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Október 22-én, ünnepélyes keretek között 
megalakult Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete. Az ülésen 
módosították az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatát, megválasztották 
az alpolgármestereket, a két önkormányzati 
bizottság tagjait és külső tagjait, valamint 
a nemzetiségi, ifjúsági és egyházi ügyekkel 
foglalkozó tanácsnokot. 

Folytatás az 5. oldalon 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeztek
Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 63., valamint a Magyar Köztársaság 
kikiáltásának 30. évfordulója alkalmá-
ból október 22-én tartották Szentgott-
hárdon a megemlékezést.  

Az ünnepség ökumenikus istentisz-
telettel kezdődött a Nagyboldogasszony 
templomban, ahonnan az ünneplők 
a Hősi Emlékműhöz vonultak. Závecz 
Roland, a Vörösmarty gimnázium 11. g 
osztályos tanulója Márai Sándor: Menny-
ből az angyal című versét adta elő, majd 
Szigethy Gábor Kossuth-díjas író, iroda-
lom- és színháztörténész mondott ünne-
pi beszédet. „Író vagyok, nem történész” 
ezzel kezdte beszédét. 

Folytatás a 3. oldalon 
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Haris út 1

A Dr. Nagy László Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény gyógypedagógusai 
októberben érdekes esély-
egyenlőségi órát tartottak a 
Szentgotthárd és Térsége Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
Arany János 1-4. Évfolyamos 

Általános  Iskolája 4. osztályos 
tanulóinak. A foglalkozások 
célja a gyerekekben az em-
pátia, az elfogadás, a toleran-
cia erősítése, ismeretbővítés, 
a téma iránti érzékenyítés, 
szemléletformálás volt.  

(Információ: Arany iskola)

Az esélyegyenlőség érdekében

A Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület Szent-
gotthárd megalakulásának 25. évfordulója alkalmából 
adományt gyűjtött a Szentgotthárd és Térsége Általános 
Iskola Arany János 1–4. Évfolyamos Általános Iskolája 
Eltérő Tantervű Tagozata tanulóinak. Szeptember 20-án, 
a Színházban tartott Nosztalgia gálaműsoruk előtt kérték 
a látogatók támogatását. Az adomány összege 56. 000 Ft. 
Köszönet az adományozóknak. Az egyesület a 350/2011.
(XII. 30.) Kormányrendelet alapján járt el, és a felhaszná-
lásról tájékoztatja az adományozókat. 

Schreiner Vilmosné
az egyesület elnöke

Köszönet az adományozóknak
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Folytatás az 1. oldalról
„Tizennégy éves voltam 56-

ban, lehet, hogy az ember sok 
mindent elfelejt, rosszul lát, 
vagy nem tud, de a történe-
lem beleég az ember lelkébe.” 
Személyes emlékeit a főváros 
szívében gyermekként élte 
meg, 22-én ott tolongott a 
tömegben, hogy újságot ve-
gyen, másnap zongoraóráról 
hazafelé tartva látta a „tavaszi 
seregszemlét”, a fiatalokat az 
őszi napsütésben, Budapesten 
akkor mindenki mosolygott. 
Néhány nap múlva elvető-
dött a Kálvin térre, sodródott 
a tömeggel. „Elhangzott a 
Gerő-beszéd, szikráztak a 
Rádió ablakai a Bródy Sándor 
utcában, akkor értettem meg, 
ahol lőnek, ott szikráznak 
az ablakok. Érkeztek a hírek 

egy halottról, rohantunk ki 
az utcából, sortűz pattogott 
a fejünk fölött. A Szabadság 
hídig rohantam.” Nagyma-
májával élt, akinek fogalma 
se volt róla, mi történik a vá-
rosban. Zaklatott napok jöttek 
november 5-én, a pincében 
hallották az ágyúdörgéseket, 

vészelték át az orosz tankok 
bevonulását. Végezetül így 
összegezte, mi is történt ab-
ban az októberben: elhittük, 
hogy tárgyalásokkal elérhet-
jük a szovjetek teljes kivonu-
lását az országból, elhittük, 
hogy győzni tudunk, mertünk 
bátrak lenni, az események 
nyomán megrendült a szovjet 
birodalom, és megkezdődött 
az 1990-ig tartó agónia.

A program koszorúzással 
folytatódott, a szentgotthárdi 
önkormányzat, a járási hiva-
tal, a pártok, az intézmények 
és civil szervezetek nevében 
helyezték el a megemlékezés 
virágait a Hősi Emlékmű ta-
lapzatán.

Az ünnepség után a Színház-
ban kiállítást nyitottak korabeli 

újságokból, szórólapokból, 
falragaszokból. Szigethy Gá-
bor gyűjteményéből készült a 
tárlat, a kiállítást is ő nyitotta 
meg. Elmondta, az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 50. 
évfordulójára, 2006-ra állította 
össze a gyűjteményéből a relik-
viákat. Kamaszként rótta a bu-
dapesti utcákat, fillérekért vá-
sárolta, gyűjtötte az újságokat, 
szórólapokat. A Népszabadság, 
Népszava, Magyar Nemzet, Esti 
Budapest, Irodalmi Újság, Igaz-
ság, Magyar Világ tudósításait, 
és még a Die Presse osztrák 
újság képes beszámolóját is 
láthattuk a vérbetiport magyar 
forradalomról. A rendhagyó 
tárlaton szétlőtt házak, utcán 
heverő holtak, kiégett teherau-
tók is láthatók voltak. Szigethy 
Gábor elmondta, unokájától 
kapta a negatívokat, előhívatta 
a dokumentumértékű képeket, 
amelyeket egy Máté Károly 
nevű fotós készített a főváros 
utcáin.  

Szentgotthárdon este  a 
Csákányi László Filmszín-
házban „A néma forradalom” 
című német történelmi film 
vetítésével zárták az ünnepi 
megemlékezést.

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulójára emlékeztek

A SÜSSÜNK KICSIT, AL-
KOSSUNK NAGYOT címmel 
induló projektről tartott tájé-
koztatót október 17-én a Szín-
ház aulájában a MURABA ETT 
két munkatársa, Dancsecs 
Réka és Vida Tímea. A prog-
rambemutatót megtisztelte 
jelenlétével Metka Lajnšček 
főkonzul. A szervezők hang-
súlyozták, hogy a projektet 
a Bethlen Gábor Alap Zrt. 
támogatásával, a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület és 

a lendvai Várgaléria együtt 
szervezi.

Elhangzott, szívesen fo-
gadják a szlovén Rába-vidék 
jellegzetes épületeit ábrázoló 
mézeskalács házakat is. A 
házfoglalás (ki melyik épületet 
készíti el) egy online (http://
muraba.hu/hu/projektek) je-
lentkezési lap kitöltésével 
kezdődik, amelyet november 
23-án mézeskalács-műhely-
foglalkozás követ a lendvai 
Bánffy-központban. Az elké-

szült terepasztal december 
1-11. között a lendvai Színház- 
és Hangversenyteremben, 

14-21. között pedig a szentgott-
hárdi Színház aulájában lesz 
megtekinthető.

Lendvai és szentgotthárdi édes utcák

Dancsecs Réka, Metka Lajnšček, Vida Timea

Szigethy Gábor irodalomtörténész 
mondott beszédet

Korabeli újságokból nyitottak kiállítást
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Október 13-án tartották az önkormányzati választásokat 
hazánkban. Szentgotthárdon 6768 névjegyzékre fölvett 
állampolgár közül 3552 élt a jogával. Két polgármesterjelölt 
és 23 önkormányzati képviselőjelölt indult. A szentgotthár-
diak három nemzetiségi önkormányzat tagjaira és a megyei 
közgyűlés listájára is szavazhattak. A két polgármesterjelölt 
közül újra Huszár Gábornak szavaztak bizalmat.

A választók 13 szavazókörben 
adhatták le voksukat. A polgár-
mesterjelöltek közül Huszár 
Gábor (FIDESZ–KDNP) 2038, 
Bartakovics Andrea (KÖZÖ-
SEN SZENTGOTTHÁRDÉRT 
EGYESÜLET) 1419 szavazatot 
kapott. A képviselőjelöltek közül 
Labritz Béla (FIDESZ–KDNP) 
1580, dr. Sütő Ferenc (FÜG-
GETLEN) 1438, Vörös Gábor 
(FIDESZ-KDNP) 1365, dr. Haragh 
László (FIDESZ–KDNP) 1340, 
Kovács Márta Mária (FIDESZ–
KDNP) 1327, Dömötör Tamás 
(FÜGGETLEN) 1318, Bartakovics 
Andrea (KÖZÖSEN SZENT-
GOTTHÁRDÉRT EGYESÜLET) 
1298, Orbán Viktor (KÖZÖSEN 
SZENTGOTTHÁRDÉRT EGYE-
SÜLET) 1293 szavazattal jutott 
be a testületbe. 

Dr. Dancsecs Zsolt jegy-
ző elmondta , rendkívü-
li esemény nem történt a 
választáson. A nemzetiségi 
önkormányzatra szavazók 
dolgát megkönnyítette, hogy 
nem külön körzetben kellett 
szavazniuk, mint a korábbi 
években. Reggel 6:00 órától 
nyitották ki a szavazóhelyisé-
geket, este 19:00 óráig lehetett 
szavazni. A szavazókörökben 
a pártoknak és civil szerveze-
teknek legalább egy delegáltja 
mindenhol volt, figyelhették a 
választást. A kislistás válasz-
tás szabályai nem változtak, 
némileg lassította a szavaza-
tok összesítését, hogy 23-an 
indultak képviselőjelöltnek. 
Az urnazárást követően elő-
ször a polgármesterjelöltek-

re leadott voksokat kellett 
megszámolni, ezt követték a 
képviselőjelöltek, majd a me-
gyei önkormányzatra adott 
szavazatok. A nemzetiségi 
önkormányzatok (szlovén, 
német, roma) képviselőire 
zöld szavazólapon voksolhat-
tak, amelyet lezárt borítékban 
lehetett bedobni az urnába. 
Ezeket a szavazatokat a He-
lyi Választási Bizottságnak 
kellett összeszámolni. Több 
szavazatszámláló bizottság-
ban csak éjfél után tudták 
befejezni a munkát. 

Kérdésünkre, hogy a le-
adott érvényes szavazatokra 
földrajzilag mi volt jellemző, 
a jegyző azt válaszolta, hogy 
a polgármesterjelöltek ese-
tében a végül megválasztott 
polgármesterjelölt csak a 
nyugati városrészen (a Rábá-
tól nyugatra eső területeken) 
és Rábakethelyen a Család-
segítő Szolgálatnál kialakí-
tott szavazókörhöz tartozó 
területen kapott kevesebb 
szavazatot, mint a Közösen 

Szentgotthárdért Egyesület 
és a JOBBIK jelöltje. 

Az önkormányzati választá-
si kampány egyik újdonsága 
volt, hogy Szentgotthárdon 
is átcsúszott a kampány egy 
része a digitális térbe, a hagyo-
mányos eszközökkel – plaká-
tok, szórólapok, rendezvények 
– is éltek a képviselőjelöltek és 
polgármesterjelöltek, de az új 
infókommunikációs eszközö-
ket is bevetették. 

(Október 10-én, a szent-
gotthárdi Helyi Választási 
Bizottsághoz médiakifogás 
beadványt nyújtottak be la-
punk kiadója ellen. A média-
kifogások ügyében a megyei 
Területi Választási Bizottság 
jogosult eljárni, ezért a Helyi 
Választási Bizottság továb-
bította a beadványt. A Vas 
Megyei Területi Választási Bi-
zottság megállapította, hogy a 
médiakifogást a törvény által 
szabott határidőn túl nyújtot-
ták be, ezért a kifogást érdemi 
tárgyalás nélkül elutasította.) 

(t. m.)

Korpics Ferencné, Teri néni 
90. születésnapját ünnepel-
ték szeptember 21-én Szent-
gotthárdon. 

Teri néni meghatottan fo-
gadta családja és rokonai, 
ismerősei őszinte, szeretet-
teljes jókívánságait, a sok-
sok virágcsokrot és szebbnél 
szebb ajándékokat. Egy héttel 
korábban átvette Orbán Vik-
tor miniszterelnök úr köszön-
tő oklevelét, amely számára 
rendkívül szép gesztust, jó 
érzést és nagy megtiszteltetést 
jelentett. Ugyanilyen öröm-
mel, szeretettel fogadta Szent-
gotthárd város polgármestere, 
Huszár Gábor szívhez szóló 

üdvözlőlapját és azt a sok-sok 
telefonhívást, üzenetet, amit 
kapott ismerőseitől, szeret-
teitől.

Teri néni (Doncsecz Teréz) 
Apátistvánfalván született 
1929. szeptember 21-én. Ne-
héz időben élte gyermek- és 
fiatalkorát. Két gyermeke és 
egy unokája született. Család-
jával szülőfalujából 1968-ban 
Szentgotthárdra költözött. 
Egész életét a családjának, a 
munkának és a hitnek szentel-
te. 1984-ben vonult nyugdíjba 
a helyi Faárugyár lelkes dol-
gozójaként. Életének legfőbb 
mozgatórugója a szorgalmas, 
becsületes munka, az emberek 
szeretete és megbecsülése. 

Szerettei elvesztése közül a 
legnagyobb, és soha el nem 
múló fájdalom a fia elvesztése 
volt. Mozgáskorlátozottsága 
ellenére ma is a tenni akarás a 
legnagyobb hajtóereje. Rend-

kívül friss észjárása, jó memó-
riája, fiatalos gondolkodása 
ellensúlyozza mozgásszervi 
betegségét, a megadatott éve-
ket a Jó Isten adományának 
tartja.

Önkormányzati választás: a korábbi polgármester és 
öt eddigi képviselő kapott újra megbízást

Teri néni 90 éves Korpics Ferencné családja körében a 90. születésnapján
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Folytatás az 1. oldalról
Az alakuló ülésen részt vett 

dr. Orbán István, a Szentgott-
hárdi Járási Hivatal vezetője és 
Bodorkós Imre, a Nagyboldog-
asszony templom plébánosa 
is. A Himnusz elhangzása után 
Bánfi József, a Helyi Választási 
Bizottság elnöke ismertette 
az önkormányzati válasz-
tás eredményét, elmondta: 
rendben lezajlott a szavazás 
mind a 13 szavazókörben, 
a 6768 szavazásra jogosult 
választópolgár közül 3552 élt 
törvényadta jogával. A válasz-
tók 2 polgármesterjelölt és 23 
képviselőjelölt közül választ-
hattak, a nemzetiségi névjegy-
zékbe magukat nyilvántartás-
ba vetető választópolgárok a 
nemzetiségi önkormányzatok 
(német, szlovén, roma) képvi-
selőjelöltjeire és valamennyi 
választópolgár a Vas Megyei 
Közgyűlés listájára is voksol-
hattak. Az elnök ismertette a 
szavazás eredményét (külön 
cikkben közöljük az adatokat). 

A képviselők és Huszár Gá-
bor polgármester eskütétele 
után Bodorkós Imre plébános 
kért áldást a képviselő-testület 
munkájára. A polgármester 
a hatodik ciklusban tagja a 
helyhatóságnak, polgármes-
terként a harmadik ciklusát 
kezdte meg. Székfoglaló be-
szédében köszönetet mon-
dott a rá és képviselőtársaira 

leadott szavazatokért a vá-
lasztóknak. Senecát idézve – 
Semmilyen szél nem kedvez 
annak, aki nem tudja melyik 
kikötőbe tart – indította mon-
dandóját. Erős hitre, kitartásra 
volt szükség ahhoz, hogy az 
elmúlt 5 évben számos nehéz-
séget leküzdve, fejleszthették 

a várost (az ipari park terüle-
tének visszaszerzése, az Opel 
gyár termelésének csökkené-
se, a fürdő és hotel gondjai, a 
máriaújfalui csatornahálózat 
építése). Erős hit és ideák 
nélkül nem lehetett volna le-
küzdeni az előre nem látható 
akadályokat. Hangsúlyozta, 
a következő öt esztendőben 
nem valami ellen, hanem 
valamiért, együtt, összefogva 
kell dolgozni Szentgotthárd 
érdekében.

A továbbiakban a polgár-
mester vezette az ülést. A 
testület egyhangú szavazás-
sal módosította a Szervezeti 
és Működési Szabályzatát, 

ennek értelmében a korábbi 
három önkormányzati bi-
zottság helyett kettő működik, 
két alpolgármestere lesz az 
önkormányzatnak, és egy 
tanácsnokot is választanak. 
Huszár Gábor polgármester 
elmondta, a törvény lehe-
tőséget ad arra, hogy külső 

szakembert is megválaszt-
hatnak alpolgármesternek. A 
képviselők Labritz Bélát 7 igen 
és 2 nem szavazattal, a nem 
képviselő-testületi tag Koszár 
András mérnök-informati-
kust, mérnök tanárt egyhangú 
szavazással választották meg 
alpolgármesternek. 

A testület döntött az illet-
ményekről, a polgármes-
ter juttatása nem változott 
a korábbihoz képest. Koszár 
András alpolgármester beje-
lentette, lemond tiszteletdíja 
egy részéről. 

Döntöttek a bizottságokról is, 
a korábbi 3 helyett 2 bizottság 
működik. A Pénzügyi, Jogi és 

Gazdasági Bizottságot Kovács 
Márta Mária vezeti, Bartakovics 
Andrea, dr. Sütő Ferenc és Vö-
rös Gábor képviselő-testületi, 
Kovács Andrea, Pécsi József 
és Vadász József pedig külső 
tagokként segítik a munkát. Az 
Önkormányzati Erőforrások 
és Szociális Ügyek Bizottságá-
nak elnöke dr. Haragh László 
lett, a testületből Dömötör 
Tamás és Orbán Viktor, külső 
tagként pedig Bedi Beatrix és 
Sebestyénné Németh Eszter 
tevékenykedik majd ebben a 
bizottságban. Dr. Sütő Ferencet 
Nemzetiségi, Ifjúsági és Egyhá-
zi ügyekért felelős tanácsnok-
nak választották. Döntöttek a 
városrészi önkormányzatok 
vezetőiről és a közbeszerzési, 
bűnmegelőzés és energetikai 
bizottságok tagjairól is. 

Az ülés végén a polgármes-
ter megköszönte mindazok 
munkáját, akik az önkormány-
zati választáson helytálltak, 
feladataikat lelkiismeretesen 
elvégezték.

(Október 21-én megalakult a 
német és a szlovén nemzetiségi 
önkormányzat, október 25-én a 
roma nemzetiségi önkormány-
zat, a testületek megválasztot-
ták elnökeiket: Samu Csaba 
Miklós (roma), Paukovits Hel-
mut Tibor (német), Bartakovics 
Ilona (szlovén).

t. m.
Fotó: Bana Ferenc

Megalakult az új képviselő-testület, két alpolgármesterrel működik

Szeptembertől heti rend-
szerességgel vesznek részt az 
Arany János Általános Iskola 
eltérő tantervű tagozatán ta-
nuló gyerekek kutyaterápiás 
foglalkozáson. Kurucz Csilla 
Boglárka Bébé nevű kutyájával 
hétről hétre érdekes, fejlesztő 
foglalkozásokkal lepi meg 
diákjainkat. Kicsik és nagyok 
egyaránt élvezik az órákat, 
ami nemcsak örömet okoz ne-
kik, hanem közben észrevét-
lenül fejlődnek képességeik.  
A gyerekek alig várják a hétfői 
kutyaterápiát.   (Információ: Arany iskola)

Hétfőnként kutyaterápiás foglalkozás

Az új önkormányzati testület
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Október 9-én a szentgott-
hárdi Sporttelep előtti út-
szakaszon avatták és adták 
át rendeltetésének a „Fenn-
tartható kerékpárforgalmi 
fejlesztés Szentgotthárdon” 
c. projektet, amely 300 mil-
liós támogatásban részesült. 
A város két legforgalmasabb 
útján – Kossuth Lajos utca, 
Kethelyi út – épült kerék-
pársáv, új burkolatot kapott 
az úttest, és megszüntették 
a nyílt árkokat. 

A Kossuth, illetve Kethelyi 
utcai kerékpársáv építése a 
Terület- és településfejlesztési 
Operatív Program keretében 
valósult meg, több mint 300 
milliós költséggel. Másfél ki-
lométeren biztonságosabbá 
válhatott a város talán leg-
forgalmasabb útszakasza. A 
projekt keretében a városköz-
ponti kettős körforgalomtól a 
Tompa Mihály utcáig kerék-
páros nyomvonalat (felfestés 
burkolatfelújítás nélkül), a 
Tompa Mihály utcától a Bren-
ner János térig pedig kétoldali 
kerékpársávot létesítettek. 

Megújult az utcakép ezen a 
szakaszon, hiszen új aszfalt-
burkolatot kapott, megszűn-
tek a nyílt árkok, a járdákat is 
felújították, illetve új járdasza-
kaszok is épültek. Az érintett 
útszakasz a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. kezelésében 

van, az útburkolat felújítása 
hozzájárulásukkal valósulha-
tott meg.

Huszár Gábor polgármester 
az avatáson elmondta, ami-
kor 2015-ben a pályázattal 
megvalósítandó projekteket 
tervezték a Megyeházán, mind 
a keleti, mind a nyugati irányú 
bekötőút felújításán gondol-
kodtak. Akkor még nem volt 
eldöntött, hogy az EuroVelo 
kerékpáros útvonal hol fogja 
átlépni az országhatárt. Mivel 
a legnagyobb realitása a rába-
füzesi átlépésnek volt, a város 
vezetése a keleti, Máriaújfalu 
felőli útszakasz felújítása mel-
lett tette le a voksát. Jó volt 

a megérzés, ez a kerékpárút 
innen kanyarodhat az Őrség 
felé. A polgármester megkö-
szönte a pályázat előkészí-
tésén és megvalósításán 3,5 
éven át dolgozó munkatár-
saknak, Törő Eszternek és 
Doncsecz Andrásnak, Kovács 

Ákos és Tüskés Zsolt terve-
zőknek, valamint a kivitelező 
Utplan’95 Építőipari és Szol-

gáltató Kft. ügyvezetőjének, 
Horváth Bélának a munkáját.

Dr. Kondora Bálint, a Vas 
Megyei Közgyűlés alelnöke 
is méltatta a projektet. „Lát-
ványos és biztonságos a ke-

rékpárút, az itt lakók érdekét, 
a munkábajárást, a sportot 
és a turizmust is szolgálja, 

bekapcsolódik az EuroVelo 
nemzetközi hálózatba is.”

Szalagátvágás után jelképe-
sen is megnyitották az utat. 

(t. m.)
Fotó: GL

Tájékoztató az autósoknak 
a kerékpársávot érintő szabályokról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közelmúltban elkészült 
Kossuth-Kethelyi úti kerékpársávot érintően a KRESZ 
szerint az alábbi előírások vonatkoznak az autósokra:

A kerékpársáv: az úttesten útburkolati jellel (sárga 
vonal) kijelölt – kerékpárosok egyirányú közlekedésére 
szolgáló – különleges forgalmi sáv.

A folyamatos sárga vonalat átlépni nem lehet. (Mivel a 
kerékpársáv folytonos vonal, nem minősül az úttest szélét 
jelző vonalnak, ezért így záróvonalként is felfogható)

Tilos megállni és várakozni (parkolni): kapaszkodó-
sávon, gyorsító és lassító sávon, kerékpársávon, nyitott 
kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton. 
A kerékpársáv mellett sem szabad megállni a forgalmi 
sávban, még úgy sem, hogy a gépjármű kereke egyáltalán 
nem érinti a kerékpársávot 

A kerékpársáv mellett jobb oldalról (kívülről) gépjármű-
vel csak úgy lehet parkolni, hogy a gépjármű orra, hátulja, 
valamelyik kereke, a gépjárművön lévő vonóhorog, rako-
mány stb. nem lóghat (érhet) be a kerékpársávba vagy a 
kerékpársáv fölé. 

Kérjük, ügyeljen a balesetveszélyes helyzetek elkerülése 
érdekében a felsorolt közlekedési szabályok betartására. A 
későbbiekben a szabályokat be nem tartó gépjárműveze-
tőkkel szemben, sajnos kénytelenek leszünk eljárni, végső 
esetben bírságot kiszabni. 

Együttműködésüket köszönjük!
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Megújult az utcakép is a kerékpársáv kiépítése után

Horváth Béla, dr. Kondora Bálint, Huszár Gábor
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Szentgotthárdon, október 
11-én a Pável Ágoston Mú-
zeumban nyitották meg a 
Díszpolgárok anno című ki-
állí tást, majd a Színházban 
bemutatták a Széll Kálmán-
ról szóló, „Nevét egy nem-
zet hordozta ajakán” című 
kötetet. Mindkét rendezvény 
Szentgotthárd neves polgá-
rairól szólt.

A Honismereti Klub tagjai-
nak, valamint a Móra Ferenc 
Városi Könyvtár és Múzeum 
munkatársainak közel egy 
éves tevékenysége eredmé-
nyeképpen jött létre a Díszpol-
gárok anno című időszaki ki-
állítás a múzeumban. A Bujatti 
Herman Tivadarról, gróf Ap-
ponyi Albertről, Lidértejedi 
és Vízkeleti dr. Kiss Elemérről, 
Vajda Ödön Pálról és Széll Kál-
mánról készült kiállítást Csuk 
Ferenc helytörténész, Szent-
gotthárd díszpolgára mutatta 
be a közönségnek. 

Az előző század elején a 
városi közgyűlés is adományo-
zott díszpolgári címeket arra 
érdemes polgárainak. 1900 és 
1945 között négy személy sze-
repel a levéltári forrásokban, 
aki megkapta Szentgotthárd 
legrangosabb civil kitüntetését. 
Bár egyikük sem volt a város, 
sőt a megye szülötte, mégis 
érdemesek voltak e magas 
elismerésre. Főapát, gyártulaj-
donos, Európa-szerte ismert 
politikus, és hivatását lelkiis-

meretesen végző, Szentgott-
hárdon tevékenykedő főszol-
gabíró. Mindegyikük a városi 
közgyűlés döntése alapján lett 
Szentgotthárd díszpolgára. 

A kiállítás az egykori szent-
gotthárdi díszpolgároknak 
állít emléket, Szentgotthár-
dért végzett tevékenységüket 
ismerteti meg a múzeumláto-
gató közönséggel. Bár isme-
reteink szerint Széll Kálmán 
nem kapott Szentgotthárdon 
díszpolgári címet, tevékeny-
sége mindenképpen méltó 
arra, hogy e jeles férfiúk között 
szerepeljen. A képviselő-testü-
let döntése alapján mind az öt 
neves polgárt Huszár Gábor 
polgármester bejegyezte a 
Szentgotthárdi Halhatatlanok 
Aranykönyvébe.

A rendezvény a Színház au-
lájában folytatódott. Majthényi 
László, a Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke és Huszár Gábor pol-
gármester köszöntötte a szép 
számú megjelentet. Elsősorban 

a helytörténet iránt érdeklődő 
lokálpatrióták vettek részt 
a rendezvényen, de érkez-
tek Körmendről is vendégek. 
Talabér Lászlóné Ica „Nevét 
egy nemzet hordozta ajakán” 
című kötetét dr. Széll Kálmán 
professzor mutatta be. A könyv 
jelentősége abban áll, hogy 
amíg Széll Kálmán politikai pá-
lyafutásáról számtalan könyv 
készült, ez a kötet a politikus 
Szentgotthárd fejlődéséért 
végzett tevékenységét állította 

középpontba. A kötetet bemu-
tató professzor a szerző alapos 
kutatását, Széll Kálmán Szent-
gotthárdért végzett munkássá-
gának bemutatását emelte ki 
érdemként. A szerző nemcsak 
levéltári és könyvtári forráso-
kat használt fel, hanem felke-
reste azoknak a személyeknek 
a leszármazottait, akik egykor 
a Széll családnál dolgoztak. 
Ezek a visszaemlékezések nagy 
értékei a kötetnek. 

A Szülőföld Kiadó által meg-
jelentetett kötet kiadását – az 
önkormányzat pályázata ke-
retében – az Agrárminiszté-
rium Hungarikum Bizottsága 
támogatta.

A kötetbemutató után lehe-
tőség volt dedikálásra és ven-
déglátás mellett beszélgetésre 
a szerzővel és Széll Kálmán 
professzorral. 

M. P.

Szentgotthárd egykori díszpolgárai: kiállítás és könyvbemutató

Széll Kálmán professzor

Csuk Ferenc mutatta be a kiállítást

Programajánló
november 15. 17:00 a 18. Nemzetközi Művésztelep Szent-
gotthárd kiállítása a Szlovén Kulturális és Információs 
Központban
Előtte 16:00 órakor szoboravató a várkerti kis tónál

november 16. 16:00-18:00 PresiDance táncgála

november 18. 18:30 Tanári koncert A Takács Jenő AMI és a 
Jennersdorfi Zeneiskola tanárai szeretettel várnak minden 
érdeklődőt november 18-i koncertjükre. A belépés díjtalan. 
Helyszín: Refektórium

november 20. 17:00 Irodalmi előadás Juhász Gyula költé-
szetéről, tartja Aporfi László
Helyszín: Színház, aula

november 21. 15:30 CISZEBAT
Helyszín: Színház aula

november 22-én 19:00 Színházi előadás szeretettel várunk 
minden színházkedvelőt a Pesti Művész Színház „Boldog 
születésnapot! avagy Hatan pizsamában” című előadására.
Helyszín: Színház, jegyár 2 500-2 900 Ft 

november 26. 10:00 és 14:00 Színház Mesekapu Gyermek-
színház, Hókirálynő
Helyszín: Színház

november 27. 16:00 Dr. Miklós Egon: Az agyi érbetegségek 
megelőzésének aktuális kérdései
Helyszín: Színház, aula

november 28. Adventi koszorúkészítés
Helyszín: Színház aula

november 30. 16:00 Adventi hangverseny
Rábakethelyi templom

Adventi esték: november 29-30., december 6-7., 13-14. és 
20-21.
Helyszín: Széll Kálmán tér
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A gazdaság, a kultúra, a tudo-
mány és a sport jeles képvise-
lői a Vas Megyei Prima Gálán 
október 5-én. A 15. gálának 
a várossá nyilvánításának 
775. évfordulóját ünneplő 
Körmend színházterme adott 
otthont, ahol a 10 kategória 
jelöltjei között három Prima-
díjat osztottak ki, ezenkívül 
egy közönségdíj, egy ifjúsági 
Prima-elismerés, valamint 
három Kiemelkedő Társa-
dalmi Szerepvállalásért díj 
is gazdára talált.

A Demján Sándor által lét-
rehozott alapítvány először 
2003-ban adta át az első 
Prima Primissima díjakat. 
Két évvel később az országos 
kitüntetés mellett megjelen-
tek a területi Prima-díjak is, 
majd 2015-ben az ifjúsági el-
ismerések. Az idei pedig már 
a 15. Prima-díj átadó volt Vas 
megye életében.

A sikeres megyei vállalkozá-
soknak köszönhetően a Vas Me-
gyei Prima Díj biztos gazdasági 
és társadalmi alapokon nyug-
szik. Köszönhető ez részben 

Szárnyas Jánosnak, a VOSZ Vas 
megyei elnökének, aki három 
éve megújította a rendezvényt, 
így a PRIMA PRIMISSIMA díj-
hoz hasonlóan a megyében is 
10 kategóriában voltak jelöltek. 
A 10 kategória kiválasztott leg-
jobbjai indultak a Vas megyei 
PRIMA díjért: magyar irodalom 

- Alexa Károly, magyar színház- 
és filmművészet - Boros Ferenc 
és Horváth Zoltán, magyar 
képzőművészet - Oroszy Csaba, 
magyar tudomány - Kolláth 

Zoltán, magyar oktatás és köz-
nevelés - Glavanics Krisztina, 
magyar építészet és építőmű-
vészet - Mátis Barna, magyar 
sajtó - Benkő Sándor, magyar 
sport - Ferencz Csaba, magyar 
népművészet és közművelő-
dés - Dvorákné Kővári Anikó, 
magyar zeneművészet - Bejczi 

Károlyné. Ifjúsági Prima-díj 
jelöltek:  Varga Bence és Busz-
nyák Renáta.

A kategóriák legjobbjait 2019-
ben is a VOSZ Vas Megyei El-
nöksége választotta meg, közü-
lük titkos szavazással döntöttek 
a legjobb háromról, akik nettó 
1 millió forinttal lettek gazda-
gabbak. 

Az idei három Vas megyei 
Prima-díjas Alexa Károly, 
Glavanics Krisztina és Ferencz 
Csaba lett. Közönségszavazás 
alapján a 30 év alatti tehetségek 
közül 250.000 Ft-tal lett gazda-
gabb a legtöbb szavazatot be-
gyűjtő.  Az Ifjúsági Prima-díjat 
a szentgotthárdi Varga Bence, 
a Zaporozsec zenekar énekese, 
gitárosa vehette át. 

(A gálán bemutatták a VOSZ 
országos „2019. ÉV VÁLLALKO-
ZÓJA” jelöltjeit is, köztük Racker 
Balázst, a szentgotthárdi Rabacsa 
Metalltechnik Kft. vezetőjét is.)

Információ: vaskarika.hu

Varga Bence nyerte el az Ifjúsági Prima-díjat

Szárnyas János, Varga Bence, Szőnye Péter

Szentgotthárdon október 
3-án adták át a felújított és 
egy épületszárnnyal bőví-
tett Játékvár Óvodát. Tor-
naszoba, szertár, közösségi 
tér teszi használhatóbbá az 
intézményt, de a régi épü-
let energetikai felújítását 
is elvégezhették pályázati 
pénzből és az önkormányzat 
hozzájárulásával.

Az ünnepségen részt vett 
Kissné Köles Erika, a szlovén 
nemzetiség parlamenti szó-
szólója, V. Németh Zsolt ország-
gyűlési képviselő, Marton Fe-
renc, a Vas Megyei IKözgyűlés 
alelnöke, Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető, dr. 
Orbán István, a Szentgotthárdi 
Járási Hivatal vezetője, a kivite-
lezők nevében Bognár Zoltán, 
a Tender Építőipari Szolgáltató 
Kft. ügyvezetője, Kiss Gábor 

városi főépítész, és az óvoda 
több munkatársa.

Huszár Gábor polgármester 
beszédében utalt rá, a város-
ban élők egyik legrégebbi 

igénye volt az óvoda bővíté-
se, a tornaszoba kialakítása. 
Szentgotthárdon 1892 óta van 
óvoda, a mostani helyen lévő 
épületet 1970-ben adták át. A 
szentgotthárdi önkormányzat 
2016-ban nyújtotta be pályá-

zatát a Játékvár Óvoda bőví-
tésére, energetikai felújítására. 
A 208 milliós beruházáshoz a 
TOP program keretében 193 
millió forintot nyert a város, 

ez tartalmazza az építőipari 
árak növekedése miatt később 
elnyert kiegészítő 43 milliós 
támogatást is. Az önkormány-
zat - a felmerült pótmun-
kákkal és egyéb kiegészítő 
fejlesztésekkel együtt - mind-

összesen további 34.769.503 Ft  
saját forrást is biztosított az 
óvoda megújulásához. Tavaly 
szeptemberben kezdődött az 
építkezés, nem volt egyszerű 
a kivitelezés, hiszen az óvo-
dának működnie kellett. A 
polgármester megköszönte az 
építők hozzáállását, az óvodai 
dolgozók és a szülők megérté-
sét is. Külön köszönetet mon-
dott az önkormányzat mun-
katársainak, Kozó-Németh 
Eszternek, Báger Teréznek, 
Doncsecz Andrásnak és dr. 
Gábor Lászlónak, a kivitelezők 
nevében Bognár Zoltán ügy-
vezetőnek, Szűcs Gábor épí-
tésvezetőnek, Véghné Merkli 
Anna Mária és Kozma Zoltán 
tervezőknek, Varjuné Molnár 
Katalin intézményvezetőnek. 

V. Németh Zsolt ország-
gyűlési képviselő gyakorló 
nagypapaként a megújult 

Elkészült az óvoda új épületszárnya, vidám színvilág a belső térben

Bognár Zoltán, Marton Ferenc, Huszár Gábor, V. Németh Zsolt
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épület vidám színvilágát, 
igényes kivitelezését emel-
te ki, ami fontos szerepet 
játszik az itt felnövő gye-
rekek ízlésformálásában. 
Egyúttal azt is megemlítette, 
hogy ma Magyarországon az 
egyik legnagyobb probléma 
a demográfiai válság, amivel 
szemben csak összehangol-

tan lehet fellépni. Ezeknek 
az intézkedéseknek egyi-
ke az óvodák felújítása. 
Szentgotthárd a napokban 
kapta meg az Idősbarát 
Önkormányzat kitüntetést, 
megkaphatná a gyerekba-
rát önkormányzat címet 
is. A város nem elégszik 
meg a középszerűséggel, 

az igényesség látszik más be-
ruházásoknál is, hiszen nem 
csökkentik a műszaki tartal-
mat, inkább megküzdenek a 
nehezebb megoldásokkal.  

A polgármester hozzátette: a 
következő lépésben a bölcső-
dét is tovább szépíti a város. 

(t. m.)
Fotó: GL

Tágas közösségi tér 
szolgálja a gyerekeket

Október 15-én nyilvános vízmintavételt tartott Szentgott-
hárdon a Rába duzzasztójánál a Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság a RaabSTAT projekt keretében. Az eseményre 
meghívták a szentgotthárdi Arany iskola és a Széchenyi 
iskola diákjainak egy-egy csoportját is. A vízügyi szakem-
berek forgószínpadszerűen mutatták be nekik, hogyan 
vizsgálják a folyót. 

A határon átnyúló, uni-
ós támogatású programban 
– INTERREG V-A Ausztria-
Magyarország Együttmű-
ködési Program 2014-2020 
RaabSTAT(AT-HU100) A Rába 
vízminőségi és ökológiai álla-
pota – megvalósuló, két évig 
tartó projektben osztrák és 
magyar szakemberek vizsgál-
ják, elemzik a Rába állapotát 
a folyó egész hosszán, 315 
kilométeren. Busa Tamás, a 
Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság műszaki igaz-
gatóhelyettese elmondta, a 
vizsgálatok célja, hogy felmér-
jék, az ezredforduló (2009) 
körüli Rába-habzás után tett 
összehangolt óvintézkedések 
milyen eredményt hoztak. A 
Rába ausztriai forrásvidékétől, 
Arzbergtől egészen Győrig 
monitorozzák a folyót. A pro-
jekt során arra is kíváncsiak, 
milyen hatással vannak a 
vizet érintő igénybevételek, 
terhelések és a megvalósí-
tott beavatkozások a folyó 

fizikai-kémiai paramétereire 
és a vízben élő élőlényekre. 
A jelenlegi felmérésben ha-
sonlóan a 2008-2009-es évek 
RaabSurvey vizsgálataihoz, 
mindkét ország szakemberei 
részt vesznek, és egy időben, 
azonos mintavételi módsze-
rekkel végzik a monitoringot, 
közösen értékelik az ered-
ményeket. Lehetőség szerint 
nemcsak szemrevételezéssel, 
hanem objektív mérésekkel 
dolgoznak. A Rába élővilága 
nagyon sokrétű, feltehetően 
javult a víz minősége, vagy 
az élővilág „hozzászokott” a 
változó körülményekhez. 

A projekt része, hogy civil 

közönségnek, iskolásoknak 
is bemutatják hogyan zajlik a 
mintavétel. Szentgotthárdon 
a duzzasztógátnál és a csó-
nakcsúszdánál, hallépcsőnél 
tájékoztatták, az érdeklődőket 

és a két általános iskola diák-
csoportjait, akiket be is vontak 
a munkába. A gyerekek pél-
dául műszerekkel mérhették 
meg a folyóból kimerített víz 
fizikai-kémiai paramétereit. 
Megállapíthatták, hogy a Rába 
12,8 fokos, a pH-értéke 7,97, az 
oldott oxigéntartalma pedig 
9,7 milligramm/liter – amiben 
már jól érzik magukat a ha-
lak. A vízkémiai vizsgálatokat 

Deák László, Méhes Nikoletta, 
Szalai Szabolcs végezte el.  
A Rába élővilágáról dr. Bara-
nyai Olga tájékoztatta őket, 
egy másik csoportban a duz-
zasztó melletti csónakcsúszda 
vizéből akkumulátoros kutató 
halászgéppel „szemezgették” 
a vízben élő halakat, ráko-
kat. Keserű Balázsnak rövid 
idő alatt domolykót, márnát, 
küszféléket, sőt még tájidegen, 
amerikai jelzőrákot is sikerült 
kifogni. Az enyhén elkábult 
halakat aztán visszaeresztet-
ték a folyóba. 

A nyilvános programon a 
Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság, az Észak-dunán-
túli Vízügyi Igazgatóság és az 
Őrségi Nemzeti Park munka-
társai, valamint a Rába menti 
önkormányzatok képviselői is 
részt vettek. 

Busa Tamás elmondta, a 
Burgenlandi Tartományi Hi-
vatallal közös projekt 2021. 
január 31-én fejeződik be. 

(t. m.)
Fotó: Vízügyi igazgatóság

A Rába teljes szakaszán vizsgálják a vízminőséget, ökoszisztémát

Alsó és felső tagozatos diákok érkeztek

Halakat, rákokat is 
kifogtak

GARÁZST VENNÉK, BÉRELNÉK 
SZENTGOTTHÁRDON.
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MOZIMŰSOR
november 15. 19:00, novem-
ber 18. 19:00
Halálod appja (szinkronizált 
amerikai thriller – 2D)
november 16. 15:30 (Rajzfilm-
ünnep)
M a c s k a f o g ó  ( m a g y a r -
kanadai-NSZK animációs ka-
landfilm – 2D)
november 16. 17:15, november 
17. 16:20 (Rajzfilmünnep)
Jetikölyök (szinkronizált ame-
rikai-kínai családi animációs 
kaland-vígjáték – 3D)
november 16. 19:10, novem-
ber 17. 18:10
Drakulics elvtárs (magyar 
vígjáték – 2D)
november 17. 15:00 (Rajzfilm-
ünnep)
Szaffi (magyar rajzfilm – 2D)
november 19. 19:00 (Film-
klub)
Egy nő fogságban (magyar 
dokumentumfilm – 2D)
Világpremier! november 21. 
19:00
Depeche Mode: Spirits in the 
Forest (feliratos angol kon-
certfilm – 2D)
november 22. 19:00, novem-
ber 25. 19:00
Álom doktor (szinkronizált 
amerikai horrorfilm – 2D)
november 23. 17:00, novem-
ber 24. 16:00
Jégvarázs 2 (szinkronizált 
amerikai családi animációs 
kalandfilm – 3D)
november 23. 19:00, novem-
ber 24. 18:00, november 26. 
19:00

Az aszfalt királyai (szinkroni-
zált amerikai életrajzi dráma, 
akciófilm – 2D)
november 29. 19:00, decem-
ber 1. 18:00
Az ír (feliratos amerikai élet-
rajzi dráma, krimi – 2D)

november 30. 17:00, decem-
ber 1. 16:00
Jégvarázs 2 (szinkronizált 
amerikai családi animációs 
kalandfilm – 2D)
Tartalom: november 23. 17:00 
óra
december 3. 19:00 (Filmklub)
Nyitva (magyar vígjáték – 2D)

RAJZFILMÜNNEP A MOZI-
BAN

Az országos programsorozat-
ban részt vevő vetítőtermek-
ben november 15-17. (péntek-
vasárnap) időszakban kerül-
nek bemutatásra a jobbnál 
jobb animációs alkotások. 
Idén már hetedik alkalommal 
rendezik meg, és most is be-
kapcsolódik a szentgotthárdi 
filmszínház, ahol a hétvégén 
délutánonként – a megszokott 
vetítési rendtől eltérő időpon-
tokban – lesznek a különleges 
vetítések. Ebben az évben a 
szervezők a 85 éve született 
Nepp Józsefre emlékeznek, 
ezért hozzá köthető alkotások 
is várják a közönséget. 
A részletes program a követ-
kező: november 16. (szombat) 
15:30 Macskafogó (magyar-
kanadai-NSZK rajzfilm), 17:15 
Jetikölyök  (amerikai-kínai 
animációs kaland-vígjáték); 
november 17. (vasárnap) 15:00 
Szaffi (magyar rajzfilm), 16:20 
Jetikölyök  (amerikai-kínai 
animációs kaland-vígjáték). 
Mindkét hazai vonatkozású 
produkciónak Nepp József 
volt a forgatókönyvírója, és 
digitálisan felújított válto-
zatban tekinthetik meg az 
érdeklődők.A felsorolásban 
kettő régi (a Macskafogó és 
a Szaffi) és egy új történet (a 
Jetikölyök) található. Az em-
lített hétvégén a rendhagyó 
előadások mellé most kivéte-
les akciók is társulnak. A régi 
filmekre a jegy 14 éves korig 
csak 100 Ft, az idősebbeknek 
pedig csupán 700 Ft, az új pro-
dukcióra azonban az aktuális 
árak vonatkoznak.

A kombinált engedmény vi-
szont azt jelenti, hogy egy régi 
és az új film megnézésének a 
teljes ára 1400 Ft (azaz 700 Ft/
vetítés), egy régi és az új film 
megtekintésének a kedvez-
ményes ára (diák, nyugdíjas) 
pedig 1250 Ft (azaz 625 Ft/vetí-
tés). Két régi és az új film meg-
nézésének a teljes ára 1500 Ft 
(azaz 500 Ft/vetítés), két régi 
és az új film megtekintésének 
a kedvezményes ára (diák, 
nyugdíjas) pedig 1350 Ft (azaz 
450 Ft/vetítés). További infor-
mációk és online helyfoglalás: 
www.csakanyimozi.hu

VILÁGPREMIER ÉS ELŐJÁT-
SZÁS
Az a közös bennük, hogy 
Szentgotthárdon még nem 
történtek hasonló események, 
és a forgalmazók kérésének 
megfelelően az online hely-
foglalás átmenetileg egyik 
szuperprodukcióra sem lehet-
séges, de a jegyek nyitvatartási 
időben már megvásárolható-
ak a filmszínház pénztárában. 
További praktikus informáci-
ók: www.csakanyimozi.hu
Világpremier! A tervek szerint 
november 21-én (csütörtö-
kön) 19 órától a különböző 
országok vetítőtermeiben 
ugyanakkor mutatják be a 
Depeche Mode: Spirits in the 
Forest című koncertfilmet, 
amely csak aznap látható. A 
zenekar az elmúlt években 
bejárta az egész világot, és 115 
fellépésük volt, összesen több 
mint hárommillió néző előtt. 
Az együttes legújabb mozija 
művészi igényességgel rögzí-
tett és vágott, a turné legutolsó 
állomásán vették fel. Az estén 
kiderül az is, hogy miként tu-
dott a formáció népszerűsége 
töretlenül növekedni a közel 
negyven éve tartó karrierjük 
során. 
Előjátszás! Az idén legjobban 
várt film hivatalos magyaror-
szági bemutatója december 
19-én (csütörtökön) lesz, de a 
rajongók a Csákányi László 
Filmszínházban egy nappal 
korábban, azaz december 
18-án (szerdán) 19 órától már 
megnézhetik! Bizony elkezdő-
dött a „felhajtás és az őrület” 

a Star Wars: Skywalker kora 
című, szó szerint fantaszti-
kus film körül. Karácsonyra 
– különleges ajándékként – 
megérkezik a messzi-messzi 
galaxis történetének utolsó 
fejezete, amellyel lezárul a 
kilenc epizód során felépített 
három trilógia.

AZ ÍR – KIVÉTELESEN A MO-
ZIVÁSZNON IS!
Martin Scorsese rendezésé-
ben Robert De Niro, Al Pacino 
és Joe Pesci főszereplésével 
forgatott, Frank Sheeranról 
szóló életrajzi maffiafilm a 
Netflix – az ismert amerikai 
médiaszolgáltató és produk-
ciós vállalat – anyagi támo-
gatásával készült, és most 
az említett filmgyártással és 
forgalmazással is foglalko-
zó cég döntése értelmében 
rendhagyó módon egy rövid 
ideig a kiválasztott filmszínhá-
zakban szintén megnézhető. 
Szentgotthárdon csak két 
alkalommal, november 29-én 
(pénteken) és december 1-jén 
(vasárnap) látható.
A szervezett bűnözést körül-
járó eposz a második világhá-
ború utáni Amerikát mutatja 
be egy harcedzett veterán, az 
alvilágnak dolgozó bérgyilkos 
szemszögéből. Az évtizedeket 
átölelő történet az USA törté-
nelme egyik nagy megoldat-
lan rejtélyének, a legendás 
szakszervezeti vezető, Jimmi 
Hoffa eltűnésének krónikája. 
Felejthetetlen és monumen-
tális utazás a gengsztervilág 
önző machinációinak, kegyet-
len viszályainak, valamint a 
nagypolitikához fűződő kap-
csolatainak rejtett és bonyo-
lult rendszerén keresztül. Jan-
kovics Márton kritikus így vé-
lekedik: „Lehet, hogy a Netflix 
lesz a mozi gyilkosa, de a 
minőségi filmek megmentője 
is?... A nagy nevekkel kibélelt, 
ízig-vérig amerikai sztorit 
feldolgozó Ir ishman  hoz-
hatja meg az igazi áttörést, 
és akár a színészi vagy a 
legjobb filmnek járó díjat is 
besöpörheti a streaming óri-
ásnak.” További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu
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Az Allison szentgotthárdi 
gyártóüzeme októberben 11 
számítógép monitort ado-
mányozott a helyi Arany 
János Általános Iskola szá-
mára. 

Az informatikai eszközöket 
nemrégiben cserélték le a 
gyár irodáiban, mert elérték 
az ipari élettartam végét. 
Az Allisonon belüli rutin 
folyamat részeként ezeket a 
monitorokat nem kell meg-
semmisíteni, hanem oktatási 
célokra újra felhasználják az 
általános iskolában.

Az eszközöket az iskola 
egyik tantermében adták át, 
ahol az iskola igazgatóhelyet-

tese, Varga Éva, és Rezsnyák 
Péter, a szentgotthárdi üzem 
menedzsere kezet rázott az 
adomány véglegesítése cél-
jából. Pável Kornél a gyár 
részéről végigkísérte a mo-
nitorok célbajuttatását. Varga 
Éva elmondta, a monitorok 
segítenek a 6-10 év közötti 
gyermekeknek megismerni 
a személyi számítógépeket 
és programokat, amelyek 
tanulmányaik során nélkü-
lözhetetlenek.

Az Allison Transmission 
nevében Rezsnyák Péter hoz-
zátette: Ezek a monitorok jól 
szolgálták az ipari világot, de 
mint rutin folyamat, azokat 
idővel le kell cserélni, ami-

kor az élettartamuk végéhez 
közelednek. A cég adományo-
zása nemcsak a társadalmi 
felelősségvállalási kapcsola-
tokat, hanem környezetvé-

delmi kezdeményezéseket is 
szolgál, mivel a még működő 
informatikai eszközöket nem 
kell megsemmisíteni.

(Információ: Arany iskola)

Számítógépes monitorokat adományoztak
Varga Éva, Rezsnyák Péter,  Pável Kornél

A Szentgotthárd és Térsége 
Általános Iskola Arany Já-
nos 1–4. Évfolyamos Általá-
nos Iskolájának energetikai 
fejlesztése is befejeződött, 
október 3-án, kis ünnepség 
keretében adták át. 

Az iskola  e lőtt  Nemes 
Nagy Ágnes versét mondta 
el Librecz Lénárd tanuló, 
ezzel kezdődött az ünnep-
ség, amelyen részt vett V. 
Németh Zsolt országgyűlési 
képviselő, Marton Ferenc, a 
megyei közgyűlés alelnöke, 
Fodor István, a Szombathelyi 
Tankerületi Központ igazga-
tója, Gál Tamás, a kivitelező 
AXILL Kft. ügyvezetője és 
Schleipfnerné Gáspár And-
rea tagintézmény-vezető. 

Huszár Gábor polgármes-
ter köszöntötte a vendé-
geket, majd elmondta, az 
iskolaépület állagromlása 
miatt is megérdemelte már 
a fejlesztést. A Vas Megyei 
Önkormányzattal konzorci-
umban pályáztak az energe-
tikai fejlesztésre, a megyén 
Ipkovics Tímea projektme-
nedzser segítette a sikeres 

megvalósítást, 158 millió 
forint vissza nem térítendő 
pénzt kaptak.  Az épület 
valamennyi külső felületét 
hőszigetelték, az ablakokat 
kicserélték, a tetőre pedig 
napelemeket telepítettek. 

A költségek emelkedése 
miatt az önkormányzatnak 
45 millió forintos többletet 
kellett vállalni, azonban ké-
sőbb a költségnövekményre 
igényelt forrást is elnyerte a 
Magyar Államkincstártól. Az 
országgyűlési képviselő és a 
megye vezetőinek közben-
járására a város kasszáját 

nem terhelte a projekthez 
szükséges újabb pénzösszeg. 
A felújítás összes költsége 
így 203.943.120 Ft volt. A 
pályázat megvalósítása sok 
nehézséget okozott, a köz-
beszerzés kiírására először 

egyetlen cég sem jelentke-
zett, az új közbeszerzés miatt 
a felújítás – a tervezettekkel 
ellentétben - átcsúszott a 
tanítási időszakra. Huszár 
Gábor köszönetet mondott 
azért , hogy a kormány a 
költségnövekményt is biz-
tosította, nem kellett komp-
romisszummal csökkenteni 

a kiadásokat, sem az önkor-
mányzat büdzséjéből kigaz-
dálkodni a különbözetet. A 
következő feladat a megfele-
lő méretű tornaterem meg-
építése lesz. A polgármester 
megköszönte a közvetlen 
munkatársainak munkáját 
is, név szerint Kozó-Németh 
Eszternek, Báger Teréznek, 
Doncsecz Andrásnak és dr. 
Gábor Lászlónak.

V. Németh Zsolt országgyű-
lési képviselő arra emlékez-
tetett, hogy az elmúlt évek-
ben az országban minden 
korábbit felülmúló közin-
tézmény-megújító program 
zajlott, amelyből Szentgott-
hárd jócskán kivette a ré-
szét. Akárcsak az óvodánál, 
itt is méltatta a kivitelezők 
munkáját és a megyei ön-
kormányzat koordinációs 
tevékenységét. Az ünnepség 
végén Schleipfnerné Gáspár 
Andrea tagintézmény-vezető 
megköszönte az elvégzett 
munkát, majd a résztvevők 
körbejárták az iskolát, meg-
nézték a felújításokat. 

(t. m.)
Fotó: GL 

Ablakokat cseréltek, hőszigetelést végeztek az Arany iskola épületén 

Huszár Gábor, Marton Ferenc, Schleipfnerné Gáspár Andrea, 
V. Németh Zsolt
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Megalakulásának 25. évfor-
dulóját ünnepli a Nyugdíjas 
Pedagógusok és Barátaik 
Egyesülete, ez alkalomból 
nyílt kiállítás szeptember 
12-én a Színház aulájában 
a kézműves kör tagjainak, 
valamint az általuk patronált 
gyermekeknek a munkáiból.

Schreiner Vilmosné, a 
Nyugdíjas Pedgagógusok és 
Barátaik Egyesületének elnö-
ke köszöntötte a megjelente-
ket, köszöntőjében elmondta, 
hogy a kézműves munkához 
idő, türelem és szépérzék kell. 
A kézműves kör tagjai mellett 
kiállították a patronált, eltérő 
tantervű diákok munkáit is, 

valamint a közelmúltban el-
hunyt tagtársuk, Barabásné 
Sass Ibolya kukoricacsuhéból 
készült alkotásai is helyet kap-
tak a tárlatban.

Dsida Péter zongorajáté-
kát követően Kovács Márta 
Mária, Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Pénzügyi, 
Városüzemeltetési és Jogi 
Bizottságának elnöke, a Szent-
gotthárdi Civil Fórum titkára 
nyitotta meg a kiállítást. Hang-
súlyozta, hogy a kiállítás őrzi 
a múlt értékeit, de a jövőről is 
szól, hiszen gyermekek alkotá-
saival is találkozhatunk. Amit 
az érdeklődők láthatnak, az a 
kézzel fogható valóság, egyedi 
munkákból állt össze a tárlat, 
nem tucatholmiból.

A kézműves kör 2014-ben 
alakult, azóta farsangra, hús-
vétra, gyereknapra és kará-
csonyra is készülnek külön-

böző technikával szebbnél 
szebb munkák a heti rendsze-
rességgel megtartott foglalko-
zásokon.

A kiállítás egyik különle-
gessége a „remény pillangói”, 
amelyeket a gyermekekkel kö-
zösen készítettek. Az aulában 
látható egyedi babák pedig 
most még a kiállítás részét 
képezik, néhány hét múlva 
azonban már a szombathelyi 
Markusovszky kórház beteg 
gyermekei játszhatnak velük.

A rendezvény tombolasor-
solással, vendéglátással és 
kötetlen beszélgetéssel foly-
tatódott.

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Varázskezek: nyugdíjas pedagógusok kézműves remekei

A Szentgotthárd és Térsége 
Turisztikai Egyesület idén 
második alkalommal, október 
26-án rendezte meg a helyi 
termék vásárt, a Fürdő elő-
terében. A helyi termelők és 
termékek népszerűsítésére 
kiváló alkalmat kínálnak az 
ilyen típusú rendezvények.

A termékpalettán megta-
lálhatók voltak fazekas ter-
mékek, kézműves ékszerek, 
lekvárok, mézek, szörpök, 

teák, sütemények saját kiőr-
lésű lisztből. A fő szempont az 
volt, hogy az árusítók a térség-
ből érkezzenek, a termékeket 
pedig helyi alapanyagokból ál-
lítsák elő. A termelők, kiállítók 
az értékesítésen túl nagyon jó 

bemutatkozási és marketing-
lehetőségnek tartják a vásárt. 
A vásárlók számára pedig kü-
lönleges élményt nyújt, hogy 
első kézből szerezhetnek be 
olyan terméket, ajándéktár-
gyat, szuvenírt, ami igazán jel-
lemző a környékre, valamint 
megismerhetik a termékek 
előállítóit is, kérdezhetnek 
tőlük. Az ilyen jellegű vásár-
lási élményre egyre nagyobb 
igényük van a turistáknak, a 
boltban történő vásárlással 

szemben. A helyi termék vásár 
hagyományteremtő jelleggel 
szerveződött, tehát minden-
képpen szeretnék rendszeres-
sé tenni az eseményt.

Völler Andrea
TDM & Project-Manager

Bő választékot kínáltak helyi termékekből

Vas megye rászoruló lakos-
sági rétegeinek humánus el-
látását szolgáló, emberi hoz-
záállással végzett kimagasló 
munkássága elismeréséül 
„Dr. Batthyány-Strattmann 
László-díj” kitüntetésben 
részesült: 

Fábián Béláné, a Szent-
gotthárdi Városi Gondozási 
Központ intézményvezetője. 

Fábián Béláné a Gondozási 
Központban eltöltött 37 év 
során a szociális problémái 
miatt kiszolgáltatott, ma-
gányos, egyedülálló, meg-
romlott egészségi állapotú 
idős emberek gondozásán, 
ápolásán, érdekeik képvi-

seletén fáradozott. Kellően 
elkötelezett a méltóságteljes 
időskor megteremtéséhez. 
Fáradhatatlanul, energiát 
és szabadidőt nem kímélve 
tevékenykedik azon, hogy a 
környező településeken a kö-
telező szolgáltatások mellett 
az önként vállalt szolgálta-
tásokat is igénybe vehessék 
az arra rászorulók. Fontos 
feladatának tartja az idős, 
fogyatékos és beteg emberek 
tisztelete és szeretete mellett 
ezen értékek átadását és köz-
vetítését a jövő nemzedéke 
számára. 

(Információ: vasmegye.hu)
Fotó: Ohr Tibor

Dr. Batthyány-Strattmam 
László-díjat kapott

A kitüntetettek között, az első sorban balról 
az ötödik Fábián Béláné
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390 éve, 1629. november 30-
án íródott az a kiváltságlevél, 
melyben az új földesúr, Csáky 
László a fegyveres szolgálat 
fejében a mezőváros lakóit 
minden paraszti szolgálat alól 
fölmentette. Ezen intézkedés 
a közelgő török veszély miatt 
született.

130 éve, 1889. november 
17-én született Illyés Károly 
erdőmérnök, aki 1920-1941 
között a zirci ciszterci apátság 
csörötneki és pásztói erdő-
gondnokságának vezetője 
volt. 1920. október 1-jén vette 
át Békefi Remig apáttól a kine-
vezését. Kiemelkedő szakmai 
munkája mellett jó emberi 
kapcsolatot tartott fenn ko-
rának neves botanikusaival, 
akik a két világháború közt 
feltárták a környék természeti 
sajátságait. Kezdeményezte 
Alsórönökön egy fűrészüzem 
létesítését, mely 1934 tavaszán 
kezdte meg működését. Pár 
éve a csörötneki csikó legelőn 
kopjafát állítottak tiszteletére. 

1956. augusztus 30-án halt 
meg.

120 éve, 1899. november 
27-én volt dr. Varga Gábor és 
Desits Valéria polgári és egy-
házi esküvője. Varga Gábor 
ekkor már agilis tagja volt a 
képviselő-testületnek. Későbbi 
apósával, Desits Gyulával 1891-
ben kezdeményezője volt a 
gimnázium létrehozásának. 
Széll Kálmán közbenjárására 
a gimnázium után több gyár 
idetelepülését köszönhetjük 
fáradhatatlan személyének. 
Még közel 50 évig élt és dolgo-
zott itt. 1948. június 1-jén halt 
meg, felesége pedig 1954-ben. 
A temető hősi parcellájában 
nyugszanak. Lakóépületükre 
a Kossuth Lajos utcában (ma 
Rendőrség) 2018. augusztus 
20-án emléktábla került.

105 éve, 1914. november 25-
én született Rábatótfaluban 
Gáspár Károly. Gimnáziumunk 
tanulója volt. 1941-től tanító-
ként dolgozott Perestovában, 
majd szülőfalujában. Később 

iskolaigazgató lett Felsőszöl-
nökön és Szentgotthárdon. 
Egész életében kitartóan gyűj-
tötte elsősorban a szlovénok 
helytörténeti értékeit. 447 
darabból álló gyűjteményét a 
városnak adományozta, mely 
a Pável Ágoston Múzeum bázi-
sa lett. 1982. február 17-én halt 
meg, sírja városunk díszsírhe-
lyén található.

85 éve, 1934. november 15-
én született Rábatótfaluban 
Pavlics Irén magyarorszá-
gi szlovén újságírónő, író-
n ő . 1 9 5 6 -1 9 7 2  kö z ö t t  a z 
apátistvánfalvi általános is-
kolában tanított. A Szlovén 
Nemzetiségi Önkormányzat 
egyik munkatársa és a Porabje 
újság szerkesztője volt.

75 éve, 1944. november 19-
én a Máriaújfalu állomásra 
beérkező vonatot érte légitá-
madás, melynek során 25 fő 
polgári személy meghalt.

75 éve, 1944 novemberében 
dr. Frühwald István és felesége 
elmenekült a városból. Amikor 

szinte mindenki nyugat felé 
igyekezett, ők Budapesten egy 
zárdában rejtőztek el. Jelentős 
irodalmi munkája az „Orosz ha-
difogságban” 3000 példányban 
kelt el. Ez volt az első magyar 
nyelven megjelent munka a 
hadifoglyok keserves életéről, 
amit ő is megtapasztalt az I. 
világháború alatt. 1925-ben 
telepedett le Szentgotthárdon. 
Mint a járás egyetlen körorvo-
sa, sokat tett a járás lakóiért. 
Képviselő volt, kezdeményezte 
az iskolaszanatórium létreho-
zását, és egészségtant tanított 
a gimnáziumban. 1978-ban, 
Egerben halt meg.

20 éve, 1999. november 
18-án volt Metod Frlic Nap-
fogyatkozás című szobrának 
avatása a Szlovén Kulturális 
és Információs Központ kert-
jében. Ez az alkotás is a helyi 
Művésztelepen, az első Szob-
rász Szimpóziumon készült, 
anyaga kő.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók novemberben

Ünnepélyes keretek között 
felavatták és átadták a forga-
lomnak október 3-án Szent-
gotthárd Máriaújfalu város-
részében a Máriaújfalui út 
megújult aszfaltburkolatát. A 
szentgotthárdi önkormány-
zat képviselői, a kivitelezők, 
és a pályázatok elkészítői 
vettek részt az avatáson. 

Szentgotthárd máriaújfalui  
városrészén 2018 tavaszán 
fejeződött be a szennyvízcsa-
torna kiépítése egy KEHOP 
projekt keretében, akkor a 
kivitelezők csak ideiglene-
sen állították helyre az utat. 
A teljes szélességű végleges 
útburkolat helyreállítását az 
út 1600 méteres szakaszán, 
csak több mint egy év után, a 
tömörödési idő elteltével, idén 
kezdhették el. Huszár Gábor 

polgármester elmondta, mivel 
nagyobb forgalmú közútról 
van szó, 7 cm vastag aszfalt-
réteget terítettek rá, megemel-
ték a csatornafedőlapokat, és 
a megemelkedett szinthez iga-
zították a házak kocsibejáróit 
is. Az út felújítását a COLAS 
Alterra Zrt. alvállalkozójaként 
a Varga és Varga Kft. és a SZET 
Szentgotthárdi Kft. végezte. 
A térség közlekedésében je-
lentős szerepet betöltő, nagy 
forgalmú út helyreállítása 
során a kivitelezők kiemelt 
figyelmet fordítottak arra, 
hogy az út aszfaltrétege időt-
álló legyen. A polgármester 
beszédét azzal fejezte be, hogy 
folytatni kell az út javítását 
farkasfai városrész felé, és 
a csapadékvíz elvezetését, a 
járdák minőségének javítását 
is el kell végezni. 

V. Németh Zsolt országgyű-
lési képviselő méltatta a kiváló 
minőségű felújítást, az út vo-
nalvezetése, szerkezete min-
den igényt kielégít. A jövőben 
a Magyar Falu programhoz 
hasonlóan magyar kisvárosi, 
vagy településrészi programot 
is indítani kellene, hiszen a 
lakosság jelentős része ezek-
ben él, és nekik is joguk van jó 
minőségű környezethez.   

Dr. Sütő Ferenc városrészi 
önkormányzati képviselő is 
megköszönte a közreműkö-
dők munkáját. Elmondta, a 
Máriaújfaluban élők több mint 
20 évig vártak a csatornára, 9 
év eredményes lobbymunkája 
kellett ahhoz, hogy 21. századi 
életminőséget élhessenek a 
városrészen is. 

(t. m.)
Fotó: GL 

Megerősített aszfaltburkolattal látták el 
a máriaújfalui utat Az önkormányzat tagjai, Huszár Gábor polgármester és 

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő az átadón
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Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, 
villanyszerelés, 

külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák, 

kapubejárók készítése, 
kertépítés.

Telephelyünkön garázsok, irodák, 
raktárak bérbe adók!

SZET Szentgotthárdi 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, 
hóeltakarítás és síkosságmentesítés.

Tel.: 06-94/553-023

Szentgotthárd, Széll K. tér 11. • Tel.: 00-36-94-553-023
E-mail: info@szetszentgotthard.hu • www.szet-kft.hu 

Az Európai Diáksport Nap 
alkalmából a Rendelőintézet 
Szentgotthárd bázisán műkö-
dő Egészségfejlesztési Iroda, a 
Pannon Kapu Kulturális Egye-

sület és Szentgotthárd Város 
Önkormányzata közönség-
találkozót szervezett október 
27-én a felső tagozatos diá-
kok, valamint a gimnazisták 
számára a Színházban. Nagy 
Tímea kétszeres olimpiai baj-
nok vívó, valamint Muhari 

Eszter kiváló utánpótlás spor-
toló számoltak be sporttal 
kapcsolatos élményeikről a 
gyerekeknek. A sportolókkal 
Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

ügyintéző beszélgetett, akik 
számos érdekességet mesél-
tek pályafutásukról, és hasz-
nos, a rendszeres sportolás-
sal és egészséges életvitellel 
kapcsolatos tanácsokkal is 
ellátták a diákokat. A rendez-
vényen a hallgatóság kézbe 

vehette Nagy Tímea olimpiai 
érmeit is. A beszélgetése-
ket követően Huszár Gábor 
polgármester személyesen 
is megköszönte, hogy a két 
kiválóság Szentgotthárdra 
látogatot és rövid beszélgetés 
erejéig a kolostorépületbe is 

meginvitálta őket. A szervezők 
köszönik a Halhatatlan Ma-
gyar Sportolók Egyesületének 
segítségét, hogy a sportolókat 
sikerült meghívni Szentgott-
hárdra.

Információ: EFI & g. á.

Közönségtalálkozó Nagy Tímea olimpiai bajnokkal és Muhari Eszterrel

Gaál Ákos, Nagy Timea, Muhari Eszter

XXIV. Perfect Change Alpokalja Kupa
Az idei szezonban is várja a kispályás fuballcsapatok 

nevezését az Alpokalja Kupa Versenybizottsága. A tornával 
kapcsolatos fontos információk:

– Nevezési határidő: 2019. november 30. (szombat 24:00 
óra) 

– Az idei szezonban is 4+1 fővel zajlanak a mérkőzések, 
nevezhető csapatlétszám 15 fő

– A nevezéseket kérjük a alpokalja@gotthardtv.hu címre 
elküldeni

– A szervezők az idén is várják a női és öregfiú csapatok 
jelentkezését

– A torna tervezett kezdési dátuma 2019. december 15. 
(a nevezett csapatok függvényében)

– A tervezett befejezés: 2020. február első hétvégéjén (a 
nevezett csapatok függvényében)

Bővebb információk, nevezési információk a www.
alpokaljakupa-sztg.hu honlapon olvasható. 
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Október 20-án rendezte 
Győrben a hagyományos 
Püspökerdei futást a Test-
nevelési és Sportközpont. A 
versenyzők két táv, 5,5 km és 
10,5 km közül választhattak, 
összesen 282 induló volt. A 
verseny az egyetemi kollégi-
umok mellől, a Mosoni-Duna 
töltéséről indult. A Püspöker-
dőben terepen folytatódott, 
majd az Aranypartra értek 
vissza a futók.  Az ideális 
futóidőben megrendezett 
versenyen 5,5 km-en indult 
a szentgotthárdi ifj. Borbély 
Sándor, a Széchenyi István 
Egyetem másodéves hall-
gatója is, aki tavalyi sikerét 

megismételve győzött. Ered-
mények: 5,5 km: 1. Borbély 
Sándor 19:06 (256 induló)

Információ: 
Széchenyi egyetem

Impresszum
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja. Felelős szerkesztő: 
Treiber Mária. Felelős kiadó: Szentgotthárd Város Önkormányzata 
• Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Nyomdai előkészítés, 
nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely. Terjesztés: 
Savaria Post. E-mail: ujsag@szentgotthard.hu • ISSN 0238-9312 

www.szentgotthard.hu

rendel:
szerdán 10-12 h • hétfőn 15-18 h • csütörtökön 15-18 h

Az idén városunk adott ott-
hont a Kézilabda Diákolimpia 
Megyei Döntőjének a közép-
iskolás fiúk igazolt kategó-
riájában. A megyében évről 
évre kevesebben neveznek 
ebben a kategóriában, azért 
is nagy öröm, hogy Szentgott-
hárdról mindkét középiskola 
nevezett. A szentgotthárdi 
intézmények mellett a szom-
bathelyi Savaria Szakgim-
náziuma, és Kollégium volt 
tagja a háromfős mezőnynek. 
Az iskolák körmérkőzéseket 
játszottak egymással, a 2 
győzelmet begyűjtő gim-
názium csapata lett az első. 

Csapattagok: Barabás Márk, 
Borbély Attila, Buchesz Ádám 
Márk, Buchesz Dávid Máté, 
Dancsecs Donát, Dancsecz 
Bence Ferenc, Gyuricza Bol-
dizsár, Háklár Ármin, Hor-
váth Noel Zoltán, Kalamár 
Kevin, Koller Kristóf Sámuel, 
Könye Máté, Lang Zalán Mi-
hály, Tóth Levente, Vadász 
Hunor, felkészítőjük: Ernst 
Attila, megelőzték a III. Béla 
csapatát. A folytatásban a 
régiók győztesei mérkőznek 
meg az országos elődöntő-
ben, ahol a tét az országos 
döntőbe kerülés.

Információ: g. á.

Kézilabda V-VI. kcs. „A” kategória – fiú

Az Arany iskola harmadik év-
folyamos tanulói ismét külön-
féle sportágakat próbálhattak 
ki a hagyományos sportágbe-
mutató délutánon október 17-
én. A diákok nagy lelkesedéssel 
várták, hogy kipróbálhassák a 
különböző sportformákat. Az 
idei év kínálatában asztalite-
nisz, kung-fu, atlétika és sakk 
szerepelt. A program célja, hogy 
az iskolások megismerked-
jenek a helyi egyesületekben 
űzhető sportágakkal, és kedvet 
kapjanak az aktív sportoláshoz. 
A másik cél a helyi utánpótlás-

bázis növelése, és hozzájárulni 
az egészséges életre neveléshez 
az iskolai színtéren. Az idén a 
foglalkozásokat Koszár Zsolt 
(atlétika), Takács Zoltán (Wing 
Tsun egyesület - kung-fu), 
Papp Károly (Szentgotthárdi 
VSE Asztalitenisz Szakosztály), 
Librecz Péter és Libreczné Dol-
gos Marietta (Szentgotthárdi 
Sakk Egyesület) tartották. A 
következő évben további egye-
sületeknek is igyekszik az iskola 
bemutatkozási lehetőséget 
biztosítani.

Információ: g. á.

Sportdélután az Arany iskolában

Beszámoló: PresiDance TSE
Még csak két hónapja indult a 
szentgotthárdi táncosoknak a 
versenyszezon, de már számos 
versenyen értek el kiemelkedő 
eredményeket.

Júniusban véget ért az isko-
la, július első hetében pedig 
megkezdődött a szentgotthárdi 
táncosoknak a szeptemberi 
versenyszezonra való felkészü-
lés. A versenyzők végig edzet-
ték a nyarat, aminek meg is 
lett a gyümölcse. Az egyesület 
tíz versenyző párossal indult 
neki a szeptemberi verseny-
szezonnak.

Závecz Roland és Könye 
Rozália szeptember 14-én meg-
szerezték korosztályuk má-
sodik országos bajnoki címét. 
A Szabadidősport Országos 
Kupán Soltész-Bácskai Levente 
és Németh Lora páros egyszer, 
míg Uram Zsombor és Kovács 
Hédi kétszer állhattak a dobogó 
legfelső fokára.

Horváth Kristóf és Szatmári 
Orsolya, az egyesület vezetői és 
edzői a professzionista ranglis-
tán a második helyet szerezték 
meg. 

A kiemelt versenyek mellett 
számos szép sikert is elértek 
az egyesület versenyzői, 10 
aranyérmet, 18 ezüstérmet, 8 
bronzérmet és számos döntős 
helyezést, mindezt hat verseny 

alatt. Versenyzők: Király Noel- 
Fehér Gréta, Soltész-Bácskai 
Levente–Németh Lora, Uram 
Zsombor–Kovács Hédi, Tóth 
Júlia, Magosi Dóra, Gorza Mi-
lán–Tóth Júlia, Závecz Ro-
land–Könye Rozália, Bársony 
Csongor–Pénzes Sára, Seres 
Mátyás-Závecz Gabriella.

Az év hátralévő időszaka sem 
lesz eseménytelen, a táncosok-
ra egy kaposvári verseny, a téli 
szünet után pedig a Nyugat- 
Területi Bajnokság a követ-
kező megmérettetés, Kristóf 
és Orsi pedig a profi Magyar-
Bajnokságra készül. A saját 
események közül a következő a 
november 14-én a IV. Táncgála, 
amire minden érdeklődőt sze-
retettel vár az egyesület.

Az egyesület a következő évre 
is rengeteg tervvel rendelkezik, 
amiken folyamatosan dolgoz-
nak, és alig várják, hogy a nagy-
közönséggel is megoszthassák. 

Információ: PresiDance TSE

Szentgotthárdi győzelem Győrben

Ifj. Borbély Sándor




