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Államalapító István 
királyunk ünnepén

A szentgotthárdi önkormányzat az idén 
is a Nagyboldogasszony templomban 
tartott ünnepségen emlékezett meg ál-
lamalapító Szent Istvánról. A mise után 
adták át a városi kitüntetéseket, Csuk 
Ferenc Szentgotthárd díszpolgára lett. 

Augusztus 20-án a templom előtti téren 
Szentgotthárd Város Fúvószenekara adott 
térzenét. 

Az ünnepi misére megtelt a barokk temp-
lom, a szertartást Rimfel Ferenc plébános 
celebrálta. 

Huszár Gábor polgármester köszöntőjé-
ben Szent Istvánról és az államalapításról is 

megemlékezett. „Ma Szent István, az állam-
alapítás és az új kenyér ünnepén köszöntöm 
Önöket. Nemzeti ünnepeinken általában 
hősökre, a hazáért életüket áldozókra emlé-
kezünk. Ezek alól kivétel augusztus 20. 

Mert ma több mint 1000 éves államunk 
születésére emlékezünk, arra, hogy Szent 
István királyunk Európa államai közé emelte 
a Magyar Királyságot, erős és jelentős államot, 
de mindenekelőtt keresztény államot hozott 
létre, hogy a történelemben milyen viszon-
tagságok, akadályok gördültek a magyarság 
elé, azt bizonyosan mindannyian ismerjük. 

Csuk Ferenc a város díszpolgára lett Becsengettek: 
iskolai körkép
Szeptember elsején megkezdődött a 
2015/16-os tanév. Iskolai körkép Szent-
gotthárdról. 

Újra nyit a szálloda, 
nevet kapott az új 

utca, naperômûvet 
terveznek

Örömteli bejelentéssel kezdődött 
az augusztusi önkormányzati ülés: 
újra nyit a szentgotthárdi Gotth’ Art 
Szálloda. A képviselők döntöttek a 
kézilabdaklub kérelméről (kisbuszt 
szeretnének vásárolni), utcaelne-
vezésről, valamint arról is, hogy 
pályáznának naperőmű-parkra. 
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Államalapító István  
királyunk ünnepén

De István király öröksége, a haza, 
amelyet kaptunk, amelyet őseink 
akár az életük árán is megőriztek 
a magyar népnek, létünk alapjait 
jelenti. 

Az intelmeket Szent István 
király fiának, Imre hercegnek 
szánta – mintegy út- és iránymu-
tatásul. Azonban mi magunk is 
megfogadhatjuk nagy királyunk 
tanításait. A főemberek és vité-
zek tiszteletéről szóló fejezetben 
azt írja: Tartsd mindig eszedben, 
hogy minden ember azonos álla-
potban születik, és hogy semmi 
sem emel fel, csakis az alázat, 
semmi sem taszít le, csakis a gőg 
és a gyűlölség. Szívleljük meg ezt 
az 1000 évvel ezelőtt született, de 
ma is nagyon aktuális intelmet”.

Huszár Gábor polgármester el-
mondta, hogy Szentgotthárd ab-
ban a szerencsés helyzetben van, 
hogy polgárai aktívan dolgoznak 

a városért, embertársaikért, így 
idén – már eddig is, és most is 
– több kitüntetést adhatnak át. 
Az önkormányzati kitüntetése-
ket a polgármester nyújtotta át 

Baumgartner Dubravkónak, a 
Szentgotthárdi Mentőállomás 
kollektívájának, László Lajosnak 
(az ünnepelt nem tudott jelen 
lenni), Pénzes Tibornénak és 
Csuk Ferencnek. (A kitüntetettek 
méltatását közöljük lapunkban).

Az augusztus huszadikai ün-
nepség délután kulturális mű-
sorral és városi tortaversennyel 
folytatódott. 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Csuk Ferenc Szentgotthárdon 
született és – tanulmányait, va-
lamint a katonai szolgálatot nem 
számítva – azóta is a szülővárosá- 
ban él és tevékenykedik.

Hosszú évek óta foglalkozik 
Szentgotthárd és térsége tör-
téneti kutatásával. Számtalan 
tanulmánya, cikke jelent már 
meg városunk történetével 
kapcsolatban, de előadások 
tartásával és televíziós maga-
zinműsorokban is foglalkozott 
történelmi és kulturális öröksé-
günk bemutatásával. A kutatá-
sok mellett aktív szerepet vállal 
a helyi értékek összegyűjtésében 
és a nagyközönség számára 
történő bemutatásában is. Feri 
bácsi nem csupán a híres szülöt-
teink, de épített környezetünk, 
illetve a szentgotthárdi történeti 
események is alighanem leg-
főbb tudója. Számos esetben, 
több projektben segítette már 

közvetlenül is az önkormányzat 
munkáját. 

Csuk Ferenc neve irodalmi al-
kotóként is közismert. Mind a líra, 
mind az elbeszélések világában 
jelentek meg könyvei: versek, re-
gények, novellák. Nem egyet ezek 
közül szülővárosa ihletett. Tavaly 
jelent meg az 1664. évi szentgott-
hárdi csatát feldolgozó verses 
elbeszélése. Helyi irodalmi klubot 
is szervezett, festményeivel pedig 
kiállításokon is találkozhattunk.

Feri bácsi önzetlen, a szülővá-
rosa iránt érzett mély szeretetből 
táplálkozó, sokoldalú tevékeny-
ségével kulturális, tudományos 
és művészeti területen is hoz-
zájárult városunk fejlődéséhez, 
hírnevének öregbítéséhez. Több 
évtizedes munkásságának méltó 
elismerése a „Szentgotthárd Vá-
ros Díszpolgára” cím!

(Az ünnepségen elhangzott 
méltatás)

  Családoknak és leendő családoknak, hiszen már egy 
gyermek után és akár már a terhesség 24. hetét követően 
is igényelhető.
  Otthonteremtésre, új lakás vásárlására, vagy használt 
lakás vásárlására és bővítésére.
  A család nagyságától függően 40-160 m² alapterületű 
otthonokhoz.
   Az elérhető támogatás összege  
500.000 – 3.250.000 Ft.

WWW.CSOK.TAKAREK.HU

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI 
KEDVEZMÉNYE

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A Családok Otthonteremtési Kedvezményének feltételei megtalálhatók 
a Hirdetményben, amelyet a Szövetkezeti Hitelintézetek kirendeltsége-
iben, és honlapján érhet el. További információkat a www.kormany.hu 
honlapon találhat, vagy forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatár-
saihoz.

2015. július 1-jétől igényelhető a takarékoknál, 
országosan közel 1500 fiókban!

TB P CSOK 90x132.indd   1 20/07/15   10:07

rendel:
hétfőn 15-18 h

csütörtökön 15-18 h

Díszpolgári címet kapott 
Csuk Ferenc

Pannon Kapu:  
városi programok
2015.09.12. Zöld Szentgott-

hárd – Környezetvédelmi, Kultu-
rális és Gasztronómiai Fesztivál, 
II. Szentgotthárdi Vadásznap és 
az I. Hazai, Vasi Szüreti Bárány-
fesztivál. (Konferencia, vadételek 
és bárányételek, burgonyás ételek 
főzőversenye, vadászkutya és ra-
gadozó madár bemutató, kulturá-
lis műsor, este a Sipőcz Rock Band 
szórakoztatja az érdeklődőket)

2015.09.18. Mobilitási hét
2015.10.03. Kórustalálkozó
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Kitüntetettek

SZENTGOTTHÁRD TEST-
NEVELÉSI ÉS SPORTDÍJÁT 
kapta László Lajos 

László Lajos 1946-ban szüle-
tett Szentgotthárdon, általános 
iskolai és középiskolai tanulmá-
nyait is itt végezte, majd a kasza-
gyárban kezdett dolgozni. Már 
gyermekkorában kialakult benne 
a sport szeretete, az általános 
iskola után már a megyei lab-
darúgó-bajnokságban játszott, 
mint a szentgotthárdi csapat 
ifjúsági játékosa. 

Sportpályafutása töretlen 
volt, munkája során képezte 
magát, aktív labdarúgó pá-
lyafutását 1980-ban fejezte 
be. Fontosnak tartotta, hogy 

a sporttal  ezt  követően is 
foglalkozzon, így bekapcso-
lódott munkahelyi és városi 
szabadidősport-rendezvények 
szervezésébe. 

Szentgotthárd sportéletének 
fejlődésében tevékenysége nagy 
szerepet játszott. Aktivitása, 
rátermettsége, sportszakmai 
tudása és felkészültsége, emberi 
hozzáállása megalapozta szak-
mai tekintélyét. 

Szentgotthárd Város Sport-
életében, elsősorban a labda-
rúgás szakág területén, több 
évtizeden keresztül aktívan, 
lelkiismeretesen, legjobb tudá-
sa szerint, hittel és becsülettel 
tevékenykedett.

“SZENTGOTTHÁRD VÁ-
ROSÉRT” kitüntetést vett át 
Pénzes Tiborné

Pénzes Tiborné, Annus néni 
Felsőszölnökön született nagy-
családban. Általános iskolai 
tanulmányait Felsőszölnökön 
végezte, majd a szentgotthárdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázi-
umban érettségizett. 1958 óta 
folyamatosan dolgozott, majd 
a III. Béla Szakképző Iskolából 
ment nyugdíjba 1995-ben, ahol 
még ezt követően egy évig dolgo-
zott. Kollégáival szemben mindig 
figyelmes és segítőkész volt. 
Munkája mellett folyamatosan 
képezte magát, tanfolyamokra 
járt, hogy minden új jogszabályt 
elsajátíthasson.

Nyugdíjasként tagja lett szá-
mos civil szervezetnek, aktív 
segítője munkájuknak, részt 
vesz a programok szervezé-
sében. Mindig is fontosnak 
tartotta a közösségi életben 
való tevékenykedést, de a mai 
napig különös figyelmet for-
dít embertársaira, főként az 
idősekre. 

A város sorsát mindig a szí-
vén viselte, hosszú ideje látja 
el a Barokk Templomért Ala-
pítvány pénzügyi-gazdasági 
feladatait önkéntesen, társadal-
mi munkában. Lelkesen és lel-
kiismeretesen végzi munkáját, 
amelynek méltó elismerése a 
Szentgotthárd Városért kitün-
tető cím. 

“SZENTGOTTHÁRD VÁ-
ROS KÉPVISELŐ-TESTÜLE-
TÉNEK DÍSZOKLEVELÉT 
kapták

Baumgartner Dubrako fes-
tőművész, grafikus

Baumgartner Dubravko, lend-
vai lakos 1979-ben született 
Szombathelyen. Középiskolai 
tanulmányait Szombathelyen 
a Művészeti Szakközépiskola 
és Gimnáziumban végezte. Ezt 
követően Ljubljanában a Képző-
művészeti Akadémián folytatta 
tanulmányait, ahol 2004-ben 
diplomázott, festőművész, grafi-
kus. A Szentgotthárdon minden 
évben megrendezett Nemzetkö-
zi Művésztelep – amelyre Eu-
rópa több országából érkeznek 
neves művészek – aktív segítője, 
de festőművészként résztvevője 
is. Baumgartner Dubravko a 
kezdetektől vállalta, minden el-
lenszolgáltatás nélkül a Nemzet-
közi Művésztelepről és a telepen 
készült alkotásokból rendezett 
kiállítás katalógusának grafikai 
tervezését, elkészítését. Ezzel a 
kiemelkedő művészi munkával, 
önzetlen társadalmi aktivitá-
sával évről évre Szentgotthárd 
város hírnevét öregbíti, nem-
csak itt a térségben, hanem 
Szlovéniában, és a résztvevő 
alkotók közreműködésével Eu-
rópa-szerte is. 

A Szentgotthárdi Mentőállo-
más kollektívája

1965-ben Szentgotthárdon, 
az alig több mint 5000 lelkes te-

lepülésen, egy, a település életét 
mind a mai napig meghatározó 
dolog történt. Az Országos 
Mentőszolgálat megalakulását 
követő 17. évben mentőállomást 
hoztak létre. 

Azért, hogy Szentgotthárdon 
mentőállomás létesülhetett, 
köszönettel tartozunk dr. Szabó 
Bakos István akkori járási tiszti 
főorvosnak, valamint dr. Janny 
Gézának, a szülőotthon főorvo-
sának. Ugyanis ők voltak azok, 
akik sokat harcoltak azért, hogy 
1965. október 1-jén, a központi 
szervezőlevél alapján megkezd-
hette működését a szentgotthár-
di mentőállomás, amely először 
az akkori szakorvosi rendelő 
udvarán lévő épületben kapott 
helyet, majd a rendszerváltást 
követően került át a szolgálat a 
Kossuth Lajos utca 12. szám alá. 

Az évek során folyamatos fej-
lődés tanúi lehettünk: mind az 
épület, mind a gépkocsipark, és 
az életmentő eszközök megújul-
tak. A mentőállomást jelenleg 
is renoválják, újjáépítik a gará-
zsokat, és megújul a homlokzat 
is. A mentőállomás mindenkori 
kollektívája lelkiismeretesen, 
emberséggel, a szakma iránti 
alázattal gyakorolja hivatását. 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata köszönetét fejezi ki a 
Mentőállomás egykori és jelen-
legi dolgozóinak, munkájukhoz 
kitartást, erőt és jó egészséget 
kíván!

A szentgotthárdi mentőállomás dolgozói
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Becsengettek: iskolai körkép

Szeptemberben becsengettek. 
Szentgotthárdon az idén nem 
tartottak közös tanévnyitó ün-
nepséget, szeptember elsején az 
iskolákban kezdték ünnepélyes 
keretek között a tanévet. 

A Szentgotthárd és Térsége 
Iskola Arany János Általános 
Iskolában tanulnak az alsó tago-
zatosok. Szeptember elsején 84 
első osztályos lépte át az iskola 
küszöbét. Őket az óvodából a 
negyedik osztályosok kísérték át 
az intézménybe. 4 első osztályt 
indítottak. Az Arany J. iskola 1-4 
osztályában  336 diák tanul. (Az 
évnyitón köszöntek el két nyug-
díjba vonuló tanártól, Gábor 

Lászlónétól és Serfeczné Szukics 
Mártától.)

A Széchenyi iskolában a felső 
tagozatos (5-8 osztály) diákokat 
oktatják, ebben a tanévben 249-
en járnak ide. 

A Takács Jenő Zeneiskola 
Alapfokú Művészeti Iskolában 
lapzártánkig még nem zárult le 
a beiratkozás, az előzetes adatok 
alapján a tanulólétszám a tavalyi 
szinten várható. 

A Vörösmarty Mihály Gimná-
ziumban 300-an tanulnak, 47 új 
diák kezdte meg szeptemberben 
a tanévet. 

(A Szentgotthárd és Térsége 
Iskola magyarlaki tagintézmé-
nyébe 82 tanuló jár, közülük 9 
első osztályos, illetve Rábagyar-

maton 13 alsó tagozatos (közülük 
2-en első osztályosok) diák van).

A szentgotthárdi III. Béla 
Szakképző Iskola júliustól a 
Szombathelyi Műszaki Szak-
képzési Centrum (SZMSZC) 
tagiskolája. A szakképzők fenn-
tartója most a KLIk helyett a 
Nemzetgazdasági Minisztérium. 

A szentgotthárdi szakképzőbe 
365 tanuló iratkozott be nappali 
és esti tagozatra. Az iskolában öt 
ágazatban (villamosipar, gépé-
szet, vendéglátóipar, informatika 
és faipar) szerezhetnek szakmát, 
érettségizhetnek és kaphatnak 
technikusi végzettséget a diákok. 
Duális szakképzésben gépi for-
gácsoló, asztalos, villanyszerelő, 

szakács, pincér szakmákat ta-
nulnak. A 9. évfolyamot 90 diák 
kezdte meg 5 osztályban.  

A szakminisztérium rendele-
tére az idei tanévben az általános 
iskolák 1-3 osztályos tanulói 
ingyen kapták a tankönyveket.  
A napközis étkeztetést, ahogy 
korábban is, a szociálisan rászo-
rult családok gyermekei térítés 
nélkül, vagy csökkentett díj elle-
nében vehetik igénybe. 

Az iskolai menzákon idén 
szeptembertől kötelező egész-
ségesebb étrendet összeállítani, 
kevesebb sót és cukrot hasz-
nálhatnak, több gyümölcsöt 
kínálnak.

 (t. m.)
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A nyári szünet után augusztus 
26-án ült össze a városi kép-
viselő-testület. Huszár Gábor 
polgármester a testületi ülés előtt 
bejelentette, két hónap múlva újra 
nyithat a fürdő melletti szentgott-
hárdi négycsillagos szálloda. A 
fürdő önmagában nem életképes, 
csak a szállodával együtt lehet 
sikeres. Bemutatta Csordás Imrét, 
az Accent Hotel Management 
Kft. ügyvezető igazgatóját, és két 
munkatársát,  Tömpe Ágnest és 
Pusztai Erzsébetet, akik a szálloda 
működtetéséért, üzemeltetéséért 
felelnek. A szálloda igazgatóját 
hamarosan kiválasztják.

Csordás Imre röviden beszélt a 
cégről, amely hazai és nemzetkö-
zi tapasztalatokkal bír, 16 kisebb, 
nagyobb szállodát működtet 
országszerte, és több létesítmény 
sikeres újraindítása is a hátuk 
mögött van. Professzionális 
csapattal dolgoznak, szeretnék 
a szentgotthárdi hotel forgalmát 
is fölfuttatni, a jövőben a náluk 
munkát vállaló szakemberek ta-
nulhatnak tapasztalt kollégáiktól.

Az ügyvezető szavai után a 
polgármester biztatta a szent-
gotthárdi szakembereket, hogy 
vállaljanak munkát helyben, a 
szállodában.

Szalainé Kiss Edina örömét fe-
jezte ki a szálloda újranyitásáért, 
és elmondta, a testületnek is se-
gíteni kell, „számíthatnak ránk”.

Huszár Gábor polgármester 
elmondta, hogy nemzetközi 
konferenciákat, városi rendez-
vényeket, ipari parkos üzleti célú 
programokat szeretnének szer-
vezni a forgalom fellendítésére.  

Az önkormányzati ülésen a 
polgármester beszámolt a két ülés 
közötti történésekről. A képvise-
lők megszavazták az önkormány-
zat első félévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót. A szentgott-
hárdi kézilabdaklub kérésére egy 
18 személyes kisbusz vásárlásá-
nak önrészéhez,  3 millió forinttal 

járul hozzá az önkormányzat, 
amennyiben a busz megbízható 
működtetéséhez a feltételeket 
megteremti a klub. Az egyesület 
TAO-s pénzek felhasználásával 
szeretné megvenni a járművet.  

A Sporthorgász Egyesületek Vas 
Megyei Szövetsége, a máriaújfalui 
Hársas-tó 2016-ban lejáró halásza-
ti jogának újbóli megszerzéséhez, 
kérte az önkormányzat támoga-
tását. Labritz Béla alpolgármester 
kifejtette, példaszerűen dolgoznak, 
jó az önkormányzat és a hor-
gászegyesület között az együtt-
működés.  A tó és környékének 
karbantartásáról az önkormányzat 
gondoskodik, a feladattal évek óta 
a Szentgotthárdi Horgász Egyesü-
letet bízzák meg. Az alpolgármes-
ter külön köszönetet mondott a tó 
rendben tartásáért az egyesület-
nek, és annak vezetőjének, Cziráky 
Lászlónak. 

Szentgotthárdon hamarosan 
átadják az új ebrendészeti tele-
pet. A kutyamenhelyhez vezető 
út elnevezéséről is döntött a 
testület. Weöres Sándor verse 
nyomán Harap utca 3. alatt nyílik 
meg a kutyamenhely.

A helyhatóság felújíttatta a 
refektórium mögötti lépcsősort, 
erre a 2015-ös fejlesztési tarta-
lékból 7 millió 710 ezer forintot 
szavaztak meg a képviselők. 

Az önkormányzat a jövőben 
szeretne csatlakozni a naperő-
mű-park pályázathoz. Egyelőre 
a szándékról szavaztak a kép-
viselők, a tervek szerint önkor-
mányzati területen 300 kilowattos 
naperőmű-parkot hoznának létre, 
indulnának az energiafogyasztást 
csökkentő zöld pályázaton. 

(t. m.) 

Újra nyit a szálloda, 
nevet kapott az új utca, 
naperômûvet terveznek

Az augusztusi önkormány-
zati ülés után Kerek Péter az 
Accent Hotel Management 
Kft. értékesítési és marke-
ting igazgatója válaszolt 
lapunk kérdéseire. 

– Milyen szakmai kihívást 
jelent a bezárt szálloda életre 
keltése?

– Egy szálloda megnyitá-
sa mindig izgalmas szakmai 
kihívás, az újranyitása pedig, 
ha lehet, még nagyobb. A leg-
fontosabb kérdés, hogy milyen 
volt a szálloda piaci megítélése 
a bezárás előtt, mekkora kárt 
okozott az, hogy hirtelen eltűnt 
a piacról, mik azok a tényezők, 
amik a megnyitást és piacra 
vezetést követően sikeresen 
működtek, és voltak-e negatív 
tapasztalataik a vendégeknek, 
ami miatt rossz hírnévvel köny-
velhették el a hotelt, bezárását 
megelőzően. Az ezekre a kérdé-
sekre kiderített válaszok függ-
vényében kell megválasztanunk 
újranyitási stratégiánkat. Szál-
lodanyitásban, újranyitásban és 
üzemelő szálloda átvételében is 
sok tapasztalattal rendelkezünk. 
Cégcsoportunk előnye, hogy a 
szálloda helyi menedzsment-
jének széles körű szakmai és 
erőforrásbeli támogatást tudunk 
biztosítani budapesti közpon-
tunkból, valamint környező 
szállodáinkból egyaránt.

– Megtartják a nevét?
– Egyelőre még sok a nyitott 

kérdés, amikre választ kell kap-
junk ahhoz, hogy dönthessünk a 
név megtartásáról. 

– Közel van Ausztria, mivel 
tudják a szállodai szakembereket 
maradásra ösztönözni? 

– Magyarországon nagyon 
magas szakmai színvonalat 
képvisel a cégcsoportunk. Tré-
ningeket, szakmai találkozókat 
szervezünk, és elérhető karrier 
utat kínálunk dolgozóinknak. 
A szállodáink menedzsmentje 
zömében fiatal szakemberekből 
áll, akik saját maguk is éhesek a 
sikerre és a szakmai fejlődésre. 
Olyan közegbe kerülhetnek 
nálunk a dolgozók, ahol renge-
teget tanulhatnak a szakmáról 
és a szállodaiparról úgy, hogy 
nincsenek jelentős generációs 
különbségek a vezetők és akár a 
pályakezdő beosztottak között. 
Ez a környezet inspiráló, egy-
úttal lehetőséget kínál a karri-
erépítésre is. Az Accent Hotel 
szakmaisága pedig megfelel a 
nemzetközi iparági sztender-
deknek , hiszen nemzetközi 
lánchoz tartozó szállodákat is 
üzemeltet, mint a Best Wes-
tern hotelek Budapesten és 
Székesfehérváron, illetve a me-
nedzsment is multinacionális 
szállodaláncoknál szerzett ezt 
megelőzően tapasztalatokat. 

(t. m.)

Szakmai tapasztalataira 
alapoz a hotel  

új üzemeltetôje

Szállodatörténet dióhéjban
A szentgotthardi négycsillagos, 148 szobás Gotth’ Art 

Hotelt 2009-ben nyitotta meg a West Union Invest Kft., 
2013 tavaszán zárták be, felújításra hivatkozva. 2014-ben a 
kormány stratégiailag kiemelt fontosságú gazdálkodó szer-
vezetté nyilvánította a szentgotthárdi fürdőt és szállodát. 
A West union Invest Kft. ellen felszámolási eljárást indí-
tottak, a felszámoló meghirdette a hotelt. Az új tulajdonos 
nyáron pályázatot hirdetett a szálloda működtetésére, négy 
jelentkező közül a budapesti székhelyű, és az országban 16 
szállodát működtető Accent Hotel Management Kft.  aján-
latát fogadták el.



2015. SZePTeMbeR6 Szentgotthárd

A teljes Mária Úton egy kö-
zös célért, a megbékélésért 
és az egységért szervezett 
nemzetközi zarándoklatot 
a Mária Út Egyesület 2015. 
augusztus 22-én, Nagybol-
dogasszony ünnepe után. 
Szentgotthárdra Halogy-
ról, Rönökről, a szlovéniai 
Markovciból és az osztrák 
Mária Bildről érkeztek za-
rándokok. Az esti misét dr. 
Peter Stumpf muraszombati 
püspök celebrálta a barokk 
templomban, magyarul, 
szlovénul és németül is el-
hangzott a szentbeszéd. 

 A minden évben megrende-
zendő zarándoknap az 1Úton ne-
vet viseli, és több száz települést 
érint Ausztriában, Erdélyben, 
Felvidéken, Délvidéken és Ma-
gyarországon egyaránt. 

Az idei év zarándoklatát a 
szervezők és a résztvevők az egy-
ségért és a békéért ajánlották fel. 
Vannak ugyanis olyan történelmi 
sebek és szakadékok, amelyeket 
csak a hit és a szeretet tud áthi-
dalni és gyógyítani. 

A szervezők átlagosan 25 ki-
lométeres gyaloglást terveztek, 
a Szentgotthárdra tartók közül a 
Halogyról indulók tették meg a 
legnagyobb távolságot, mintegy 
35 kilométert. A zarándokcso-
portokhoz útközben is lehetett 
csatlakozni, az idősebbek és a 
kisgyerekes családok közelebb-

ről indultak. Halogyról 60-an, 
Rönökről 30-an, Markovciból 
25-en érkeztek, Ausztriából 
körülbelül húszan tették meg a 
távolságot. 

Hat óra előtt fölsorakoztak 
a zarándokok a templom előtt, 
együtt várták meg a muraszom-
bati püspök érkezését. 

Peter Stumpf köszöntötte a 
zarándoktestvéreket (Kissné Kö-
les Erika, a szlovén nemzetiség 
parlamenti szószólója fordította 
szavait), majd Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármestere 
invitálta a mise utáni haragkon-
certre a résztvevőket. 

Kovács József, a szentgotthárdi 
templom káplánja kérte, hogy 
imádkozzanak együtt a hazáért 
és a békéért. 

A szentbeszédet három nyel-
ven is felolvasták, magyarul, 
szlovénul, németül a békéről, a 
barátságról, az összetartozásról, 
Mária szerepéről, Mária oltal-
máról szóltak. „Érezzük, milyen 
jó együtt lenni, egy közösséghez 
tartozunk, a katolikus hit kö-
zösségében együtt vagyunk, egy 
családot alkotunk” – erősítette 
meg a püspök.

A hívek magyarul, szlovénul és 
németül is imádkoztak. 

A mise után a templom mö-
götti téren tartott agapén étellel, 
itallal, süteménnyel várták a 
megfáradt zarándokokat. 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Közel százan zarándokoltak 
Szentgotthárdra

Megpihentek a 
rábakethelyi  
Brenner Kápolnánál

Kovács József, Peter Stumpf, Kissné Köles Erika,  
Huszár Gábor

Zászlókkal gyalogoltakA zarándokok  fölsorakoztak a templom előtt



Különleges zenei élményben 
részesülhettek azok, akik 
augusztus 22-én este Szent-
gotthárdon a barokk kertben 
hallgatták Kárászy Szilvia 
harangjátékát.

A refektórium kertre vezető 
lépcsői mögött foglalt helyet 
a  közönség ,  a  pódiumot a 
belépő előtti kis tér adta, a 
hátteret a kolostor megvilá-
gított fala és a holdfényes ég 
szolgálta. Immár másodszor 
adtak koncertet a hangulatos 
téren. A harangsor (oszlop!) 
és egy digitális zongora állt az 
alkalmi színpadon. 

Huszár Gábor köszöntötte 
Kárászy Szilviát, elmondta, a 
kolostor felújítására szeretnék 
ráirányítani a figyelmet, a kon-
certek erre is szolgálhatnak. A 
polgármester beavatta a hallga-
tóságot egy titokba: már tavaly 

nyárra is meghívták a művésznőt 
Szentgotthárdra, azonban előtte 
ágyazás közben eltörte az egyik 
ujját…

Kárászy Szilvia, mielőtt játsza-
ni kezdett, bemutatta hangszerét 
is. Ősi hangszer a harang, az 
ember testét, lelkét betölti bongó 
hangja. Figyelmeztet veszélyre 
(árvíz, tűzvész, háború), az idő 
múlására, elkíséri az embert a 
születéstől a halálig (lélekha-
rang). Megtudtuk, 18 harangon 
szólal meg a muzsika, Hollandi-
ában öntötték és hangolták be 
őket, neves zeneszerzők átiratait 
és saját kompozícióit is előadja. 
Tudomása szerint egyedülálló a 
világon az ő hangszeres játéka. 
Mielőtt játszani kezdett, meg-
szólaltatott egy-egy harangot 
és hangot, és közölte, a koncert 
élő lesz a sok kábel dacára: digi-

tális zongorával fogja kísérni a 
műveket. 

Weöres Sándornak, első meste-
rének és Szentgotthárd jövőjének 
ajánlotta saját zongoraversenyét, 
ezzel nyitotta a koncertet. Ha-
marosan Bach, Chopin, Händel 
romantikus műveit és átiratait 
hallhattuk, aztán meditatív dalla-
mok következtek, majd egy saját 
szerzésű szerelmes dal, és végül 
mai sikeres filmzenék. A közönség 
nehezen akarta elengedni Kárászy 
Szilviát, többször visszatapsolták. 

Huszár Gábor megköszönte a 
fellépést, és ajándékkal búcsúzott 
a művésznőtől. 

(t. m. )
Fotó: Bana Ferenc
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„Rendelőintézet Szentgott-
hárd bázisán Kistérségi 
Egészségfejlesztési Iroda 
(EFI) létrehozása” című pá-
lyázat záró rendezvényét 
augusztus 27-én tartották a 
Színházban.

 A Rendelőintézet Szent-
g o t th á rd  b á z i s á n  K i s té r-
ségi Egészségfejlesztési Iro-
da (EFI) létrehozása című, 
TÁMOP-6.1.2.-11/3-2012-0011 
projekt 2013-ban kezdődött, és 

augusztus 31-én zárult.  Meg-
valósítása konzorciumi együtt-
működés keretében történt. Fő 
kedvezményezett: Rendelőinté-
zet Szentgotthárd, konzorciumi 
partnerek: Szentgotthárd és 
Térsége Önkormányzati Tár-
sulás, Falugondnokok Vas és 
Győr-Moson-Sopron Megyei 
Egyesülete. Megvalósítási idő 
2013. 09. 01 – 2015. augusztus 
31. A projekt összköltsége 104 
403 081 Ft volt. 

Augusztus 27-én Szentgott-

hárdon a Színházban tartották a 
projektzárást. A rendezvényen 
részt vett Gál Levente szakértő, 
az EMMI Népegészségügyi Fő-
osztályának vezetője. Az egész-
ségfejlesztési irodák hálózatáról 
tartott előadást Bezzeg Péter EFI 
koordinátor, a Nemzeti Egész-
ségfejlesztési Intézet munka-
társa. 

A délutáni, szakmai prog-
ramok előtt kulturális műsort 
adtak szentgotthárdi csoportok. 

A projekt megvalósulásáról 

Alföldi Judit projektmenedzser 
tartott előadást, a szakmai ered-
ményeket dr. Klósz Beáta, a 
szentgotthárdi egészségfejlesz-
tési iroda vezetője értékelte. 
Papp Bálint pályázati szakre-
ferens a Szentgotthárd és Tér-
sége Önkormányzati Társulás 
szakmai szemszögéből mondta 
el tapasztalatait. Kozma Judit, 
a Falugondnokok Vas és Győr-
Moson-Sopron Megyei Egye-
sületének társelnöke értékelte a 
pályázat eredményeit. 

Harangjáték az éjszakában

Lezárták az egészségfejlesztési pályázatot

 Kárászy Szilvia zongoraművész

Nappali fényben a harangok és a zongora



2015. SZePTeMbeR8 Szentgotthárd

Augusztus 20-án délután 
újra összeült a zsűri, hogy 
eldöntse, kié lesz a 2015-ös 
év tortája Szentgotthárdon.

A Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület felhívására hét torta 
érkezett a megmérettetésre.

A Legfinomabb torta: Csukné 
Merkli Ágota - Gyümölcsös 
habtortája lett.

A Legszebb torta címet, il-
letve a közönségtől a legtöbb 
szavazatot kapta: Langné Varga 
Magdolna  - Latte macchiato 
tortája

Legkülönlegesebb: Sárközi 
Léna - Répácska torta (gyerek 
volt az induló)

A szakavatott zsűri inkább az 
ízeket bírálta el, a közönség a 
torták „külsejére” szavazott. 

A városi tortaverseny kezde-
tén még nem lehetett tudni, de 

Huszár Gábor polgármester a 
díjak átadásakor meglepetéssel 
szolgált: a Kis Édes Cukrászda 
elkészíti a nyertes tortát, és a 
későbbiekben találkozhatnak 
majd a betérő vendégek ezzel a 
finomsággal is.

Fotó: Pannon Kapu

A városi tortaverseny gyôztesei

Új korszak nyílt a Nyugat-
magyarországi Egyetem éle-
tében: megkezdődik a szom-
bathelyi gépészmérnökképzés. 
Elindításának egy nagyon fon-
tos eleme volt a „TÁMOP-
4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0014 
„DUÁLGÉP” – A szombathelyi 
duális gépészmérnöki képzés 
fejlesztése, együttműködve a 
kiemelt járműipari központ 
gazdasági hálózatával” című pá-
lyázat. A felvett 80 hallgatóból 
21 a BSc, 59 a duális képzésben 
vesz részt. A 2015. szeptember 
3-án megrendezett aláírási 
ceremónián a partnercégek 
képviselői együttműködési 
szerződést kötöttek a hallga-
tókkal.

2015 szeptemberében induló 
duális gépészmérnökképzés az 

egyetem és az iparvállalatok 
hatékony együttműködését 
teremti meg. A korszerű, piaci 
igényekhez igazodó képzésnek 
nem volt előzménye Szom-
bathelyen. Elindítása igazodik 
ahhoz az országos törekvéshez, 
amely a műszaki képzéseknek 
elsőséget ad. Idén ősszel 21 
felsőoktatási intézmény indít 
duális képzést, több mint 350 
vállalattal kötöttek szerződést 
az egyetemek, főiskolák. 

A szombathelyi egyetemi 
képzés kilenc partnercéggel –  
BPW-Hungária Kft, iQor Global 
Services Hungary Kft., Delp-
hi Hungary Kft., TDK-Epcos, 
LuK Savaria Kuplunggyártó 
Kft., Opel Szentgotthárd Kft., 
Uniriv Kft., Roto Elzett Certa 
Kft., IMS Connector Systems 

Kft. – működik együtt, amely 
vállalatok vezetői is fontosnak 
látták, hogy a hallgatókkal ünne-
pélyes körülmények között írják 
alá a szerződést, hiszen érdekeik 
összekapcsolódnak. 

A gépészmérnök-hallgatók 
képzési idejük felét az egyetem 
gépészmérnök BSc programjá-
ban töltik, a másik felét azok-
nál a cégeknél, ahol elméleti 
ismereteiket alkalmazhatják, 
technológiákat tanulhatnak, 
valós problémákat oldhatnak 
meg. A szemeszterek során az 
elméleti és a gyakorlati kép-
zési időszakok tervezett rend 
szerint váltják egymást. Így 
olyan szakemberek kerülnek 
ki az egyetemről, akik azonnal 
képesek a termelőmunkára, 
hiszen a partnercégek pro-

filjának megfelelő technoló-
giákat már elsajátították. A 
gyakorlatorientált képzésben a 
résztvevők havonta a minimál-
bér 60 százalékának megfelelő 
összegű támogatást kapnak, az 
oklevél megszerzése után pe-
dig alkalmazza őket a vállalat, 
amelyhez most szerződtek. 
A duális képzés így minden 
szereplőnek nyertes helyzetet 
teremt: a hallgatók számára 
biztos megélhetést, az egye-
temnek – a várhatóan növek-
vő érdeklődés és folyamatos 
diákutánpótlás révén – biztos 
jövőt, a cégeknek továbbfej-
lesztési lehetőségeket kínál. A 
szülők pedig abban lehetnek 
biztosak, hogy a gyerekeik jó 
kezekben vannak. 

(M. T.)

Elkezdôdött a duális mérnökképzés  Szombathelyen
A szentgotthárdi Opel is partnercég

Legfinomabb torta: Csukné Merkli 
Ágota – Gyümölcsös habtorta

Legkülönlegesebb: Sárközi Léna  
– Répácska torta (gyerek volt)

Legszebb torta, illetve a közönségtől a legtöbb szavazatot kapta:  
Langné Varga Magdolna – Latte macchiato
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MOZIMÛSOR
szeptember 11. 19:00, szep- 

tember 13. 18:00, szeptember 
15. 19:00

Hitman – A 47-es ügynök 
(szinkronizált amerikai akció-
film – 2D)

A 47-es ügynököt még senki 
sem látta. Aki látta, nem ismeri 
fel. Aki felismerte, nem élte túl. 
Tökéletes fegyver, tökéletes kato-
na. Gyors, kegyetlen, embertelen. 
Nem is ember igazán: egy génla-
boratóriumban született, és min-
den tulajdonságát úgy alakították 
ki, hogy megfeleljen a célnak, és 
kétely nélkül, halálos pontossággal 
teljesítsen bármilyen parancsot. 
Ám úgy látszik, nincs tökéletes 
gyilkológép. A 47-es szembekerül 
egy legendás bérgyilkossal, és 
mindketten egy bajba került nőn 
próbálnak segíteni…

szeptember 12. 17:00, szep-
tember 13. 16:00

Barbie, a rocksztár hercegnő 
(szinkronizált amerikai animáci-
ós film – 2D)

Készülj a Rock’N’Rollra! Ebben 
a tempós musicalben Barbie egy 
modern hercegnőt alakít, akinek 
az élete a feje tetejére áll, amikor 
helyet cserél Erikával, a híres 
rocksztárral. Két teljesen külön-
böző világ ütközik, ahogy a csere 
során a hercegnő a Poptáborba, 
Erika pedig a Hercegnő táborba 
kerül. Megtanulnak alkalmaz-
kodni a különböző csapatokhoz, 
és jól szórakoznak, miközben új, 
váratlan barátságokat kötnek. 
Amikor megtudják, hogy mind-
két tábort a bezárás veszélye 
fenyegeti, össze kell állniuk egy 
nagyszabású dal-viadalra…

szeptember 12. 19:00, szep-
tember 14. 19:00

Az ajándék (szinkronizált 
amerikai thriller – 2D)

A fiatalság boldogság. Simon 
és Robyn nemrég házasodtak, 
most költöznek be szép új há-
zukba, és már egy gyerekszobát 
is berendeznek. Azután talál-
koznak a férfi régi osztálytársá-
val, akit az iskolában mindenki 

Gordónak csúfolt. Ő látszólag 
már nem haragszik, sőt, nagyon 
barátságos. Egyre többször láto-
gatja meg az ifjú párt, és egyre 
több ajándékot hoz, de egyre 
furcsábban viselkedik. Simon és 
Gordo nem voltak barátok. Egy 
húsz évvel ezelőtti borzasztó 
titok köti össze őket. Robyn 
nyomozni kezd: először az új 
ismerős, azután a férje után, és 
olyasmire talál rá, amiről álmod-
ni sem mert volna…

szeptember 18. 19:00, szep-
tember 19. 17:00, szeptember 
20. 18:00, szeptember 21. 19:00

Bazi nagy francia lagzik 
(szinkronizált francia vígjáték 
– 2D)

Claude Verneuil és felesége, 
Marie katolikus szellemben 
nevelték fel négy lányukat. A 
három legidősebb közülük már 
megházasodott, szüleik legna-
gyobb tragédiájára mindegyikük 
más-más vallású és etnikumú, 
szefárd zsidó, muszlim arab és 

kínai férjekhez. A szülők min-
dent megtesznek azért, hogy azt 
láttassák, elfogadják vejeiket, de 
nehezükre esik tagadni előítéle-
teiket: a családi összejövetelek 
így csupa kellemetlenséget tar-
togatnak számukra. A házaspár 
utolsó reménye a legfiatalabb 
lányukban van, és azt remélik, 
hogy egy napon majd katolikus 
férfit visz haza bemutatni a 
családnak. Az első találkozáskor 
azonban döbbenten veszik tudo-
másul, hogy a férfi színes bőrű 
bevándorló, és a szülei Afrikában 
élnek…

szeptember 19. 19:00, szep-
tember 20. 16:00, szeptember 
22. 19:00

Transporter: A szállító – 
Örökség (szinkronizált francia-
kínai akciófilm – 2D)

Frank Martin a legjobban kép-
zett szállító, akit pénzért találni 
lehet. A tét magasabb, a techno-
lógia fejlettebb, de megmaradt 
a három egyszerű szabály, amit 
betart: teljesítsd a megbízást, 
nincsenek nevek, és ne nyúlj a 
csomaghoz. Amikor a ravasz 
„Femme Fatale” (a Végzet Asszo-
nya) Anna és három gyönyörű 
társa felbérli, gyorsan rájön, 
hogy átverték: elrabolták apját, 
hogy így kényszerítsék arra, hogy 
segítsen leszámolni a kegyetlen 
orosz emberkereskedőkkel. Mi-
vel a bosszú vezérli, megszegi 
szabályait…

További információk és 
online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

Már nem kell sokat várni rá, 
mert a megszokott időpontban, 
vagyis szeptember 23-án (szer-
dán) 18 órától a szentgotthárdi 
Csákányi László Filmszínházban 
minden kiderül. Idén a 120 éves 
mozizás jegyében érkeznek a 
kedvezmények és a meglepe-
tések, az egyedülálló kampány 
keretében – gyakorlatilag 100 
napon át – ismét különleges 

programok és akciók várják majd 
a Vendégeket!

Nyitófilmként 19 órától min-
den idők legjobb westernfilmje 
digitálisan felújított változatban 
kerül a vászonra a hivatalos ma-
gyarországi bemutató előtt egy 
nappal a Pannónia Szórakoztató 
Kft. jóvoltából!

A legfontosabb információk 
csak az első napon kerülnek 

nyilvánosságra a moziban, 
ahol részletes tájékoztatást 
kaphatnak az érdeklődők töb-
bek között arról, hogy a fent 
említett évfordulóval össze-
függésben két kategóriában is 
megjelenik pályázati felhívás 
alkotásra (VÁSZONRA FEL!). 
Természetesen bemutatásra 
kerül a Filmklub őszi program-
ja, de kiderül az is, hogy mely 

társművészetek gazdagítják a 
kínálatot, és mikor lesznek a 
szünidei matinék. A minden 
eddiginél nagyobb volume-
nű nyereményjáték (AHÁNY 
JEGY, ANNYI ESÉLY!) elin-
dítása szintén megtörténik 
szeptember 23-án (szerdán) 
18 órától a nyitórendezvényen. 
Aki ráér, feltétlenül legyen ott, 
nem fogja megbánni!

ÚJRA 100 NAP – 100 ÉLMÉNY!
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Múlt század eleji kávéházi 
miliőt varázsoltak a gotthárdi 
Színház aulájába, augusztus 16-
án, Széll Kálmán miniszterelnök 
halálának századik évfordulóján.  
Kávét, aprósüteményt, üdítőt 
szolgáltak fel, az asztalokon a 
korabeli tördelésben megjelen-
tetett, Széll Kálmánhoz és a szá-
zadforduló Szentgotthárdjához 
kapcsolódó, Szent-Gotthárd 
című alkalmi újság is ott volt. 
Szép Renáta dr. Széll Kálmánnal 
és Bana Tiborral beszélgetett.

A hangulat tehát adott volt 
ahhoz, hogy a régmúltba röpítse 
a jelenlévőket, s a régmúltról, 
annak kiváló személyiségéről 
lehessen társalogni. Szép Renáta, 
önkormányzati sajtóreferens, 
moderátor beszélgető partnere 
prof. dr. Széll Kálmán, Szom-
bathelyen élő nyugalmazott 
osztályvezető főorvos, és Bana 
Tibor szentgotthárdi ország-
gyűlési képviselő volt. A téma 
a város egykori nagy történelmi 
személyisége, az országgyűlési 
képviselő, miniszterelnök Széll 
Kálmán élete, munkássága. 

Az orvos leszármazott el-
mondta, hogy Széll Kálmán – 
akinek emléke sajnos mára már 
elhalványult - családja lényegé-
ben kihalt. Ő is csak oldalági 
leszármazott, a család bucsui 
ágából. Az egykori miniszterel-
nöknek egy lánya volt, aki egy 
gasztonyi földbirtokoshoz ment 
feleségül, s akinek szintén csak 
egy lánya született, akivel né-
hányszor találkozott élete során. 
A Széll család nem volt nagy-
birtokos, de erősen kötődtek a 

földműveléshez. Kálmán nagy 
polihisztor volt, hiszen sokféle 
területen otthon érezte magát. 
Valószínűleg vele már ki is hal a 
Széll-dinasztia. A főorvos ezért 
jó pár oldalnyi visszaemlékezést, 
széljegyzetet, dokumentumot 
őrizget, amit halála után a levél-
tárba szán. 

Bana Tibor arról beszélt, hogy 
jó érzés számára Széll Kálmán 
leszármazottjával együtt emlé-
kezni a nagy ősre, akit példa-
képének tekint. A parlamenti 
felszólalásában is utalt arra, 
hogy jó volna tanulmányozni a 
mai képviselőknek is az egykori 
országgyűlési képviselő életútját, 
munkásságát. 2004-ben kezdte 
el politológus-közgazdasági 
tanulmányait, felvetődött, hogy 
esetleg politikai elemző lesz, vé-
gül is a politikai közszereplőség 
mellett döntött, s a Jobbik kép-
viselőjeként 2007-ben bekerült a 
parlamentbe. Igyekszik Széll Kál-
mán szellemében, tisztességesen, 
becsületesen végezni munkáját, 
segíteni a gotthárdiaknak és 
környékbelieknek politikai ho-
vatartozástól függetlenül. 

Szép Renáta felvetette, hogy 
több párhuzam is feltűnik Széll 
Kálmán és Bana Tibor politi-
kai pályafutásában. Erre a fia-
tal képviselő úgy reagált, hogy 
azért nagy hírű elődje tiszteletet 
parancsoló, fontos funkciókat 
betöltő politikus volt, de tény, 
hogy ő is egész fiatalon kezdte 
parlamenti képviselői munkáját. 
Ehhez dr. Széll Kálmán hozzátet-
te, hogy valóban van hasonló-
ság a két képviselő életútjában, 

hiszen Széll Kálmán is hezitált 
kezdetben, hogy politikai vagy 
jogi pályát válasszon. Három 
idegen nyelvet is beszélt, jogot 
is hallgatott. Ő a kiegyezés idején 
elsősorban a fiatalabb generáció 
körében volt népszerű. Deák 
Ferenc azt javasolta neki, hogy 
pénzügyi vonalon méressen meg, 
s ezen sikereket is ért el. Amúgy 
Deák gyámapja volt Vörösmarty 
Mihály lányának, Ilonának, akit 
Széll Kálmán vett feleségül. 

Bana Tibor elmondta, hogy 

igyekszik tanulmányozni az 
egykori kiváló politikus életútját, 
értékeit. Elismerésre méltó, hogy 
olvasás nélkül, saját szavaival 
tudott akár négy órán át is be-
szélni, s az is, hogy Szentgott-
hárd fejlődésében oroszlánrészt 
vállalt. Ezt kell tennie a mai 
korban a képviselőknek is, ebből 
merít ő is példát. Családjától is 
olyan hozzáállást tanult, amely 
erőt ad neki a politikai pályán 
a nehezebb időszakokban is. A 
beszélgetésen azt is meg lehe-
tett tudni, hogyan indult prof. 
dr. Széll Kálmán orvosi pályája, 
eredetileg katonai pályára ké-
szült. Igen békepárti személyiség 

révén aztán úgy döntött, inkább 
segít az embereken. Neki a szak-
területén mintát jelentett híres 
felmenőjének emberi tartása, 
aki nemet tudott mondani akkor 
is, ha az érdekei ezt máshogy 
kívánták volna. Sajnos a mai po-
litikusokra ez világviszonylatban 
nemigen jellemző. Orvosként azt 
tartja a legfontosabbnak, hogy az 
egészségügyi dolgozók legyenek 
humánusak a beteggel. Nem 
állhat a gép a beteg és az orvos 
közé, az orvosnak a beteg mellett 
a helye, s őmellettük lehet a gép. 
Az embernek ugyanis nemcsak 
teste, de lelke is van. Bana Ti-
bor a főorvos szavaira reagálva 
megjegyezte, hogy az alázatnak, 
az egyenességnek kellene lennie 
a politikusok vezérfonalának, s 
azt is elmondta, hogy gyermek-
korában ő sportriporter vagy 
református lelkész szeretett 
volna lenni. Ami a jövőt illeti, a 
politikai pályán mindig előbbre 
szeretne jutni, bár már eddig is 
többféle területen kipróbálhatta 
magát.

Huszár Gábor polgármester 
emlékeztetett arra, hogy Széll 
Kálmán idejében  Szentgott-
hárdon élt és tevékenykedett dr. 
Varga Gábor országgyűlési kép-
viselő, ügyvéd, akit lényegében a 
képviselő „kinyújtott kezeként” 
lehet emlegetni, és akinek a mun-
kássága szintén meghatározó 
volt a város fejlődésében. A ren-
dezvény végén a polgármester 
emlékül egy-egy könyvet adott 
át dr. Széll Kálmánnak és Bana 
Tibornak.

L.E. 

Széll Kálmán egykori miniszterelnökrôl  
– kávéházi hangulatban

Hamisítatlan kávéházi miliő

Prof.dr. Széll Kálmán, Szép Renáta és Bana Tibor  
a beszélgetésen

Huszár Gábor könyvet ad  
át Széll Kálmánnak
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A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Szentgotthárd-
Rábafüzesen immár hatodik 
éve, nyaranta két olvasótá-
bort szervez 6 évesektől 14 
éves korig. Idén a nemze-
tiségi önkormányzat július 
6-10. között, illetve a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeummal közösen július 
20-24. között táboroztatta a 
gyerekeket. 

Az első táborban tizenha-
tan vettek részt, többségében 
10-12 éves gyerekek voltak, 
Unger Bernadett és Bedi Beáta 
vezette a tábort. Berni németül 
okította a gyerekeket, az idei 
téma a „Hol élnek Magyaror-
szágon németek? És milyen 
nemzetiségek élnek Magyar-
országon?”. Unger Edit néni 
harmonikakísérettel német da-
lokat tanított a táborozó gyere-
keknek. A héten tanultakból a 
gyerekek előadással készültek 
pénteken délután a szülők-
nek. A táborban idén először 
két kirándulást szerveztek . 
Szerdán az Apátistvánfalvai 
Ökoturisztikai Információs 
Centrumba látogattak, illetve 
kirándultak a Rókagomba tan-

ösvényen, az Őrségi Nemzeti 
Park szakembereivel. Csütör-
tökön Keszthelyre látogattak 
a Helikon Kastélymúzeumba. 

A második táborba tizen-
egy tanuló jött el, főleg 7-9 
éves gyerekek voltak. A tábort 
Kaczur Alexandra és Bedi Beáta 
vezette. Ebben a táborban a 
kézműves foglalkozáson volt a 
hangsúly. Szintén két kirándu-
láson vehettek részt a gyere-
kek. Szerdán Apátistvánfalvai 
Ökoturisztikai Információs 
Centrumba látogattak, illetve 
kirándultak a Rókagomba tan-
ösvényen, az Őrségi Nemzeti 
Park szakembereivel. Csütör-
tökön délelőtt Szombathelyre 
látogattak a Berzsenyi Dániel 
Megyei Könyvtárba, ahol az 
ottani gyerekkönyvtárosok fog-
lalkoztak velük. Délután pedig 
a szombathelyi Kalandvárosba 
látogattak. 

Mindkét táborban a gyere-
keknek ajándékcsomagot is 
adtak. A német táborokat a 
Szentgotthárdi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat és a 
könyvtár támogatásával tudták 
megszervezni. 

(Kép és szöveg: Német Nemze-
tiségi Önkormányzat)

Német olvasótábort tartottak  
a gyerekeknek

A 3C Távközlési Kft. támo-
gatást nyert szélessávú körzet-
hálózat kiépítésére a Körmendi, 
Őriszentpéteri, Szentgotthárdi, 
és Vasvári kistérségekben. A pro-
jekt célja, hogy támogatott be-
ruházás keretében a kistérségek 
valamennyi, optikai hálózattal 
még el nem ért településéig épül-
jön ki az optikai körzethálózat. 
A projekt teljes összege 1.223,9 
millió forint, melyet az Európai 
Unió, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap és a Magyar Állam 
közreműködésével, a Gazda-
ságfejlesztési Operatív Program 
keretében 611,9 millió forint 
összeggel támogat. 

A 3C Távközlési Kft. széles-
sávú körzethálózatot épít ki 
a Körmendi, Őriszentpéteri, 
Szentgotthárdi, és Vasvári kis-
térségekben. A projekt célja, 
hogy támogatott beruházás 
keretében a fenti kistérségek 
valamennyi, optikai hálózattal 
még el nem ért településéig 
épüljön ki az optikai körzethá-
lózat, illetve településenként egy 
hozzáférési aggregációs pont, 
amely alkalmas az adott telepü-
lésen különböző technológiájú 
hálózatokszabványos felületeken 
történő hozzáférési igényeinek 
kielégítésére. 

A hálózat Szentgotthárd 
központtal lesz ellátva optikai 
hálózaton biztosított szélessá-
vú adatátviteli szolgáltatással 
Szentgotthárd kistérség 8 telepü-
lésén, Őriszentpéter kistérség 10 
településén, Körmend kistérség 
14 településén és Vasvár kistér-
ség 2 településén elhelyezésre 
kerülő hozzáférési aggregációs 
pontokkal.

Az internet egyre fontosabb 
interaktivitási közeget jelent a 
társadalom számára, ám a tele-
vízió évtizedek óta fontos részét 
képzi a lakosság szabadidő-eltöl-
tésének, az emelt szintű, egyre 
szélesebb körben elvárt szolgál-
tatások nem tudnak megjelenni 
a korlátozott kapacitású infra-
struktúrájú településeken, így az 
elmaradt térségek lakossága nem 
csak az internet világától távolo-
dik el, de a televíziózás terén is 
egy újabb szakadék kibontako-
zása tapasztalható napjainkban.

Az érintett települések lakói, 
diákjai és dolgozói, valamint 
az ország fejlett részének lakói, 
diákjai és dolgozói között egyre 
tágabb digitális szakadék alakul 
ki, amely a város-vidék szaka-
dékot még áthidalhatatlanabbá 
teszi és erősíti a vidék elnéptele-
nedésének folyamatát.

A digitális szakadék prob-
lémakörének megoldásához 
szükséges egy olyan digitális inf-
rastruktúra kiépítése, amely nem 
csak a jelenben, de a jövőre nézve 
is időtállóan képes biztosítani a 
jelenlegi és a jövőbeli követelmé-
nyeket kapacitás, bővíthetőség és 
megbízhatóság terén.

Az infokommunikációs kom-
petenciák terjedéséhez, ezáltal 
a vidéki továbbtanulási és mun-
kavállalási lehetőségekhez szűk 
keresztmetszetet képez az infra-
struktúra elavult technológiája, 
ami egyben felső korlátot is jelent 
az ott élők digitális írástudásának 
fejlesztéséhez. A települések 
körzethálózatának fejlesztésé-
vel és ezzel párhuzamosan a 
lakosság ICT-képzésével együtt 
a vidék-város szakadék mértéke 
csökkenthető, az lakosság szoci-
ális és munkaerőpiaci helyzete 
javítható.

Célunk, hogy olyan körzet-
hálózati kapacitás jöjjön létre, 
hogy a körzethálózat szintjén a 
helyi hozzáférési hálózat későbbi 
fejlesztése, bővítése esetén se 
alakuljanak ki szűk keresztmet-
szetek, azaz a körzethálózati 
kapacitás hiánya a jövőben se 
képezze a nagy sávszélességű 
internetezés akadályát az érintett 
településeken.

A projekt teljes összege 1.223,9 
millió forint, melyet az Európai 
Unió, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap és a Magyar Állam 
közreműködésével, a Gazda-
ságfejlesztési Operatív Program 
keretében 611,9 millió forint 
összeggel támogat. A projekt 
várható befejezése 2015. szept-
ember 30. A projektről bővebb 
információt a www.3ctelecom.
huoldalon olvashatnak

További információ kérhető:
Sáros Andrea, sajtóreferens
Elérhetőség (06/20/984-54-41, 

saros@3ctelecom.hu)

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SZÉLESSÁVÚ  
KÖRZETHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE 
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI 
KISTÉRSÉGEKBEN 
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Thermalpark - Szentgott-
hárd VSE–Herendi VTK (Teke 
- NB - I Nyugati csoport)

Időpont: 2015.09.13 - 10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi 

Sporttelep, Tekepálya

Futball Klub Szakonyfalu–
Nádasd KSE (Megyei II. labda-
rúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.09.13 - 17:00 
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Szakonyfalu Sport-

pálya

Alsószölnöki STE–Mária- 
újfalu SE. (Megyei III. labdarú-
gó-mérkőzés)

Időpont: 2015.09.13 - 14:30 
Helyszín: Alsószölnök Sport-

pálya

Tabak1 Szentgotthárd–Já-
nosháza VSE (Megyei I. labda-
rúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.09.05 - 17:00
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi 

Sporttelep

Rábatótfalui SE.–Bajánsenye 
SE (Megyei II. labdarúgó-mér-
kőzés)

Időpont: 2015.09.20 - 16:30 
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Rábatótfalu Sport-

pálya

Máriaújfalu SE.–Magyarlak 
SK  (Megyei III. labdarúgó-
mérkőzés)

Időpont: 2015.09.20 - 16:30 
Helyszín: Máriaújfalu Sport-

pálya

Tabak1 Szentgotthárd– 
Schott Lukácsháza SE (Megyei 
I. labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.09.26 - 16:30
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi 

Sporttelep

Szentgotthárdi KK–Georgi-
kon (Kézilabda - NB II Észak-
nyugat)

Időpont: 2015.09.26 - 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 18:00

Helyszín: Szentgotthárd és 
Térsége Iskola Széchenyi István 
5-8 é.f. Á.I., Tornacsarnok

Futball Klub Szakonyfa-
lu–Tutitextil-Körmend VSE  
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.09.27 - 16:30 
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Szakonyfalu Sport-

pálya

Thermalpark-Szentgotthárd 
VSE–Zalaszentgrót TK (Teke - 
NB - I Nyugati csoport)

Időpont: 2015.09.27 - 10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi 

Sporttelep, Tekepálya

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

Időpont: 2015.10.04 - 16:00 
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Rábatótfalu Sport-

pálya

Máriaújfalu SE.–Vasalja HSE 
(Megyei III. labdarúgó-mérkő-
zés)

Időpont: 2015.10.04 - 13:30 
Helyszín: Máriaújfalu Sport-

pálya

Szentgotthárdi KK–ELMAX 
VSE Pápa (Kézilabda - NB II 
Északnyugat)

Időpont: 2015.10.04 - 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 18:00
Helyszín: Szentgotthárd és 

Térsége Iskola Széchenyi István 
5-8 é.f. Á.I., Tornacsarnok

Tabak1 Szentgotthárd–Vép 
KSK (Megyei I. labdarúgó-mér-
kőzés)

Időpont: 2015.10.10 - 10:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi 

Sporttelep

Futball Klub Szakonyfalu– 
Rábagyarmat KSK (Megyei II. 
labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.10.11 - 16:00 
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szakonyfalu Sport-

pálya

SPORTPROGRAMAJÁNLÓ
– Szentgotthárd és térsége – 

Mûvészeti tábor 
Balatonföldváron

A szentgotthárdi Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola tanulói 
és tanárai immár 24. alkalommal utaztak nyári művészeti táborba 
augusztus 10-én. A program céljai közé tartozott a csoportos mu-
zsikálás megszerettetése, új repertoár kialakítása, közösségépítés, és 
nem utolsósorban a következő tanév előkészítése. 

Az idei művészeti táborban vonós zenekar, fúvós zenekar, valamint 
kórus próbált rendszeresen, hősiesen helytállva az igen meleg nyári 
körülmények között. A délelőtti intenzív próbákat követően jólesett 
a strandolás, a földvári gyönyörű vízpart, vidám percek helyszíne 
volt délutánonként. A szakmai programokat hajókirándulás színe-
sítette, a táborozók átruccantak Tihanyba, csoportosan próbálták ki 
a tihanyi visszhangot, gyönyörködtek a történelmi hely, panoráma 
szépségében. A tábor szakmai munkájáról augusztus 16-án adtak 
számot a résztvevők, a másfél órás tábori záró hangversenyre szép 
számú szülői, baráti kör érkezett Szentgotthárdról. A lelkes szülői 
háttér mellett a táborozást Szentgotthárd Város Önkormányzata 
támogatta a civil alapon keresztül.

Amellett, hogy az együtt töltött hét nap alatt a gyerekeknek 2-3 
hónapra való anyagot sikerült elsajátítani, a csoportok tagjai össze-
szoktak, csapattá formálódtak. A táborok igazi visszhangja, hogy a 
résztvevők alig várják a folytatást, most itthon a zeneiskolában, s 
majd egy év múlva talán újra a Balatonon.

(Fotó és szöveg: zeneiskola) 
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Épphogy lemaradt a dobo-
góról az elmúlt bajnoki sze-
zonban a város NB. II-es férfi 
kézilabdacsapata, a Pawel 
Packing Szentgotthárdi KK. 
Azóta történt egy és más a 
csapat körül. 

A legfontosabb változás, hogy 
lemondott, és új kézilabdaklubot 
alapít az együttes eddigi edző-
je, Ernst Attila. A 2015/16-os 
bajnoki évre tehát új trénert 
kellett keresni, s ezt Péter Zsolt 
személyében találták meg, aki a 
Magyar Testnevelési Egyetemen 
találkozott testközelből először 
a kézilabdával, amit már koráb-
ban is kedvelt. Az egyetemen 
testnevelő tanári és kosárlabda 
szakedzői oklevelet szerzett. 
Azóta is a testnevelés és a sport 
területén dolgozik, mint testne-
velő tanár, edző, sportegyesületi 
vezető, sportrendezvény-szerve-
ző, személyi edző, erőnléti edző. 
Tíz évig dolgozott a körmendi 
kosárlabda utánpótlás csapata-
inál, mellette aktívan sportolt, 
triatlonozott, túlélőversenyeken 
vett részt, míg egy nem várt 
esemény megszakította az aktív 
sportolói pályafutását. Felépülé-
se során ismerkedett meg több 
funkcionális erőnléti edzéssel, 
amivel ma is foglalkozik.

Az új edzőtől azt is megtudtuk, 
hogy két évvel ezelőtt kereste 
meg a Szentgotthárdi Kézilabda 
Klub elnöksége, hogy vállalja el a 
csapat erőnléti edzői feladatait, 
amire egyszerre igent mondott, 
mert tetszett az az elképzelés, 
amit a klub jövőjéről felvázoltak. 
Nagy lelkesedéssel kezdte el a 
munkát. A felkéréskor már egy 
éve a Körmendi Kézilabda Klub 

utánpótlás edzője volt. Közben 
folyamatosan képezte magát a ké-
zilabda területén. Szakkönyveket 
tanulmányozott, kutatott az in-
terneten. Ezt tette eddig, és teszi 
továbbra is. Folyamatosan frissíti 
tudását és sokat tanul a rutinos 
játékosoktól, szakemberektől is.

A mostani felkérés váratlanul 
érte, nem is gondolt rá, hogy a 
gotthárdi kézilabdacsapat edzője 
lehet. Az utolsó bajnoki mérkő-
zést követően ült le az elnök-
séggel, amikor erre felkérték. 
Ekkor tudta meg, hogy Ernst 
Attila nem folytatja tovább az 
edzői feladatokat, más felkéré-
sei, ajánlatai vannak, szeretne 
váltani, így rá vár a folytatás. 
Magában tiltakozott a felkérés 
ellen,  de arra is gondolt, hogy 
ha nem lesz más, aki elvállalja, 
akkor vége lehet a csapatnak,  
a szentgotthárdi kézilabdának. 
Több évtized kemény munkája 
veszett volna kárba. A barátok, 
hozzá közel állók, a szakemberek 
is azt tanácsolták, hogy vállalja 
el az edzőséget. Végül így is tett. 
Úgy gondolja, a városban helye 
van egy erős kézilabdaklubnak. 
A harmadik évet kezdi közösen a 
csapattal, jól ismeri a játékosokat, 
a problémákat. Ernst Attilával az 
elmúlt évek alatt jól megértették 
egymást, öröm volt a közös 
munka, és fájó a tavalyi szezon 
befejezése. Nem gondolta volna, 
hogy egy ilyen helyzet áll majd 
elő. A csapat mentálisan szét-
esett. Személyesen beszélt Ernst 
Attilával arról, hogy felkérést ka-
pott az edzőségre, aki bátorította 
is. Miután elfogadta a felkérést, 
megkereste a korábbi edzőt, 
hogy az utánpótlást koordinálja, 
vezesse, szervezze, de nem kapott 

konkrét választ. Ekkor még szó 
se volt egy másik szentgotthárdi 
egyesületről. Miután kitudódott 
az új klub felállása, ismét megke-
reste az edzőt, de teljes elzárkó-
zás volt tapasztalható a klub felé, 
minden közös újragondolására, 
az összefogásra. Olyan szem-

pontból könnyű helyzetben van, 
hogy nem most kell ismerkednie 
a játékosokkal. Úgy érzi, az elmúlt 
két évben sikerült a játékosokkal 
jó kapcsolatot kialakítani, és 
elfogadtak edzőként. Az SZKK 
sikere a helyi játékosokban rej-
lik, nincsenek nagy igazolások, 
van egy jó utánpótlásbázis, és 
fiatal játékosok állnak készen a 
munkára. A bajnoki felkészülés 
elején felvázolta a játékosoknak 
az általa elvárt követelményeket, 
amik alapján szeretne dolgozni. 
A fiúk elfogadták, és nyitottak 
a változtatásra. A változás a 
csapatmunkában van, egy közös-
séggé kell válni a csapatnak, ahol 

mindenki egyéniség is marad. 
A felnőtt keret érett, tapasztalt 
játékosokból áll, ezért mindenki 
magáért is edz, és természetesen 
a közös sikerért. Nem egyszerű 
egy évtized bevett szokásait 
átalakítani, ehhez idő kell. A játé-
kosoktól kreativitást kér a pályán, 
és azt, hogy örömmel csinálják 
azt, amit szeretnek, élvezzék a 
játékot. A felkészülés közepén 
tart a csapat, túl vannak az első 
megmérettetésen. A játékosok 
hozzáállása a közös munkához, 
az edzésekhez jó. A meghatározó 
játékosok egészségesek, és jól 
motiválják a fiatalokat, akik elfo-
gadják az idősebb játékosok taná-
csait. A 2015/2016 bajnoki évben 
nem lesz olyan könnyű a tabella 
elején végezni, mint a tavalyi 
és tavalyelőtti évben. Két erős 
csapat érkezett a bajnokságba, a 
Tatabánya és a Balatonfüred, és 
kettő könnyebb ellenfél távozott. 
Kemény csaták várhatók az első 
hat helyezésért, nem könnyű 
megmondani előre, ki hol lesz 
majd a befutó. Azon dolgoznak, 
hogy a csapat minél jobb helye-
zést érjen el. Nem harcolnak a 
másik klub ellen, adott esetben 
nyitottak az együttműködésre 
is. Mindenki előtt nyitva áll az 
ajtó, aki szeretné, hogy a város-
ban színvonalas kézilabdaélet 
folytatódjon. A város vezetésével 
együtt azonban úgy gondolják, 
hogy Szentgotthárdon egy ké-
zilabdacsapatnak kell lennie, 
amely képviseli a várost, a helyi 
kézilabdát. S egyúttal szeretnék 
megköszönni a város segítségét, 
azt, hogy a TAO támogatásból 
vásárolt buszhoz biztosította az 
önrészt.   

 l.e.

Új edzôvel vág neki a bajnoki évnek  
a kézilabdacsapat

Megkezdték szereplésüket a 
2015/16-os bajnoki idényben 
labdarúgócsapataink. A megyei 
I. osztályban immáron Kiswire 
Szentgotthárd VSE néven futó 

együttes az első fordulókban 
vegyes eredményeket ért el, a 
megyei II. osztály Körmendi 
csoportjában játszó Rábatótfalui 
SE viszont kitűnően kezdett, há-

rom meccsen három győzelmet 
könyvelhetett el. 

Eredmények: 
Répcelak–Szentgotthárd 3-0, 

Szentgotthárd–Csepreg 2-1, 

Tápláni KSK–Szentgotthárd 2-0
Rábagyarmat–Rábatótfalu 

0-1, Rábatótfalu–Őriszent-
péter 3-2, Magyarszecsőd–
Rábatótfalu 2-4  

Repülôrajtot vett a Rábatótfalu

Péter Zsolt edző
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Országos Utánpótlás 
Seregszemle 2015 

Kimagaslóan szerepeltek a 
csapat fiataljai az augusztusi 
utolsó hétvégén, Budapesten 
megrendezett versenyen. Cseh 
Bence kategóriáját magabizto-
san nyerte, Cserpnyák Martin 
és László Àbel ezüst, míg Karba 
Bálint bronzérmet szerzett. 
László Katát csak a válogatott 
tagjai előzték meg élete első 
országos versenyén. Rajtuk kívül 
még Karba Noel szerzett pontot 
kilencedik helyezésével.

Ezen eredmények következté-
ben pedig a Thermalpark Szent-
gotthárdi VSE nyerte a csapatok 
versenyét, kiérdemelve a Ma-
gyarország legjobb utánpótlás-
képző bázisa címet!

Gratulálunk minden résztve-
vőnek, a folytatásban hasonló 
sikereket kívánunk!

Serdülő B kategória (60 dobás)
2. Cserpnyák Martin 281 fa
3. Karba Bálint Lajos 276
9. Karba Noel Márk 232 fa
13. Karba Bence 218 fa

Serdülő A kategória lány
5. László Kata 496 fa

Serdülő A kategória fiú
2. Ábel László 543 fa
13. Cseh Máté 458 fa

Ifjúsági fiú
1. Cseh Bence 573 fa
33. Schvarcz Levente 472 fa

Somogyi Gábor a Szenior 
Világbajnokságon

21. alkalommal találkoztak a 
világ legjobb szenior atlétái, hogy 
összemérjék tudásukat. Ezúttal 
Franciaországban Lyon adott 
helyet augusztus 4-16. között a 
körülbelül 8000 atlétának, hogy 
eldöntsék, ki a legjobb a világon 
korosztályukban.

A Synergy Fitness Szentgott-
hárd SE 52 éves atlétája, Somo-
gyi Gábor is magára ölthette a 
Magyarország válogatott szere-
lését. Gábor a tavaszi Európa-
bajnokságon nyújtott kiváló 
helyezése után (6. hely) Lyonban 
is a félmaratoni távot választotta. 
Ezúttal azonban jóval erősebb 
mezőny ígérkezett a rajtlisták 
alapján. A verseny útvonala is 
rendkívül változatos volt, renge-

teg kanyar és kisebb emelkedők 
is nehezítették a futók dolgát. 
Vincze Csaba versenyzője a rajtot 
követően már rögtön a 10-15 fős 
élmezőnyben bújt meg. A táv 
folyamán többször futott az első 
tízben is, a végelszámolásban a 
kiváló 13. helyet sikerült meg-
szereznie, a rendkívül erős, 89 
fős M50-es mezőnyben 79:48-as 
idővel.

„Egy álmom vált valóra, hogy 
ott lehettem, elképesztő élmény 
volt számomra, hogy korosztá-
lyomban a világ legjobbjai között 
futhattam. Bízom benne, hogy 
jövőben újból részt vehetek majd 
és még jobb eredményt is elérhe-
tek.” - mondta Somogyi Gábor

Érem a Kick-Box  
Európa-bajnokságról

Az óceán parti baszk város, 
San Sebastian adott otthont az 
utánpótlás korú kick-boxosok 
ez évi legnagyobb seregszemlé-
jének, az Európa-bajnokságnak. 
Az évközi kvalifikáció során 2 
szentgotthárdi sportoló szerzett 
kvótát az indulásra. Tóth Bence 
(47 kg) és Kulcsár Márió (63 kg) 
a válogatott edzőtáborozás után 
indult útnak a megmérettetésre. 
A verseny lebonyolítása egyenes 
kiesési rendszerben zajlik, ezért a 
versenyzők a mérlegelés után na-
gyon várták a sorsolás alakulását. 
A lista nyilvánosságra hozatala 
után Bencének tűnt könnyebb 

út a dobogó felé, mert Márió 
rögtön a tavalyi VB döntőssel 
kezdett. Bence ügyesen vette az 
első akadályt, egy angol fiút, akit 
TKO-val győzött le. A 8 között 
egy szlovén fiú következett, de 
5:3-ra őt is sikerült legyőzni. 
A döntőbe jutásért egy német 
versenyzővel kellett küzdenie. A 
harcos küzdőmódú fiún azonban 
már nem sikerült átlépnie, így a 
harmadik helyen végzett.

Márió mérkőzése kiélezett 
küzdelmet hozott. A 3. menetig 
fej-fej mellett születtek a pontok, 
de ott egy pillanatnyi kihagyás 
eldöntötte a mérkőzést, így ő 
sajnos a 16 között befejezte a 
küzdelmet. Erős mezőny jelle-

mezte az Európa-bajnokságot, 
ahol a hagyományosan jól sze-
replő országok mellé egyre több 
új nemzet iratkozik fel az érem-
szerzők közé. Ennek ellenére a 
pointfighting küzdelmi ágban 14 
aranyéremmel ismét a magyar 
válogatott lett az első helyezett. 

Az élete első világversenyén 
szereplő Tóth Bence számára 
nagyon szép siker a megszerzett 
bronzérem. Remélhetően fiatal 
harcosunk a jövőben sok hasonló 
sikerrel örvendeztet meg majd 
bennünket. 

A sportolók részvételét Szent-
gotthárd Város Önkormányzata 
és az Opel Magyarország támo-
gatta.

Gaál Ákos
sportreferens

Beszámolunk az augusztusi  
sporteseményekrôl
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„Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán Kistér-
ségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása” 
című pályázat zárásáról

„Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán Kistérségi 
Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása” című, 
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 jelű projekt megva-
lósítása konzorciumi együttműködés keretében tör-
ténik. Fő kedvezményezett: Rendelőintézet Szent-
gotthárd, konzorciumi partnerek: Szentgotthárd és 
Térsége Önkormányzati Társulás, Falugondnokok 
Vas és Győr-Moson Sopron Megyei Egyesülete. 
Megvalósítási idő 2013.09.01 - 2015 augusztus 31. 
A projekt összköltsége 104 403 081 Ft.

Rendelőintézet Szentgotthárd, EFI szerve-
zésében a Szentgotthárd és térsége lakosai, a 
programban résztvevő háziorvosoknál, illetve az 
EFI munkatársainál kérdőíves és fizikai felméré-
sen vehettek részt, laborleletekkel kiegészítetten 
személyre szabott kockázatelemzésekre is sor 
került. A fentieken túl szájüregi –és vastagbél 
daganatszűrésre is lehetőség nyílt.

Az EFI által kínált programok keretében rend-
szeresen, szakemberek által irányított táplálkozá-
si, gyógytorna és lelki tanácsadáson lehetett részt 
venni, a mozgásprogramok része volt a zumba is.

Tematikus csoportfoglalkozást jelentett az 
úszásoktatás, nordic walking, az egészségügyi 
dolgozók kiégésének megelőzése, életegyensúly-
program, dohányzásról történő leszokás segítése.

A lakosság tájékoztatása számos orvosi és 
szakmai előadás keretében történt. 

Ingyenes, dvd melléklettel ellátott Egészségka-
lauz című kiadvány készült.

Időszakos eseményként jelentkeztek évente 
a városi sport-és egészségnappal, tematikus 

kirándulásokkal, gyalog –és kerékpártúrák-
kal, az élményfürdőben kínált programokkal.  
Kommunikációs kampány formájában valósult 
meg a „Füstmentes kistérség” programelem, két 
helyszínen is.

Konzorciumi tagok is változatos, színes prog-
ramokat valósítottak meg.

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 
Társulás szervezésében gyermekpszichológus állt 
ingyenesen a kistérségben élő diákok és szüleik 
rendelkezésére hetente több alkalommal, amit 
egyéni, illetve csoportfoglalkozások keretében is 
igénybe vehettek.

A Porci Berci gerincbarát torna keretében a 
szentgotthárdi és a kistérség kisiskolás gyerekei 
tanulhatták meg játszva a helyes testtartás fon-
tosságát, beépítve azt a mindennapi életükbe.

Lehetőség nyílt a Társulás minden tag-ön-
kormányzata számára sportnap lebonyolítására 
is, melynek köszönhetően nem csak a gyerekek, 
de a felnőttek testmozgásához is hozzá tudott 
járulni a Szentgotthárd és Térsége Önkormány-
zati Társulás.

A projekt során folyamatosan színvonalas 
előadásokat hallgathattak az érdeklődők, külön-
böző egészségügyi és életmóddal kapcsolatos 
témákban.

Iskolafogász közreműködésével fogászati 
szűrések és felvilágosító tanácsadások zajlottak 
egészen óvodás kortól az iskolásokig. Ezek mellett 
kidolgozásra került a Szentgotthárd térségének 
Egészségterve is, mely a régió egészségügyi álla-
potát és annak javítására irányuló lehetőségeket 
vizsgálja.

Falugondnokok Vas és Győr-Moson Sopron 
Megyei Egyesülete szervezésében a kistérség 
településein élő lakosság bevonása a cél. Megva-
lósításra került a „Jót s Jól”projektelem,melynek 
az idősek közösségben tartása,szellemi és fizikai 
aktivitásuk megőrzése,fejlesztése volt a cél. Ennek 
keretében klub foglalkozásokra,kirándulásokra 
került sor,kiegészítve az egészséges táplálko-
zásra és életmódra vonatkozó tanácsadással. Az  
„Egészség és élmény” program a szentgotthárdi 
fürdőben  valósult meg, a kisfalvak lakossága 
számára. A program része volt még   segítség 
nyújtása a dohányzásról való leszokáshoz, illetve 
lehetőség volt elsősegélynyújtó tanfolyamon is 
részt venni a falvak lakosságának.

Az esélyegyenlőséget szem előtt tartva va-
lamennyi program ingyenesen állt a lakosság 
rendelkezésére.

Az Egészségfejlesztési Iroda 2015. augusztus 
31. napját követően a pályázati feltételeknek 
megfelelően fenntartási időszakba lép át.

SAJTÓKÖZLEMÉNY


