 
vártnál jóval többen vettek 
jegyet a Barry Seal – A beszál-
lító című thrillerre, és éppen 
a legutolsó tikett tulajdonosa 
lett a szerencsés személy: 
Aknay Elemérnek hívják, 
szentgotthárdi lakos, és gyak-
ran jár a vetítésekre. A mozi 
tulajdonosa és üzemeltetője 
egyaránt megajándékozta. 
Az önkormányzattól a Szülő-
föld Könyvkiadó gondozásá-
ban megjelent Magyarország 
Kincsestára…Szentgotthárd , 

valamint a Nemzetközi Mű-
vésztelep, Szentgotthárd című 
könyveket kapta meg; a SZET 
Kft.-től pedig 10 db alkalom-
jegyet vehetett át.

RAJZFILMÜNNEP SZENT-
GOTTHÁRDON IS

A programsorozatban részt 
vevő vetítőtermekben or-
szágszerte 2017. november 
3-5. (péntek-vasárnap) idő-
szakban kerülnek bemutatás-
ra a jobbnál jobb animációs 
alkotások. Tavaly már 40 vá-
rosban és közel 50 helyszínen 
zajlottak az események. Idén 
ötödik alkalommal kerül ren-
dezik a programot, és most 
bekapcsolódik a szentgott-
hárdi mozi is, ahol mind-
három napon délután lesz 
egy-egy különleges vetítés. 
Az előadások ingyenesek, 
csak a regisztrációért kell 
majd a helyszínen 100 (azaz 
száz) forintot fizetni. A hazai 
és a nemzetközi kínálatból a 
legnépszerűbb és régen nem 
látott produkciók érkeznek. 
Az első két napon kizárólag 
a RAJZFILMÜNNEP alkal-
mából 3D-ben látható ismét 
a közkedvelt Gru (no meg 
persze a segítői, a Minyonok is 
feltűnnek), pénteken az első, 
szombaton pedig a második 
rész fut az ezüstvászonon. Va-
sárnap a legszerethetőbb ma-
gyar rajzfilmek közül Az erdő 
kapitánya várja a legkisebbe-
ket, amelyben a főszereplő 
a filmszínház névadójának, 
Csákányi Lászlónak a hang-
ján szólal meg. Az őszi szünet 
utolsó napjaiban minden 
bizonnyal a mozi varázslatos 
világa is remek családi kikap-
csolódást kínál. További infor-
mációk és online helyfoglalás: 
www.csakanyimozi.hu
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A szentgotthárdi 
hulladékudvar nyitvatartása

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
értesíti a lakosságot, hogy a Szentgotthárd város 
területén található hulladékudvar 2017. június 1-én 
megnyitott.

A hulladékudvar üzemeltetésével az STKH Sopron 
és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Kft. foglalkozik.

A szentgotthárdi hulladékudvar nyitvatartási rend-
je az alábbiak szerint alakul:

minden kedden és csütörtökön 8.00-16.30
minden hó 1. szombatján 8.00-16.30
A hulladékudvarba befogadható hulladékok fajtái:

Bővebb információval a szolgáltató a hulladékudvar 
nyitvatartási ideje alatt a 94/200–563-s telefonszá-
mon áll rendelkezésükre. Továbbá a szolgáltatásról 
a http://www.stkh.hu/wp-content/uploads/2016/02/
tajekoztato_2016.jpg és a http://www.stkh.hu/
szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/  linkeken 
is tájékozódhatnak.

Együttműködésüket előre is köszönjük! 

Az STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
június elsejétől üzemelteti a 
szentgotthárdi hulladékudvart 
(Zöldudvart) a Nyárfa utca végén.

 Kiss Roland területi szakmai 
vezetőtől megtudtuk, a látoga-
tottság folyamatosan emelkedik, 
júniusban 75-en, júliusban 142-en, 
augusztusban 197-en keresték fel 
a Zöldudvart. A lakosság a beszál-
lítás feltételeiről a cég honlapján 
(stkh.hu), valamint szórólapokról 
is tájékozódhat. A tapasztalat 
alapján a legtöbben szabálykö-
vetően veszik igénybe a szolgál-
tatást, tisztában vannak azzal, 
mit fogadnak be, és mit nem. A 
hulladékudvarok nyitvatartási 
idejét jogszabály határozza meg, 

ez alapján a havi nyitvatartási 
idő minimum 20 óra kell, hogy 
legyen. A jelenlegi rendszerben 
átlag havi 80 órát van nyitva a 

szentgotthárdi hulladékudvar, és 
nem is tervezik ennek bővítését. 
 (l. e.)

Fotó: Bana Ferenc

Egyre többen veszik igénybe a hulladékudvart

Az ördögűzésről Pete Polgár 
Máté püspöki referenssel

Harcban a gonosszal címmel 
tartott előadást szeptember 20-án 
Pete Polgár Máté, az egyház-
megyei Brenner János Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium 
lelkésze és püspöki referense, 
plébániai kormányzó. Az elő-
adáson elhangzott az ördögűzés 
veszélyes spirituális művelet, 

melyet az egyénnek avagy köz-
vetlen környezetének kell kér-
nie az illetékes plébánostól, aki 
hivatalból jelzi ezt az egyház-
megyét vezető főpásztornak. Az 
ördögűzés hétköznapi nyelvre 
lefordítva egy olyan szertartás, 
amely a Gonoszt arra szólítja 
fel, hogy távozzon a megszállott 
emberből. E szertartás során 

az ördögűző-egyháziszemély 
használja, az úgynevezett Be-
nedek-keresztet (is). A plébániai 
kormányzó kijelentette, a szer-
tartás elfogadja, hogy a megszál-
lott személyeknek is van szabad 
akarata, tehát az érintett személy 
beleegyezése nélkül nem végez 
a katolikus egyház ördögűzést. 

Kérdésre vála-
szolva a püspöki 
referens elmond-
t a  M a g y a r o r -
szágon minden 
egyházmegyé-
ben van olyan 
egyházi személy, 
aki végez illetve 
végezhet ördög-
űzést, így a szom-

bathelyi egyházmegyében is, 
kilétük azonban nem fedhető fel.

A kérdések megválaszolása 
után Pete Polgár Máté hangsú-
lyozta a jó erősebb a rossznál, 
majd Szent Pált szavait idézte: 
Ne engedjük, hogy legyőzzön 
bennünket a rossz, mi győzzük 
le a rosszat jóval. 

Horváth R. László
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Pályázati kiírás
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja 2018. évi 
fordulójára

 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot

 
„A” típusú pályázat
A pályázók köre:
Az „ A” típusú  pályázatra  a települési önkormányzat te-

rületén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik fel-
sőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),  alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfoko-
zatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama:
10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 

2017/2018. tanév második féléve és a 2018/2019. tanév első féléve).
 
A pályázat benyújtási helye:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-
Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges. A regiszt-
rációt követően a személyes és pályázati adatok feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál (Szent-
gotthárd, Széll K. tér 11. I. em. 22. sz. iroda) kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje:   

  2017. november 7.

A pályázat kötelező mellékletei:
– A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogvi-

szony-igazolás a 2016/2017. tanév első félévéről.
– Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 

élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (A pályázók-
nak büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozni kell, 
hogy az igazoltakon kívül nincs egyéb bevételi forrásuk, 
jövedelmük.)

– A szociális rászorultság igazolására a pályázathoz csatol-
ni kell rövid leírást a rászorultság igazolására fontosnak 
tartott körülményekről. Csatolni kell a pályázó családjának 
az ingatlanjairól és a tulajdonában lévő gépjárművekről 
kitöltött mellékletet. (A melléklet a  hivatal  portáján besze-
rezhető.)

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik!

Szentgotthárd, 2017. október 02.
Huszár Gábor
polgármester

Pályázati kiírás
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Mi-

nisztériummal együttműködve ezennel kiírja 2017. évi fordulójára
 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-

pályázatot
 
„B” típusú pályázat
A pályázók köre:
A pályázatra azok a települési önkormányzat területén ál-

landó lakóhellyel  rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolások; felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek; és a 2018/2019. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
osztatlan  képzésben,  vagy felsőoktatási szakképzésben kíván-
nak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik 2018/2019. tanévben  először nyernek felvételt felsőok-
tatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben 
ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama:
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő 

tanulmányi félév.
 
A pályázat benyújtási helye:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-

lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa 
rendszer) pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt kö-
vetően a személyes és pályázati adatok feltöltését követően 
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatalnál (Szentgotthárd, Széll K. tér 
11. I. em. 22. sz. iroda) kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje:   

  2017. november 7.

A pályázat kötelező mellékletei:
– Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 

élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (A pályázóknak 
büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozni kell, hogy az 
igazoltakon kívül nincs egyéb bevételi forrásuk, jövedelmük.)

– A szociális rászorultság igazolására a pályázathoz csatolni 
kell rövid leírást a rászorultság igazolására fontosnak tar-
tott körülményekről. Csatolni kell a pályázó családjának az 
ingatlanjairól és a tulajdonában lévő gépjárművekről kitöltött 
mellékletet. (A melléklet a hivatal  portáján beszerezhető.)

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik!

Szentgotthárd, 2017. október 02.
Huszár Gábor
polgármester 
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Íjászversenyek – szentgotthárdi sikerekkel
Kecskeméten rendezték 

a Történelmi Íjász Európa 
Bajnokságot, amelyre a Szent 
Sebestyén Íjászkörből Dallos 
László és Dallos Mariann ne-
vezett. A 3D versenyektől telje-
sen eltérő történelmi verseny 
volt, mivel ott más jellegű, és 
akár mozgó célokra is kell lö-
véseket leadni. A jól szervezett 
program főtéri megnyitóval, 
felvonulással kitűnően kiala-
kított pályákkal és célokkal 
várta az íjászokat. Három nap 

különböző erősségű, 18 célos 
pályán zajlott a kvalifikáció, 
aki meglőtte a szinteket, az a 
szombati rangsorolóban 
új pályán mérethette 
meg magát, majd az első 
hat versenyző jutott a 
délutáni döntőbe. Dallos 
Lászlónak pár százalék 
híján a kvalifikáció nem 
sikerült, de mindhárom 
nap kiegyensúlyozott 
versenyzést hozott. Dal-
los Mariann simán lőtte a 

kvalifikációt, és a döntőben 
két százalékkal maradt le a 
dobogóról, így az Európa-
bajnokságon a negyedik 
helyen végzett.

Augusztus  26-án az 
ausztriai Göttelsbergben 

több mint 250 íjász vett részt a 
forgó-mozgó célokkal tűzdelt 
40 célos 3d íjászversenyen. 

A szentgotthárdi csapatból 
hárman is a dobogón vé-
geztek az erős nemzetközi 
mezőnyben. Korándi Szilárd 
a férfi longbow íjkategóriá-
ban nem talált legyőzőre és 
szerezte meg az első helyet, 
míg ifjabb Baranyai Ferenc a 

tanuló nomád íj kategóriában 
szintén első lett. Létay Zoltán 
az irányzékos íjászok között a 
hazai bajnokot is maga mögé 
utasítva a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel.

A Magyar Íjászszövetség 
szeptember 9-10-én Kétvöl-
gyön rendezte a 3D Országos 
Bajnokságot, melyen szintén 
jelentős eredményeket értek 
el az íjászcsapat tagjai. Dallos 
Mariann a kétfordulós verseny 
és a döntő alapján a női nomád 
íj kategóriában a harmadik 
helyet szerezte meg a csapat 
legjobb eredményét elérve. 
Korándi Szilárd is a döntőbe 
jutott, ahol összesítésben a 
férfi longbow kategóriában 
az ötödik helyet szerezte meg.

MTB körverseny
Az XCU mountain bike so-

rozatának állomása a korábbi 
évekhez hasonlóan ismét 
érintette Vas megyét, a ha-
gyományokhoz híven Gyön-
gyösfaluban a Holdfényliget, 
az Alpokalja kalandparkja 
adott otthont a 10 órás moun-
tain bike körversenynek. A 
közkedvelt versenyre az or-
szág minden tájáról érkeztek 
bringások. A szentgotthárdi 
Simon Róbert a Focus Team 
Hungary csapat színeiben vett 
részt a viadalon. Az időjárás 
nem volt kegyes az indulókkal, 
mivel az esős idő miatt a pálya 
nagy részét sár lepte el, ami 
megnehezítette az indulók 
dolgát. A pálya egyébként 
egy 3 km hosszú körből állt, 
ami rendkívül változatos te-
repet biztosított a résztvevők 
számára. A 10 órás maraton 
végére a szentgotthárdi ver-
senyző fáradtan, de lelkesen 
érkezett be a célba. Egyéni férfi 
korcsoportjában, az előkelő VI. 
helyezést szerezte meg.

Országos bajnokságokon a Synergy Fitness Szentgotthárd SE futói
Szeptember 10-én rendez-

ték Budapesten a Wizz Air Bu-
dapest Félmaratont, amelyen 
15000 futó állt rajthoz. Szent-
gotthárd felnőtt atlétikai or-
szágos bajnokságon – először a 
város sporttörténelmében 
– csapattal is képviseltette 
magát, a Somogyi Gábor, 
Karsai Márton, Koszár Zsolt 
trióval. Gábor a bajnokság 
legidősebb indulója volt 
55 évével, míg Karsai Már-
ton debütált ezen a távon, 
és mindketten kiválóan 
teljesítettek. Zsoltnak, aki 
egyéniben is éremesélyes 
volt, ezúttal gyengébben 
sikerült a verseny, de a 
Synergy Fitness Szent-
gotthárd SE futói így is 
megszerezték az értékes 6. 
helyet az országos bajnokság 
csapatversenyében.

Szeptember 24-én Szombat-
helyen rendezték a 10 km-es 
országos bajnokságot. Ezúttal 
csak Koszár Zsolt képviselte 
városunkat a bajnokság me-
zőnyében. A rajtot követően 
4 fős boly diktálta az iramot, 
folyamatos beleerősítések-

kel. 4 km-től már csak 3 főre 
fogyatkozott az élboly, ben-
ne Zsolttal. Majd 6 km-nél 
az olimpikon Kovács Tamás, 
illetve a debreceni Juhász Ba-
lázs leszakították Zsoltot is. 

Így a szentgotthárdi atléta az 
országos bajnokság bronzér-
mét szerezte meg. „A Wizz Air 
félmaraton után kifejezetten 
csalódott voltam, számomra 
nagyon rosszul sikerült, és még 
egy fertőzést is összeszedtem, 
az is bántott, hogy a csapat 
előbbre végezhetett volna, ha 
hozom önmagam. Gábor és 

Márton kiválóan futottak, és 
nagyon keményen edzettek 
egész nyáron. A 10 km-es baj-
nokságon viszont úgy érzem, 
a maximumot kihoztam ma-
gamból, ami most a bronz-

éremre volt elég, büszke 
vagyok rá, mert az utolsó 
nap derült ki az is, hogy 
egyáltalán rajthoz tudok 
állni” – értékelt Zsolt.

A szombathelyi futó-
fesztiválon a Synergy-s 
futók mellett több szent-
gotthárdi atléta is rajthoz 

állt. Az amatőr futók ré-
szére 2,5 kilométeres kört 
jelöltek ki a szervezők. Ezen 
versenyeztek az indulók, 
akik egyéniben és váltó-
ban is megmérethették 
magukat. A szentgotthárdi 

futók nagy sikerrel szerepel-
tek az eseményen. Gotthárdi 
eredmények: 2,5 km V-VI. 
korcsoport: 4. Borbély Attila 
8:55, 4x2,5 km váltó: 6. Szent-
gotthárdi Harcosok (Woki Edi-
na, Puskás Máté, Páli Hunor, 
Komóczi Donát), 42:05 10km 
61 év felett: 1. Borbély Sándor 
47:01.

Simon Róbert 

Dallos Mariann

Futófesztivál, középen 
id. Borbély Sándor

Koszár Zsolt a dobogó 3. fokán
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SZET Szentgotthárdi Kft.
Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.

Szentgotthárd Hunyadi út 42. 
Ügyfélszolgálati iroda: 06-94/380-052

Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 7.30-15.30
Halottbeszállítás 24 órás ügyelet: 06-30/2827-684, 

06-30/819-0856

Park és közterületek gondozása, szállítás, 
síkosságmentesítés és hóeltakarítás.

Tel.: 06-94/553-023

Lakásfelújítás, épületkarbantartás, 
épületek komplett kivitelezése.

Nyílászárócsere, festés.
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, villanyszerelés, 

külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák, kapubejárók 

készítése, kertépítés.

Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 
Tel.: 003694-553-023

E-mail: info@szetszentgotthard.hu
www.szet-kft.hu 
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Sportprogramajánló
• Kiswire Szentgotthárd VSE–Rum KSC 

(Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017. 10.14. - 15:00 Ifjúsági mérkőzés: 13:00

Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

• Rábatótfalui SE–Futball Klub Szakonyfalu 
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2017.10.15. - 15:00 Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

• Máriaújfalu SE–Csákánydoroszlói KSE 
(Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2017.10.15. - 15:00 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

• Futball Klub Szakonyfalu–Körmendi Téglagyári SE 
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2017.10.22. 14:30 Ifjúsági mérkőzés: 12:30
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya

• Kiswire Szentgotthárd VSE–Vép VSE 
(Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2017. 10.28. - 13:30 Ifjúsági mérkőzés: 11:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

• Rábatótfalui SE–Őriszentpéter SE 
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2017.10.29. - 13:30 Ifjúsági mérkőzés: 11:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

• Máriaújfalu SE–Őrimagyarósd SE 
(Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2017.10.29. - 13:30 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Az élbolyban a Szentgotthárd
A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Kiswire Szentgott-
hárd VSE, és a megyei II. osztály Körmendi csoportjában játszó 
Rábatótfalui SE lapzártáig lejátszott mérkőzéseinek eredményei: 

Szentgotthárd–Király SZE 2-1
Rábapaty–Szentgotthárd 1-3
Szentgotthárd–Egyházasrádóc 0-3
Kőszeg–Szentgotthárd 0-4
Szentgotthárd–Vasvár 3-2
Répcelak–Szentgotthárd 1-0
Szentgotthárd–Lukácsháza 2-1

Bajánsenye–Rábatótfalu 5-6
Rábatótfalu–Viszák 2-2
Körmendi Téglagyár–Rábatótfalu 2-3
Rábatótfalu–Magyarszecsőd 1-3
Nádasd–Rábatótfalu 2-2
Rábatótfalu–Tutitextil Körmend 1-5

Mobilitás Hete – Városi Sportnap
Városunk az idén is csatlakozott Európa egyik legnagyobb 

kampányához a Mobilitás Hetéhez. A hét szervezési és lebo-
nyolítási feladatait a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, a helyi 
Egészségfejlesztési Iroda és az önkormányzati hivatal dolgozói 
végezték. A programsorozat a Csobbanj, Szentgotthárddal kez-
dődött, ahol a városlakók, illetve a kistérségben élők ingyenesen 
vehették igénybe a helyi wellness fürdőt. A folytatásban az idő-
járás nem volt kegyes a szervezőkkel, ezért a gyalogtúrát egy ké-
sőbbi időpontra kellett halasztani. A hét további programjában 
megtalálható volt a nordic walking túra, szenior tánc, csoportos 
torna, zumba, kerékpártúra. A pénteki sportnap az „Autómentes 
nappal” kezdődött, a szervezők a szökőkút körül ajándékokkal 
várták a kerékpárral, illetve gyalogosan közlekedőket, illetve a 
rendőrség közreműködésével lehetőség volt biztonságtechnikai 
ellenőrzésre a kerékpárokon. Ezt követően az iskolák „kihelye-
zett” testnevelésórákon vehettek részt a Színház előtt. A gyere-
kek kipróbálhatták többek között a teqballt, amit a szombathelyi 
Új Nemzedék Iroda közreműködésével sikerült városunkba 
hozni, emellett a diákok kosárlabdázhattak, teniszezhettek, 
asztaliteniszezhettek, versenyezhettek szobakerékpárokon. A 
délután során a városlakók találkozhattak különféle sportos 
programokkal, spinning, teqball, ládaépítő játék, falmászás, 
talpdiagnosztikai vizsgálat, TRX, tenisz, kosárlabda, asztalitenisz, 
dekázó verseny. A napot Huszár Vanda tornász-táncos tanítvá-
nyainak műsora, valamint labdarúgó freestyle bemutató zárta.

Gaál Ákos
ifjúsági és sportreferens

Sportnap a szabadban
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Kerékpáros turisztikai hálózat Szlovénia és hazánk között
Az egykori vasfüggöny 
által kettészakított ha-
tártérség integrációját 
szolgáló közös kerékpáros 
turisztikai hálózatot alakít 
ki Szlovénia és Magyaror-
szág – tette közzé az MTI 
szeptember 18-án. 

A közel 2,3 millió euró-
ból megvalósuló program 
Lentiben tartott projekt-
indítóján Vitályos Eszter 
uniós fejlesztésekért felelős 
államtitkár elmondta: a je-
lenlegi fejlesztési ciklusban 
10 millió eurós forrást nyújt 
a Szlovénia-Magyarország 
határon átnyúló program 
kerete zöldturizmusra, il-
letve kerékpáros fejleszté-

sekre. Ebből az összegből a 
vasfüggöny által kettészakí-
tott térségben megvalósuló, 
Iron Curtain Cycling elneve-
zésű programra az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
1,9 millió eurót meghaladó 
támogatást ad.

Igaz, a számtalan kerék-
párút-fejlesztés mellett hi-
ányoznak még azonban a 
kerékpáros közlekedést ki-
szolgáló elemek, vagyis az 
infrastruktúra, a kerékpártá-
rolók, szervizek, információs 
pontok, illetve a turisztikai 
látványosságok két keréken 
történő megközelíthetősé-
gének biztosítása. 

Az államtitkár elmondta, 
hogy a 2007 és 2013 közötti 

uniós fejlesztési ciklusban 
Magyarország költötte el 
a legnagyobb összeget ke-
rékpáros fejlesztésekre. Az 
EU teljes, 600 millió eurós 
biciklis beruházásokat szol-
gáló fejlesztési összegéből 
100 millió eurót használt 
fel Magyarország összesen 
mintegy 1000 projektre. 

Vas megye több települé-
sét, így Szentgotthárdot is 
érinti a fejlesztés. A projekt-
ről szóló sajtóanyag szerint 
a zalai és a vasi megyei 
önkormányzat, a Nyugat-
Pannon Terület- és Gazda-
ságfejlesztési Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft., 
a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt., a muraszom-

bati Kulturális, Turisztikai 
és Sport Intézet, Lendva 
önkormányzata és a Bistra 
Ptuj Tudományos Oktatási 
Központ partnerségében 
induló program befejezési 
határideje 2020. 

A megvalósítás Magyar-
országon Szentgotthárd, 
Őriszentpéter, Lenti és Lete-
nye térségét, Szlovéniában 
Lendva, Ljutomer, Verzej, 
Muraszombat, Ormoz és 
Ptuj térségét érinti, ahol 
összességében 344 kilomé-
ternyi kerékpárutat jelölnek 
ki, Lendva és Rédics között 
pedig egy kerékpáros ha-
tárátlépési pontot is léte-
sítenek. 

 (MTI)

A Nyugdíjasok Országos 
Szövetsége augusztus 31. 
szeptember 1-2. között nagy-
szabású rendezvényt tar-
tott Csillebércen, amelyen 
részt vett a szentgotthárdi 
Szivárvány Kórus is. Az or-
szágos szövetség a 2012-ben 
elindított hagyományát, a 
nyugdíjasok találkozóját, ha-
todik alkalommal és utoljára 
rendezte meg Csillebércen.

Érdekvédelmi Konferencia, 
Szenior Dalkörök Országos 
Fesztiválja, Szeniortánc, já-
tékos sportprogramok, kéz-
műves bemutató és vásár, 
egészségmegőrző szűrések 
egyaránt szolgálták a tájé-
koztatást, az egészséges élet-
módra nevelést, a szórakozást, 
a szórakoztatást, a tehetség, 
tudás, felkészültség közkincs-
csé tételét.

A Szenior Dalkörök Or-
szágos Fesztiválján 34 kórus, 
dalkör mutatkozott be, köztük 
a Szivárvány Kórus is. Több-
ségük népdalokat énekelt, a 

könnyűzene kategóriát három 
kórus képviselte. Kórusunk a 
világ és magyar könnyűzene 
három gyöngyszemét énekel-
te: Luis Armstrong: Szép világ, 

Lévai Szilveszter: Összefogás 
dala, Dés László: Zene az kell 
című dalokat. Szólót énekelt: 
Dömötörné Biczók Judit, szó-
lót énekelt és zongorán kísért: 
Dzsida Péter, trombitán közre-
működött: Szűcs Bálint.

A kórusműveket betanította 
és vezényelt: Szabóné Csíder 

Bernadette nyugdíjas zeneis-
kolai igazgató.

A zsűri elnöke megdicsérte 
szólóénekesünket, kiemelte 
a kórus színvonalas előadá-

sát, és elismerésének adott 
hangot, hogy egyedüli kórus 
volt, amely több szólamban 
énekelt. Előadásunkat a zsűri 
ezüstminősítésre értékelte.

Sajnos a kórusnak az utóbbi 
időben nincs szerencséje a 
technikával. Egyik műsor-
számnál a mikrofon nem 

működött. A szerepléshez 
Szentgotthárdról vonattal és 
tömegközlekedéssel vittük az 
elektromos zongorát, a kotta-
tartókat, és különböző tech-
nikai kellékeket. Köszönetet 
mondunk támogatóinknak, 
akik anyagilag, erkölcsileg, 
hangszer biztosításával hoz-
zájárultak, hogy a kórus 22 
tagja Vas megyét és Szentgott-
hárd városát képviselhette a 
nyugdíjasok utolsó csillebérci 
randevúján. A rendezvényen 
több mint 500 nyugdíjas vett 
részt. Ahogy a neve is mutatja, 
randevú, találka volt, ahol az 
ország különböző részéről 
érkezett csoportok és tagjaik 
között ismeretségek köttettek. 
A Szeniortáncon a szentgott-
hárdi csoport mint haladó vett 
részt, hisz városunkban már 
március óta tart az oktatás. 
Az énekkari csoportok kar-
nagyai, vezetői címet, kottákat 
cseréltek, ami további szakmai 
és emberi együttműködést 
feltételez. 

Schreiner Vilmosné

Csillebérci randevún vett részt a Szivárvány Kórus

A Szivárvány Kórus Budapesten
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Szentgotthárdon ren-
dezték az V. Nem-
zetközi Vasútmodell 
Kiállítást szeptember 
29-étől október 1-ig. A 
Hotel Lipában a ma-
gyar modellezők mel-
lett osztrákok, szlo-
vének és horvátok is 
bemutatkoztak. 

Kov á c s  G á b o r,  a 
szentgotthárdi klub 
vezetője elmondta, a 
Pannon Kapu Kulturális 
Egyesülettel közösen szer-
vezték a kiállítást, az önkor-
mányzat és helyi vállalkozók 
is támogatták a program lét-

rejöttét. A kiállítók között volt 
a G+A Szentgotthárd TT, az IG 
GRAZ N, a SINI modell Lendva 
HO-Hoe, a Modellvasút Center 

Budapest, az IG Modellbahn 
M i n h o f-L i e b e b a u  HO, a 
Klub Zeljemichih modelore 
Zagreb AH, a Klub Zeljemichih 

modelore Zagreb Z, 
Horváth N. Vasútfotós, 
Jurij Kozar Prosecka Vas 
TG, Vasút és Repülőmo-
dell Répcelak, A+ ATT és 
IG GRAZ lego vasút. 

Sok gyerek és szülő 
látogatta meg a Hotel 
Lipa termeiben fölállí-
tott vasútmodell-kiál-
lítást, főleg szombaton 
érkeztek a vendégek. A 
működő repülőmodel-
lek is vonzották a gye-
rekeket. Ausztriából és 

Szlovéniából is jöttek felnőttek 
és gyerekek. 

(t. m.)
Fotó: Kovács Gábor

Nemzetközi vasútmodell-kiállítás

Szentgotthárdon a Színház 
aulájában, szeptember 26-
án, az idősek világnapjához 
kapcsolódva nyitottak kéz-
műves kiállítást a Nyugdíjas 
Pedagógusok és Barátaik 
Egyesület tizenhét tagjának 
munkáiból. 

A megnyitó hangulatát a 
Volt egyszer egy Vadnyugat c. 
film gyönyörű melódiá-
ja alapozta meg. Dzsida 
Péter zongorán és Szűcs 
Bálint trombitán adták 
elő, igazi örömzene volt. 

A kiál l í tók sokféle 
technikával, anyaggal, 
stílussal kápráztatták el 
az érdeklődőket. Üveg-
, és fafestés, foltvarró, 
patchwork munkák, ék-
szerek, kerámiák, hímzé-
sek, horgolások, kötések, 
sok-sok kedves dísz és 
használati tárgy volt látható 
a tárlaton. 

Megemlékeztek az év ele-
jén elhunyt Barabásné Sas 
Ibolyáról. Az egyesület tagjai 
és Ibolyát tisztelő barátok 
magángyűjteményükből el-
hozták féltve őrzött kincse-

iket, ezzel emlékeztek ked-
ves egyéniségére, barátra, 
többeknek volt kollégájára 
és nem utolsósorban a tehet-
séges kézművesre, aki főként 
népi kézműves alapanyagból, 
csuhéból, magvakból, termé-
sekből készítette csodálatos 
kompozícióit. 

Dömötör Gyuláné precízen 
fára és vászonra festett képeit 

csodáltuk meg. Huszár János-
né a textil zsonglőrje, a folt-
varró technikát magas fokon 
műveli. Ezen kívül elvállalta, 
hogy az egyesület érdeklődő 
tagjainak heti egy alkalommal 
kézműves foglalkozásokat 
tart. Kázár Józsefné üveg-

festményei elkápráztatják a 
szemlélőket. Szabó Elekné 
egyedüliként állított ki éksze-
reket, amelyek elkészítésében 
utolérhetetlen. Völkerné Si-
mon Edit kerámiáival bűvölte 
el a nézőket. 

A kézműves kör tagjai sok-
sok használati és dísztárgyat 
készítettek. A kör közösség-
formáló ereje kimeríthetetlen. 

A tavalyi karácsonyi vásáron 
a patronált eltérő tantervű 
oktatásban részvevő tanulók 
támogatására árusítottak. 
Rajtuk kívül még kiállítottak 
olyan egyesületi tagok, akik 
otthon hímeznek, kötnek, 
horgolnak.

A munkák igényesek. Az 
eredeti népi értékek meg-
őrzését, a kézműves hagyo-
mányok ápolását, valamint 
a kor ízléséhez csatlakozva, 
modern technikák és anyagok 
alkalmazásával készültek, 
a használati és dísztárgyak 
körét egyaránt bemutatták. 
A kiállítók amatőrök, hisz 
nincs szakképesítésük, viszont 

munkáikat szemlélve 
rácáfolnak erre. Született 
tehetségük, szorgalmuk, 
kreativitásuk, amelyet 
művészi fokon végeznek, 
profikká tette őket. 

Ez volt az egyesület 
első önálló kézműves 
kiállítása (október 20-ig 
látogatható), de már a 
megnyitón eldöntötték, 
hogy folytatni fogják. A 
meghívó mottója egyben 
az egyesület hitvallása is:

„Ha alkotsz, nem leszel át-
lagos. Nem számít, hogy mit, 
műtárgyat vagy egy pár zoknit. 
Csak újat alkotni, ennyi az 
egész, és az, te vagy a nagyvi-
lágban.” 

Schreiner Vilmosné
Fotó: Molnár Piroska

Az alkotás öröme – a most pillanatának boldogsága


