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A harmincéves Széchenyi iskolát  
ünnepelték

Harminc évvel ezelőtt nyitotta meg 
kapuit Szentgotthárdon a 2-es Számú 
Általános Iskola, a mai Széchenyi isko-
la. November hetedikén ünnepelték az 
évfordulót kiállítással, gálaműsorral az 
iskola korábbi és mai diákjai, tanárai és 
fenntartói. 

A Szentgotthárd és Térsége Széchenyi 
István 5-8. Évfolyam Általános Iskola aulájá-
ban kezdődött az ünnepség. Korábbi tárgyi 
emlékekkel, fotókkal és dokumentumokkal 
mutatták be az iskola történetét. Kocsisné 
Takács Éva köszöntötte a szépszámú közön-
séget, majd átadta a szót Kollár Csabának, az 
iskola első igazgatójának. 

Minősítő koncerten ért el „C” kategóri-
ában arany minősítést a Szentgotthárd 
Város Fúvószenekara,  az október 30-án, 
Szentgotthárdon a Színházban tartott 
nagy sikerű előadással. A kiemelkedő 
eseményen jelen volt Balázs Árpád 
Erkel-díjas zeneszerző, a Magyar Fú-
vószenei és Mazsorett Szövetség alapító 
elnöke is.  

A hangversenyre olyannyira megtelt a 
Színház, hogy pótszékeket is kellett hozni a 
zenebarátoknak. 

Megszerezték a felsôbb minôsítést a fúvósok
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Folytatás az 1. oldalról

A harmincéves Széchenyi iskolát  
ünnepelték

Kollár Csaba tíz évig vezette 
az intézményt. Személyes hangú 
és humorral tűzdelt beszédében 
kitért a kezdetekre. Bauer Ká-
roly akkori tanácselnök 1984 
augusztusában kérte fel arra, 
hozzák létre az új iskolát. „Bár-
mily nehéznek is tűnt a feladat, 
mindenki segített, most aki 
itt van, mindenkit magamhoz 

kellene ölelni, nélkületek ez az 
iskola nem indulhatott volna el, 
nem juthatott volna el oda, ahol 
most tart.”

Röviden kitért a kiállítás te-
matikus összeállítására, a becses 
relikviákra, amiket az iskola 
diákjai és tanárai megőriztek, 
majd „férfiasan bevallotta”, azért 
esett az átadás ideje november 
hetedikére (a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom évfordu-
lójára), mert akkor a nagy poli-
tikai és állami ünnepeken voltak 
az átadások, noha a tanítás már 

szeptemberben megkezdődött 
az új iskolában. Hatszáz diák 
és ötvenhét pedagógus volt az 
intézményben 1985-ben. Az 
iskolát hamar belakták, meg-
kezdődött a szlovén és német 
nyelv tanítása, a jó tornacsarnok 
is hozzájárult a számos kitűnő 
sporteredményhez. 

Kollár Csaba elérzékenyült, 
hangja is megcsuklott, amikor 
azokra a kollégákra és dolgo-

zókra emlékezett, akik már nem 
lehetnek közöttünk. Egyperces 
néma csenddel és gyertyagyúj-
tással fejezte ki tiszteletét.

A megnyitó után a sportcsar-
nokban folytatódott az ünnepség. 
A széchenyis nyolcadikos tanulók 
palotással kezdték, majd kivetítőn 
a Gotthard Tv filmösszeállítását 
láthatták az ünneplők (akkor 96 
millió forintba került az épület). 

Huszár Gábor polgármester 
azzal kezdte beszédét, hogy mi-
ért ő áll most itt, miért nem azok, 
akiknek az iskola létrehozása 

köszönhető? Bauer Károlynak, 
Kollár Csabának, Szabó Lász-
lónak és még sokan másoknak 
a tantestületből. A két igazga-
tó-helyettes, Unger Magdolna, 
Barabásné Sas Ibolya és az iskola 
immár világhírű sportolója, Pars 
Krisztián kalapácsvető is jelen 
volt. A polgármester huszonöt 
évig tanított az iskolában, tizen-
hat évig volt igazgató. „Harminc 
éve úgy költöztünk az iskolába, 
hogy még festettek, mázoltak, 

csiszoltak, harminc év múltán, 
idén szeptembertől hasonló volt 
a helyzet, egy sikeres önkor-
mányzati pályázat határidejének 
szorításában újították fel az épü-
leteket. Harminc éve egy fiatal és 
tettre kész tantestület kezdte el 
a munkát, a széchenyis lendület 
azóta se fogyott ki, számtalan 
tehetséges diákot indított útnak”. 

A polgármester is elérzéke-
nyült, amikor egy régi, szülőktől 
hallott történetet idézett fel: 
szünetben kitódultak a gyerekek 
a folyosóra, az akkori igazgató 
(Kollár Csaba) pedig kitárt karral 
ott állt a folyosó végén, és minden 

arra futó gyereknek megsimogat-
ta a fejét… a történetet elmesélő 
szülő megjegyezte, ezért is íratta 
be gyermekeit a Széchenyibe…

A színvonalas gálaműsort mai 
és egykori széchenyis diákok ad-
ták, a város több énekkara és kó-
rusa is köszöntötte az évfordulót. 

Az ünnepség végén újra szót 
kért Huszár Gábor polgármes-
ter, és a sportcsarnok közepére 
invitálta a régi és mai tantestület 
tagjait és mindazokat, akik az 

iskola életre hívását kezdemé-
nyezték, segítették. A testvéris-
kolák képviselői is jelen voltak 
az évfordulón. 

Kocsisné Takács Éva, a Szé-
chenyi iskola igazgatója megkö-
szönte mindazok támogatását, 
akik az iskola harminc éve alatt 
itt dolgoztak, és megköszönte az 
önkormányzat és a szponzorok 
támogatását a rendezvényhez. 
Bejelentette, jövőre megjelente-
tik a Széchenyi iskola harminc 
évét bemutató évkönyvét. 

(t. m.)
Fotó: Horváth Anita  

Széchenyi iskola 
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Folytatás az 1. oldalról

Megszerezték a felsôbb minôsítést a fúvósok

Jövőre lesz 110 éve, hogy fúvós-
zenekart alapítottak a városban. 
Rápli Róbert immár tizennyolc 
éve vezényli a szentgotthárdi 
fúvósokat. A karnagy elmondta, 
nem kötelező minősítést kérni, 
de legalább ötévenként ajánlatos 
az amatőr zenészeknek is a szak-
mai megmérettetés. 

A zsűri tagjai: Szabó Ferenc 
Hidas Frigyes-díjas karmester, a 
Magyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség elnöke, Dohos László 
Liszt-díjas karnagy, a Magyar 
Honvédség nyugalmazott főkar-

mestere, a fúvósszövetség tiszte-
letbeli elnöke és Szélesi Attila, a 
Sárvári Koncertfúvós Zenekar 
karmestere és a fúvósszövetség 
elnökségi tagja. 

A koncertre főleg magyar ze-
neszerzők műveit választották. 
Pécsi József: Szombathelyi Má-
tyás bakák induló, Balázs Árpád: 
Kuruc képek (szóló: Csukly Dá-
niel, szoprán-szaxofon), Gulyás 
László: Széki muzsika (szóló: 
Rápli Péter klarinét). Minősítő 
repertoárjukon szerepelt még 
Janvan der Roost: Puszta, Jacob 

de Haan: Oregon, és Johann 
Strauss: Éljen a magyar polka 
című koncertdarabja. 

A fúvósok hosszú hónapokig 
készültek és gyakoroltak, siker ko-
ronázta munkájukat, „C” (felső) 
szinten, arany minősítést kaptak.

A szentgotthárdi fúvószenekar 
minősítő hangversenyét a közön-
ség is nagyra értékelte, hosszan 
tartó tapssal köszöntötték a 
zenészeket és karnagyukat, és fe-
jezték ki hálájukat a szép estéért.

(t. m.)
Fotó: Tóth Csaba

November 21-én tartották a 
hagyományos Katalin-bált a 
szentgotthárdi Vörösmarty 
Gimnázium aulájában. 

Az iskolai szülői munkaközös-
ség szervezte a bált, amelyre több 
mint százan jöttek el. A mostani 
és korábbi diákok, valamint szü-

leik is részt vettek a hangulatos 
mulatságon. A nyitótáncot a 
10./G osztály adta elő, keringő-
jükkel kezdődött a program. 

A fellépők: Medgyes Szilvia 
(ének), Kóbor Zsóka (gitár és 
ének), Háklár Adél és Bognár 
Balázs (tánc), Berkenyés Gábor 
(trombita), Enjoy tánccsoport. 

A vendégeknek a talpalávalót 
a Live Party Band szolgáltatta. 
A vacsoráról a Székely Tanya 
étterem gondoskodott. 

A belépőjegyekből és támo-
gatójegyekből összegyűlt pénz-
ből a szülői szervezet a diákok 
szabadidős programjait, tö-
megsportrendezvényeit és a 

diákönkormányzat programjait 
támogatja. A bevétel egy részét 
a gimnázium fennállásának 125. 
évfordulójára tervezett kiad-
vány (évkönyv) megjelentetésére 
szánják. 

(Információ és fotó:  
gimnázium)

Katalin-bál a gimnáziumban

Rápli Róbert karnagy

 Telt ház a Színházban

Hangverseny közben
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Pannon Kapu: kultúra kicsiknek és nagyoknak
A karácsonyváró progra-
mok újra a város központ-
jában lesznek, mint ahogy 
az idén a nyári kulturális 
eseményekkel is iparko-
dott újra a Várkertet „célba 
venni” a szentgotthárdi 
Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület. Kiss Évával, az 
egyesület vezetőjével be-
szélgettünk.

A Pannon Kapu az idén is 
minden korosztály elvárásai-
nak, igényeinek megfelelően 
próbálta megszervezni a prog-
ramkínálatot. A gyerekektől az 
idősebbekig, a színházi előadá-
soktól a könnyedebb műfajokig 
váltogatták a műsorokat, így 
nem fordulhatott elő, hogy ne 
találtak volna az érdeklődők 
számukra megfelelő kikapcso-
lódást. A tavalyinál bővebb volt 
a kínálat, és elsősorban a minő-
ségi programokat részesítették 

előnyben, noha ezek drágáb-
bak. Az egyesület legnagyobb 
támogatója a szentgotthárdi 
önkormányzat, de pályázati 
pénzekből, saját bevételeikből 
és a jól működő gazdálkodásból 
is tudták mindezeket finanszí-
rozni. A Zöld Szentgotthárd 
programra és a Történelmi 
Napokra egy-egy milliót nyer-
tek, működési költségekre 300 
ezer forintot. A Színházban 
szinte mindig van rendezvény, 
a színházi előadások gyakran 
teltházasak, de sokan egyéb 
célra is igénybe veszik a szép 
környezetet. A régi művelődési 
házban vásárokat, tanfolyamo-
kat tartottak. Az emeleti nagy-
teremre már nagyon ráférne a 
felújítás, korszerűsítés.

Kiss Éva elmondta, a Pannon 
Kapu együttműködik az oktatá-
si intézményekkel, a civil szer-
vezetekkel. A Szivárványkórus 
és a Szentgotthárdi Fotóklub az 

egyesület égisze alatt tevékeny-
kedik. Ők, valamint a Városi 
Vegyeskar és Szentgotthárd Vá-
ros Fúvószenekara az egyesület 
költségvetéséből saját céljaikra 
30-30 ezer forintot kaphattak 
az idén.

Az önkormányzat partner 
volt abban, hogy a nyári nagy-
rendezvényeket újra a Vár-
kertben tarthatták (javították 
az infrastruktúrát). A fiatalok 

által kedvelt Hopplá Fesztivál 
és a Történelmi Napok látvány-
elemeivel jobb minőségű prog-
ramot kaphattak a látogatók.

Sokan kifogásolták és hiá-
nyolták a karácsony előtti Fő 
téri kitelepülést és programo-

kat. Az idén visszatérnek az 
OTP elé, ahol december 19-én 
Zséda és a Republic együttes 
élő koncertje lesz a fő attrakció. 

(t. m.)

A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat a Rábafüzesért 
Egyesülettel közösen idősek 
napi rendezvényt szervezett 
a Rábafüzesi Fiókkönyvtár-
ban, 2015. október 18-án 
délután. 

A rendezvényen Bedi Beat-
rix köszöntötte a vendégeket. 
Ünnepi  beszédet  mondott 
Huszár Gábor polgármes-
ter. Serfecz Bereniké verssel 
köszöntötte a vendégeket . 
Az ünnepség jó hangulatáról 
gondoskodott a Rábafüzesi 

Asszonykórus ,  Kiss Árpád 
énekes, illetve a Jakabházi Fa-
luszépítő és Hagyományőrző 
Egyesület Parasztzenekara. 
Pohárköszöntőt mondott Rá-
bafüzes városrészi képviselője, 
Kardosné Kovács Márta. Az 
ünnepség után megvendé-
gelték a  meg jelenteket .  A 
rendezvényt a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat, illetve a 
Rábafüzesért Egyesület (a Civil 
alapból) finanszírozta. 

Fotó: Jakabházi Faluszépítő és 
Hagyományőrző Egyesület

 Rábafüzesen az idôseket köszöntötték
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Szentgotthárdon a város 
közúthálózatának gerincét 
képező utak állami tulajdonú 
és kezelésű összekötő utak 
részei, azok városi átkelési 
szakaszai, ezért az alábbiak-
ban felsorolt városi utakon 
a síkosságmentesítés és hó-
eltakarítás a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. feladata:

– 8-as számú főútvonal 
(Jakabháza városrész Fő út);

– Rábafüzesi bekötőút – 
Füzesi út – Széll Kálmán tér 
(7459. jelű út);

– Kossuth L. u. – Kethelyi 
út, Mártírok út – Széchenyi 
u. – Tótfalusi út (7454. jelű út)

– Máriaújfalui út – Nyíres 
út (7455. jelű út);

– Árpád út – Apátistvánfal-
vai út (7458. jelű út);

– Május 1 út – Hunyadi 
út (Május 1 út – Ady E. utca 
közötti szakasza) – Ady E. 
utca a vasútállomásig (74328. 
jelű út).

A Magyar Közút Non-
profit Zrt. körmendi üzem-
mérnökségének ügyeleti 
telefonszáma +3694819765, 
Soós  Róbert  üzemmér-
nökség-vezető elérhető-
sége +36/30/3001-514. Az 
állami közútkezelő egyéb 
elérhetőségei:www.kozut.
hu, e-mail: info@kozut.hu, 
az Útinform telefonszáma 
+36/1/3362-400, e-mail: 
utinform@kozut.hu

Az önkormányzati tu-
lajdonú és kezelésű uta-
kon a SZET Szentgotthárdi 
Kft. (Tel.: +36/94/553-023) 
végzi a hóeltakarítást és a 
síkosságmentesítést. Ezt a 
feladatukat mindig a hó-
eltakarítási és síkosság el-
leni védekezési ütemterv 
alapján végzik. Az ütemterv 
alapján síkosság-mentesí-
tés csak az önkormányzati 
kerékpárutakon és néhány 
veszélyes  ( beárnyékolt) 
útszakaszon történik fo-
lyamatosan. A többi útsza-

kaszon csak hóeltakarítás 
folyik a korábbi évek gya-
korlatának megfelelően. 
A hóeltakar ítás  mindig 
fontossági sorrendben, az 
ütemtervnek megfelelően 
történik, nem érhetnek oda 
mindenhová egyszerre.

A kézi hóeltakarítás során 
az önkormányzati intézmé-
nyek megközelítésének biz-
tosítása, az önkormányzati 
területek előtti járdák, vala-
mint a gyalogátkelőhelyek és 
az autóbuszöblök takarítása, 
síkosságmentesítése a fel-
adatuk.

Az ingatlanok, üzletek, 
vendéglátó-ipari egységek, 
elárusítóhelyek és társas-
házak előtt lévő járdasza-
kaszok (az ingatlan és az 
úttest közötti valamennyi 
járdaszakasz) takarítása, 
síkosságmentesítése a tulaj-
donos/használó kötelessége. 
Ez általában nem okoz prob-
lémát a  családi házaknál, de 
vonatkozik a társasházakra 
is.   A legtöbb probléma 
ebből ott van, ahol a föld-
szinten üzletek, az emeleten 
pedig lakások vannak. Itt 
okoz/okozott folyamatosan 
gondot, hogy kinek a felada-
ta a járda takarítása. Ennek 
a kérdésnek a rendezése a 
közös képviselő feladata és 
felelőssége. 

Kérünk mindenkit, hogy 
az adott időjárási, látási és 
útviszonyoknak megfelelően 
közlekedjen, a téli időjárási 
körülményekre felkészülve 
(pl.: megfelelő ruházat) és a 
téli útviszonyoknak megfe-
lelően felkészített járművek-
kel, a hosszabb utazási idő 
figyelembevételével induljon 
útnak.

Együttműködésüket kö-
szönjük!

Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal

2015. november 6-án a 
Szentgotthárdi Járási Hiva-
talban átadták a Kormány-
ablakot, így Vas megyében 
ezzel lezárult a kormányab-
lakok kialakítása.

A Szentgotthárdi Járási Hiva-
talban található Kormányablak 
megújult környezetben várja 
ügyfeleit, ahol a modern, XXI. 
századi ügyfélfogadási körülmé-
nyek a barokk múlttal 
találkoznak, mely a he-
lyiségek kubatúrájában 
és a falakon látható 
korabeli freskókon kö-
szön vissza.

Megemlítendő, hogy 
a 2015. év második 
felében lezajlott ki-
alakítás során kiemelt 
figyelmet kapott az 
akadálymentesítés , 
így a Szentgotthárdi 
Járási Hivatal és Kor-
mányablaka, továbbá 
a polgármesteri hivatal 
akadálymentes rám-
pán közelíthető meg, 
mely a hivataloknak 
helyet adó épület olda-
lán található. A rámpát 
mind a kerekesszékkel 
közlekedő mozgássérültek, mind 
pedig a babakocsival érkezők 
naponta használják, közlekedé-
süket segíti a rámpa végén talál-
ható fotocellás, automata ajtó. A 
Szentgotthárdi Járási Hivatalban 
akadálymentes mellékhelyisé-
get is kialakítottak, melyben a 
kisgyermekkel érkezők számá-
ra pelenkázót helyeztek el. A 
Kormányablak szintén akadály-
mentesen megközelíthető, a 
kerekesszékkel közlekedők ré-
szére külön ügyfélfogadó pultot 
alakítottak ki. A hivatalon kívül a 
mozgássérültek részére fenntar-
tott parkolók is találhatók.

A Kormányablakban több 
mint 400 féle ügytípus intézhető. 
Az eddig megszokott személyi 
okmányokkal (pl. személyazo-
nosító igazolvány, útlevél), lak-

címmel (pl. lakcímbejelentés), 
gépjárművekkel (pl. gépjármű-
átírás) kapcsolatos ügyintézés 
mellett számos új feladatot lát 
el a Kormányablak, így kérelem 
terjeszthető be különféle szociá-
lis ellátások megállapítására (pl. 
ápolási díj, aktív korúak ellátása), 
családtámogatások megállapítá-
sára (pl. csecsemőgondozási díj, 
gyermekgondozási díj), továbbá 
a Kormányablaknál kérelmezhe-

tő az Európai Egészségbiztosítási 
Kártya, Társadalombiztosítási 
Azonosító Jelet igazoló hatósági 
igazolvány (TAJ-kártya), vala-
mint papíralapú hiteles tulajdo-
nilap-másolat is kérhető.

A Kormányablaknál intézhető 
ügyek teljes felsorolása meg-
tekinthető a kormanyablak.hu 
honlapon.

A Szentgotthárdi Járási Hivatal 
Kormányablakának elérhető-
ségei:

Szentgotthárdi Járási Hivatal 
9970, Széll Kálmán tér 11.

Telefon: 94/795-669
Nyitva tartás:
Hétfő 7:00-17:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 8:00-16:00
Csütörtök 8:00-18:00
Péntek 8:00-14:00

A Kormányablak 
kerekesszékkel is könnyen 

megközelíthetô
Tájékoztatás

Szentgotthárd téli útüzemeltetés
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Szentgotthárdon november 
28-án gyertyagyújtással és 
hangversennyel köszöntöt-
ték az advent eljövetelét a 
rábakethelyi templomban. 

A Rábakethelyi Városrészi 
Önkormányzat és a Szentgott-
hárd Énekegyesület közösen 
szervezte a programot. A ka-
rácsonyvárás hangulatát talán 
a zene és énekhang tudja a leg-
szebben kifejezni. A koncerten 
a Nagyboldogasszony Plébánia 
Ifjúsági Kórusa és Szentgotthárd 
Város Vegyeskara énekelt, ven-
dégkórust is hívtak, a marcali 
Calypso Kórus érkezett Szent-
gotthárdra. 

A marcali kórus 25 éve alakult 
vegyeskarként, 1993-ban vette 
fel a Calypso Kórus nevet. Nagy 
sikerrel énekelnek állami és 
egyházi ünnepségeken, itthon és 
külföldön. Kórusművek, egyházi 
énekek, népdalfeldolgozások, 
jazz, spirituálé, musical-részle-
tek is szerepelnek repertoárju-
kon. A kórusnak közel harminc 
tagja van, vezetőjük 1992-től 
Stamler Edit. A kórusok az 
adventi várakozás által ihletett 
műsorukkal ünnepi hangulatot 
varázsoltak a kis templom falai 
közé. December 20-án hason-
lóan szép élmény vár a barokk 
templomban megvalósuló kará-
csonyi hangversenyre látogatók-

ra, melyen  a város nyolc kórusa 
lép fel. Hagyományt szeretnének 
teremteni az először szerveződő, 
nagyszabású  programmal. A 
„Zenés áhítat” című összeál-
lításban a karácsonyi énekek 
magyarul, németül és szlovénul 
csendülnek fel. Fellép a helyi 
Arany iskola és a Széchenyi is-
kola kórusa, a Rábafüzesi Német 
Asszonykórus, a Magyarországi 
Szlovének Szövetségének kama-
rakórusa, a Békefi Népdalkör, a 
Szivárvány Kórus és Szentgott-
hárd Város Vegyeskara. A szer-
vezők és fellépők szívből ajánlják 
az érdeklődőknek a programot! 

(K. K. M. )
Fotó: Kardos Melinda

Novemb er  26-án z ár ul t 
Szentgotthárd Város  Ön-
k o r m á n y z a t á n a k  Á R O P -
1.A.3-2014-2014-0050 „A hátrá-
nyos helyzetűek társadalmi integ-
rációjának új esélyei a Szentgott-
hárdi Járásban” című projektje. 

A projekt eredetileg tervezett 
9 hónapos megvalósítási idő-
tartama a támogatás elnyerésé-
nek csúszása miatt 4 hónapra 
csökkent le. Ez nehezítette a 
kitűzött célok és feladatok meg-
valósítását, melyeket végül a 
projektmegvalósító a kerekasztal 
tagjaival sikeresen zárt.

A záró rendezvényt megelőzte 
a projekt hetedik, egyben utol-
só kerekasztal-ülése. Témája a 
nemzetiségek helyzete a járás 
területén, valamint a korosztá-
lyok együttműködése, az idősek 
társadalmi életben való szerep-
vállalása. A kerekasztal meghí-

vott előadói: Kissné Köles Erika, 
a szlovén nemzetiség parlamenti 
szószólója; Schreiner Vilmosné, 
a Nyugdíjas Pedagógusok Egye-
sületének elnöke és Bauer Károly, 
a Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub 
elnöke. 

A záró konferenciát Huszár 
Gábor, Szentgotthárd polgármes-
tere nyitotta meg. Ezt követően 
ismertették a projekt eredmé-
nyeit. Kovács István, a BFH Eu-
rópa Kft. ügyvezetője bemutatta 
a projekt célkitűzései alapján 
elkészült helyzetelemzést. Ezt 
követte Kovács Katalin szakmai 
vezetőnek, a projekt eredményeit 
bemutató beszámolója.

A projekt három prioritás 
mentén indult:

1. Társadalmilag leszakadó ré-
tegek segítése, generációk közti 
kapcsolatok erősítése

2. Munkaerő-piaci aktivizálás

3. Fogyatékkal élőkkel, meg-
változott munkaképességűekkel 
kapcsolatos szolgáltatások és ér-
zékenyítő programok fejlesztése

A témaköröknek megfelelően 
az alábbi rendezvények valósul-
tak meg:

• Nyári táborok hátrányos 
helyzetű gyerekek részére: au-
gusztusban két alkalommal egy-
egy hetes tábor 30-30 gyermek 
részére. 

• Lakossági fórumok az ener-
giatudatos lakásüzemeltetésről: 
energiaköltségek csökkenté-
sének lehetőségei, rászorulók 
megsegítésének lehetőségei, 
lakossági pályázati lehetőségek.

• Akcióprogramok kidolgozá-
sa a három témakörben (kerek-
asztal-ülések). Témái:

• Szociális ellátórendszerek a 
járás területén. Fogyatékkal élők, 
pszichiátriai betegek helyzete.

• Munkaerő-piacról kiszorul-
tak, megváltozott munkaképes-
ségűek helyzete, segítése.

• Egészségmegőrzés. A házior-
vosi szolgálat működése, szerep- 
és felelősségvállalása.

• Nemzetiségek helyzete a 
járás területén. 

• Korosztályok együttműködé-
se, az idősek társadalmi közélet-
ben való szerepvállalása.

• Érzékenyítés, érzékenyítő 
tréningek: esélyegyenlőségi nap 
általános iskolások számára.

• Tréning a projektmegvalósí-
tók részére.

A projekt ugyan a záró konfe-
renciával véget ért, de a munka 
nem zárult le. A kerekasztal 
tagjai 2016-ban is ülésezni fog-
nak, keresve a megoldásokat a 
feltárt problémák, hiányosságok 
orvoslása érdekében.

Kovács Katalin

Lezárták a hátrányos helyzetûek  
integrációjáról szóló pályázatot

Városi 
programajánló

2015. december 13. Ünnepi 
készülődés – Luca-nap – gye-
rekprogram

– Mézeskalács-sütés, ajándék-
készítés. Írj levelet a Jézuskának! 

– Mennyi szeretet fér egy 
cipősdobozba? Várjuk az aján-
dékkal megtöltött dobozokat a 
Színházba, melyeket a rászoruló 
családoknak fognak kiosztani.

2015. december 19. Kará-
csonyváró a Fő téren

Fellépnek: Kakaó zenekar, Mok-
ka Tribute Band, Zséda, Republic

2015. december 20. Kará-
csonyi hangverseny a barokk 
templomban

2016. január 9. A lendvai Egy 
&Vándorszínház vendégjátéka

Cristopher Durang: Több, mint 
terápia, avagy te jól vagy, és én? 
című romantikus vígjáték

2016. január 12. Az Ezerarcú 
Világ – Nagy Péter világutazó 
– A Transzszibériai vasútvonal

Adventi gyertyagyújtás és hangversenyek
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November 25-én önkor-
mányzati ülést tartott a 
szentgotthárdi képviselő-
testület. Sportolókat jutal-
maztak, elfogadták a város 
jövő évi költségvetési kon-
cepcióját, módosították a 
kitüntetési rendeletet. (A 
Szentgotthárdra tervezett 
konténerváros ügyével külön 
cikkben foglalkozunk.)

Huszár Gábor polgármester 
beszámolt a két ülés között 
történtekről. A polgármester 
három sikeres szentgotthárdi 
sportolót köszöntött az ülésen, 
oklevelet és jutalmat adott át 
nekik. Tóth Bence bronzérmet 
szerzett, Kulcsár Márió a 16. 
helyen végzett Spanyolország-
ban a Kick-Box Eb-n, edzőjük-
kel, Hegedűs Zoltánnal együtt 
jelen voltak. Szabó Bence, a 
Szentgotthárdi VSE sportolója 
pedig az U21-es korosztályban, 
labdarúgásban lett gólkirály, 41 
gólt szerzett.

A polgármester elmondta, 
október 29-én, Budapesten a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
umban tárgyalt, a máriaújfalui 
szennyvízrendszer kiépítésé-
hez a támogatási szerződéseket  
december 15-ig aláírhatják, in-
dulhat a közbeszerzés. 

A LEADER együttműködés 
térségi szervezetében novem-
berben alelnöknek választották 
Huszár Gábor szentgotthárdi, 
és Kocsis Zsolt csörötneki pol-
gármestert. A polgármester 

elmondta, reméli, a jövőben a 
város is részesedhet a gazdasági 
előnyökből. 

A Szentgotthárdon létreho-
zandó négy évszakos művészeti 
tábor létrehozásáról tárgyalt 
a lendvai polgármesterrel. A 
muravidéki magyarság és a Rá-
ba-vidéki szlovénség kulturális 
központja lehetne a tábor, akár 
nemzetközi hírű képzést is meg-
honosíthatnának. 

A testület megtárgyalta és el-
fogadta az önkormányzat 2016. 
évi költségvetési koncepcióját. 
Az előterjesztést kiegészítették 
azzal, hogy javasolják a tervezett 
adóbevételek felülvizsgálatát és 
minimum 200 milliós növelését, 
valamint a kiadások csökkenté-
sét 100 millió forinttal. A városi 
rendezvénykeret meghatározá-

sán túl 1-1 millió forintos keretet 
különítenek el az Ifjúsági Tanács 
működtetésére és a gimnázium 
fennállásának 125. évfordulójá-
nak előkészületeire.  

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testüle-
te Huszár Gábor foglalkoztatási 
jogviszonyban álló polgármester 
részére 2015. évi eredményes 
munkája elismeréseként bruttó 
2 692 000 Ft egyszeri jutalmat 
állapított meg. A polgármester 
a teljes összeget jótékonysági 
célokra ajánlotta fel. 

Harminc éve rendezik Szent-
gotthárdon az Alpokalja Kis-
pályás Labdarúgó Tornát. Az 
önkormányzat térítés nélkül 
adja használatba a Széchenyi 
iskola tornatermét, és további 
310 000 forinttal járul hozzá a 
rendezvény költségeihez. 

Némi vita után módosították 
a város kitüntetésekről alkotott 
rendeletét, megszavazták, hogy 
a polgármester dönthet pol-
gármesteri díszoklevél adomá-
nyázásáról. 

Közmeghallgatáson sporttá-
mogatásokról, a parkolók térfi-
gyelő-rendszeréről, a kaszagyár 
területének környezetszennyezé-
séről kérdezték az állampolgárok 
a testületet. 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

A bizottsági 
ülésen 

történtekrôl
November 16-án a szent-

gotthárdi önkormányzat 
rendkívüli testületi ülést 
tartott. Az ülés előtt az Esz-
közkezelő Önkormányzati 
Bizottság tárgyalta a Beván-
dorlási és Állampolgársági 
Hivatal Szentgotthárdra 
tervezett menekülttáborral 
kapcsolatos kérését. A kép-
viselők nem szavazták meg a 
hozzájárulást, mert rendkí-
vül kevés információt kaptak 
a tervekről a BÁH-tól.

A nyílt bizottsági ülés, és 
a szintén nyílt rendkívüli 
testületi ülés hangfelvételét 
elkérte Lábodi Gábor szent-
gotthárdi önkormányzati 
képviselő. A hangfelvétele-
ket november végén föltet-
ték a világhálóra. Nyilvá-
nosságra kerülésük után, az 
ülésen Huszár Gábor által 
elhangzottak miatt, tiltako-
zását fejezte ki Izrael Állam 
magyarországi diplomáciai 
képviselete, és több ellenzéki 
párt is tiltakozott. 

Huszár Gábor polgár-
mester nyilatkozatot adott 
ki, amely a város honlapján 
november 30-án jelent meg, 
ebben nyilvánosan is bocsá-
natot kért a bizottsági ülésen 
elhangzottakért. 

„A bizottsági ülésen el-
hangzott, nem a nyilvánosság-
nak szánt, a vita hevében sze-
rencsétlenül megfogalmazott, 
kellőképpen át nem gondolt 
mondatom miatt a következő 
nyilatkozatot teszem:

A legtávolabb állt és áll tő-
lem, hogy bárkit, különösen 
a zsidó vallású embereket 
megbántsam. Ezúton szeret-
nék bocsánatot kérni mind-
azoktól, akiket a feltételes 
módban elhangzottakkal 
megsértettem. 

A történteket végtelenül 
sajnálom.

Huszár Gábor
polgármester”

Költségvetési koncepció, sportolók 
jutalmazása, díszoklevél

Tóth Bencét és Hegedűs Zoltánt köszöntötte a polgármester

 A konténerek ellen tiltakoztak az önkormányzati  
hivatal előtt 
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November 25-én tüntetés volt 
az önkormányzati hivatal épülete 
előtt a városba tervezett konté-
nertábor ellen. A demonstráción 
helyi képviselők, több helyi lakos 
és a polgármester is megjelent. 
Huszár Gábor rövid tájékoztatást 

követően behívta az épp akkor 
kezdődő önkormányzati ülésre 
a megjelenteket, és a téma az 
ülésen folytatódott.

A napirendi pontok megsza-
vazása előtt Szalainé Kiss Edina 
indítványozta, hozzák előbbre 
a közmeghallgatást, és azon 
mondhassák el érveiket a jelen-
lévők, de erre végül nem került 
sor. A képviselők azt fogadták 
el, hogy a polgármester két ülés 
közötti időről szóló beszámolója 
keretében tárgyalnak a kérdésről.

A Szentgotthárdra tervezett 
konténerváros kapcsán Huszár 
Gábor újra összefoglalta azt, 
amit a polgármesteri hivatal 
előtti tüntetésen is elmondott: 
Szentgotthárdon nem lesz kon-
ténerváros! November elején 
érkezett megkeresés a Beván-
dorlási és Állampolgári Hi-
vataltól (BÁH), amelyben az 
önkormányzat hozzájárulását 
kérték lakókonténerek ideiglenes 
felállításához. A polgármester 
ebben az ügyben november 16-
ára összehívta a testület rend-

kívüli ülését, ahol a képviselők 
nem szavazták meg az előter-
jesztést, mert rendkívül kevés 
információt kaptak a tervekről 
a BÁH-tól. Szentgotthárdon a 
vállalkozók megfogalmazták, 
milyen hátrányokkal járna a 

befogadóállomás, és aláírás-
gyűjtésbe kezdtek a tervezett 
konténerváros ellen. A levél 
első négy aláírója: Huszár Gábor 
polgármester, Bauer Károly és 
Viniczay Tibor volt polgármes-
terek, Dancsecs Zsolt jegyző. A 
levelet november 24-én Huszár 
Gábor személyesen továbbította 
a Belügyminisztériumba, és V. 
Németh Zsolt államtitkárral, a 
térség országgyűlési képvise-
lőjével együtt tárgyaltak erről 
Kontrát Károly belügyi állam-
titkárral. A Belügyminisztérium 
november 24-én közleményt 
adott ki arról, hogy nem lesz 
konténerváros Szentgotthárdon, 
csak tartalékhelyszínként szere-
pel a város.

Huszár Gábor arra is felhívta 
a figyelmet, hogy a hazánkat 
is érintő, rendkívüli migrációs 
hullám miatt a kormány szep-
temberben öt megyét válságterü-
letnek minősített, a szeptemberi 
minősítés fél évig, 2016 márciu-
sáig Vas megyében és Szentgott-
hárdon is érvényben van.

Dr. Sütő Ferenc megjegyezte, 
hogy a rendkívüli testületi ülés 
előtt az ő véleményét nem kérték 
ki, és azt a levelet se ismerte, amit 
a Szentgotthárdi Eszközkezelő 
és Településfejlesztő Kft. kapott 
a BÁH-tól. Véletlenül tévesen 
nyomott gombot, egyedüliként 
szavazta meg a fűthető konténe-
rek felállítását. Kérte, ismételjék 
meg a szavazást, de erre nem 
kapott lehetőséget.

Lábodi Gábor megismételte 
a tüntetésen is sokszor han-
goztatott véleményét, hogy a 
polgármester nem mond igazat, 
a rendkívüli ülés előtt a képvi-
selőktől egyesével kérte a BÁH 
tervezetének megszavazását. 
„Szentgotthárdon már szeptem-
berben tiltakozni kellett volna, 
amikor a sátortábort fölállí-
tották. Semmilyen tábort nem 
akarunk, és ne legyen a város 
tartalékhelyszín se!”

A polgármester azt válaszolta, 
akkor még nem rendelkezett 
azokkal az információkkal, ame-
lyeket a BÁH az önkormányzat 
egyik cégének (SZET Kft.) kül-
dött, és csak e levél melléklete 
tartalmazott információt 250 
fűtött konténerről, azok infra-
struktúrájának kiépítéséről.

Labritz Béla alpolgármester 
emlékeztetett az utóbbi évek 
szentgotthárdi összefogására: 
Rába-habzás, égetőmű. „Sike-
rült kivédeni azt a rosszat, amit 

nem mi okoztunk, most is így 
kellene, tegyük félre a politikai 
érdekeket”.

Virányi Balázs szerint nem 
biztos, hogy az a jó, ha fejjel 
megyünk a falnak. „Egyetlen 
képviselő se akarja a konté-
nervárost, de tárgyalni kell, és 
információkat szerezni, mielőtt 
egy kormányzati döntést kate-
gorikusan elutasítunk!”

Dr. Sütő Ferenc szerint vá-
lasztott képviselőként taktikázás 
nélkül, és a város érdekében a 
nemet kell képviselni.

Dr. Haragh László, az Erőfor-
rások és Külkapcsolati Bizottság 
elnöke azt mondta, a testület 
hozott egy döntést, elutasította a 
konténerek telepítését, a döntés 
mindenkire érvényes.

Huszár Gábor polgármester 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
a mostani válsághelyzet abban 
különbözik a korábbiaktól (árvíz, 
belvíz, tűzvész stb.), hogy a mig-
rációnak nem lehet látni a végét. 
Senki nem tudja megmondani, 
hány ember jön még Európába, 
és mi lesz velük.

 (A szentgotthárdi önkormány-
zat honlapján (szentgotthard.hu) 
olvasható a polgármester közle-
ménye (nov.19.), a Belügyminisz-
térium közleménye (nov. 24.), 
és a Tiltakozás a konténerváros 
ellen (nov. 26. a szerk.).

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

A városba tervezett konténertábor 
elleni tiltakozásról

A sátortábort november 9-én elbontották

A város lakói közül többen megjelentek 
az önkormányzati ülésen
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Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
a 248/2015. számú határozat 2. 
pontja alapján az alábbi hirdet-
ményt teszi közzé: 

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
a termelői piac területén lévő 
szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, 
épületben lévő 13,65  m2 és 11,65 
m2 területű üzlethelyiségeket  
bérbeadásra a helyben szokásos 
módon meghirdeti.

Az üzlethelyiség/ek önálló 
(víz és villany) almérő/vel/kkel 
rendelkez/ik/nek, a helyiség/ek 
fűtése elektromos fűtőpanellel 
történik.

A pályázatra a kiinduló mini-
mum bérleti díj: 2500 Ft/m2/hó. 

A bérlet időtartama határozat-
lan, 3 hónap felmondási idővel. 

A pályázat beérkezésének határ-
ideje 2015. december 10.

A pályázatok elbírálásának ha-
tárideje: 2015. decemberi testületi 
ülés.

A pályázatnak tartalmaznia kell 
a helyiségben folytatandó tevé-
kenységet.

A képviselő-testület a legjobb 
ajánlattevő javára dönt. Ameny-
nyiben a legjobb ajánlattevővel a 
szerződéskötés nem valósul meg, 
úgy a soron következő ajánlatte-
vővel történik meg a szerződés-
kötés, amennyiben ajánlata eléri 
a meghirdetett minimum közölt 
bérleti díjat.

 A bérleti ajánlatot forintra 
megnevesítve kérjük benyújtani. 

A bérleti díj az előző évi inf-
láció mértékével automatikusan 
emelkedik.

A pályázónak vállalnia kell a 3 
havi bérleti díjnak megfelelő óvadék 
megfizetését is a bérleti szerződés 
megkötésével egyidejűleg.

A képviselő-testület eredmény-
telen, ill. számára nem megfelelő 
tevékenységi kört tartalmazó pá-
lyázat  esetén új pályázatot írhat ki.

Amennyiben 2015. december 
10-ig nem érkezik pályázat, úgy a 
beérkezési határidő 2016. január 
10-re módosul.

Bővebb felvilágosítás a Szentgott-
hárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Városüzemeltetésén, illetve a 94/553-
032-es telefonszámon kérhető.

TÁJÉKOZTATÓ 
A PROJEKT 

ELÔREHALADÁSÁRÓL
Megújul a Széchenyi István Általános  

Iskola épülete Szentgotthárdon
Szentgotthárd Város Önkormányzata 146,620 millió 
forint európai uniós támogatást nyert el a Széchenyi 
István Általános Iskola épületenergetikai fejleszté-
sére.

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Prog-
ram (KEOP) keretén belül „Középületek kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra 
Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot  nyújtott be 
és nyert el „Széchenyi István Általános Iskola épületenerge-
tikai fejlesztése Szentgotthárdon” címmel.

A 146.62 milliós európai uniós támogatás segítségével az 
iskola két kétszintes tantermi épületének és a hozzájuk tarto-
zó összekötő folyosóknak az energetikai felújítására kerül sor.

2015. november 30. napjáig elkészült a nyugati és keleti 
szárny, aula, konyha és összekötő folyosók hőszigetelése, az 
ablakok cseréje, valamint a projekt keretében új színt kapott 
az épület.

A projekt kivitelezése  ütemezés szerint halad, a projekt 
fizikai befejezésének tervezett napja 2015.12.15.

A Szentgotthárd Város Ön-
kormányzata konzorciumban a 
GYSEV Zrt.-vel, ÉNYKK Zrt.-vel 
és a Szentgotthárdi kistérség 4 te-
lepülésével (Alsószölnök, Felső-
szölnök, Kétvölgy, Szakonyfalu) 
198, 37 millió forint uniós támo-
gatást nyert a „Közösségi közle-
kedés fejlesztése” című pályázati 
kiíráson az Új Széchenyi Terv 
keretében. A 198 millió forintos 
összköltségvetést meghaladó 
beruházásból nemcsak egy új 
autóbusz-pályaudvart építettek, 
hanem az említett települések 
megállóhelyei is megújulhattak.

A pályázat során a vasútál-
lomás felvételi épületében a 
GYSEV Zrt. által rendelkezésre 
bocsátott helyiségek kerültek 
átalakításra, kialakították az 
autóbusz-jegypénztárt, továbbá 
a sofőrök számára egy szolgálati 
helyiséget. Az átalakítás célja, 
hogy az utazóközönség egy 
helyen tudjon informálódni és 
jegyet vásárolni mind a vasúti, 

mind az autóbusz-közlekedés-
hez. 2015. december 14-től már 
igénybe vehetik az utasok az új 
autóbusz-pályaudvart, és a bér-
let-, ill. jegyvásárlás is a vasútál-
lomás épületében lesz elérhető. 

A GYSEV Zrt. tulajdonában 
lévő vasútállomás melletti rak-
tárépületek elbontásával jött 
létre az új pályaudvar, az itt 
kialakított leszállósziget közvet-
len kapcsolatot biztosít a P+R 
parkoló és a vasútállomás között.

A projekt keretében Alsó-
szölnökön és Kétvölgyön új 
utasvárók épültek, Szakonyfa-
luban teljeskörűen felújították a 
megállókat, Felsőszölnökön újra 
aszfaltozták a buszfordulót, to-
vábbá kerékpártárolókat helyez-
tek ki a projekt eredményeként 
minden településén.

A megújuló környezet előse-
gítheti az autóbusszal történő 
közlekedés népszerűségének 
növekedését, csökkentve ezzel 
a gépkocsi-használatot, ami 

hosszú távon környezetterhelés-
csökkenést eredményez.

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS!
Szentgotthárdon az új busz-

pályaudvar megépítésével a 
vasútállomás környezetében 
a forgalmi rend megváltozik. 
Korábban az Ady Endre utcá-
ban kétirányú közlekedés volt 
megengedett, azonban az átépí-
tést követően a buszpályaudvar 
behajtó ága és a Gárdonyi Géza 
utca közötti szakasz egyirányúvá 
válik a vasútállomás irányába. A 
vasútállomás ezért a korábbiak-
nak megfelelően megközelíthető 
marad a Május 1. út–Ady E. utca 
útvonalon és a Hunyadi utca-
Ady utca útvonalon is. Azonban 
a parkolásra szolgáló P+R par-
koló a Hunyadi utca-Ady E. utca 
útvonalon nem közelíthető majd 
meg, azt a Hunyadi utca- Gárdo-
nyi G. utca vagy a Hunyadi utca- 
Jókai utca útvonalakon lehet 
majd megközelíteni, a Május 1. 
utca-Ady E. utca útvonal mellett.

A vasútállomás előtti részen 
megszűnik a parkolás, a kiépült 
8 db gépkocsihelyen csak rö-
vid ideig lehet majd várakozni. 
Ugyanitt kapott helyet 2 db aka-
dálymentesített gépkocsi és 1db 
taxi-megálló is. A korábbiakkal 
ellentétben, a vasútállomással 
szembeni lakóházak előtt sem 
nyílik lehetőség parkolásra, itt 
kiemelt szegély épült az autóbu-
szok közlekedésének zavartalan 
biztosítása érdekében, „Megállni 
tilos” táblát is kihelyeztek.

A vasútállomásra igyekvők így 
az Ady utcán behajtva a vasútál-
lomás előtti parkolókban tudnak 
kiszállni, illetve a parkolóból 
kihajtva az Ady E. utcán vissza-
hajtani a város irányába.

A hosszabb idejű parkolásra a 
buszállomás melletti P+R parko-
lót lehet igénybe venni, ahonnan 
gyalogos átkelőhelyekkel biztosí-
tott, burkolt járdákon lehet majd 
megközelíteni a vasútállomást.

(Törő Eszter)

Sajtóközlemény: uniós támogatásból új autóbusz- 
pályaudvar jött létre Szentgotthárdon

TERMELÔI PIACON  
ÜZLETHELYISÉG BÉRBE ADÓ!
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MOZIMÛSOR
Premier! december 11. 19:00, 

december 12. 17:00, december 
13. 16:00

Káosz karácsonyra (szinkro-
nizált amerikai vígjáték – 2D)

december 12. 19:00, december 
13. 18:00, december 14. 19:00

Kémek hídja (szinkronizált 
amerikai film – 2D)

1960. A hidegháború legfagyo-
sabb évében a Szovjetunióban 
elfogják egy lelőtt U-2-es kém-
repülőgép pilótáját, aki talán 
örökre fogoly marad. Kétévnyi 
hiábavaló próbálkozás után a 
CIA kiszemel egy ügyvédet 
(Tom Hanks), hogy szabadítsa 
ki a vasfüggöny mögül. James 
Donovannek Moszkvába kell 

utaznia, hogy tárgyalásokat 
kezdjen az ellenséggel, de a CIA 
egészen másfajta feladatok elvég-
zésére is felkészíti őt…

december 15. 19:00 (Társmű-
vészet)

Nagy zeneszerzők nyomában 
– Beethoven (koncert-doku-
mentumfilm – 2D)

Premier 3D-ben! december 
18. 19:00, december 19. 16:00, 
december 19. 19:00, december 
20. 15:00, december 20. 18:00

Star Wars: Az ébredő Erő 
(szinkronizált amerikai sci-fi 
– 3D)

Talán ez az év – vagy a rajon-
gótábora szerint az elmúlt tíz 
esztendő – legjobban várt filmje, 
amely igazán különleges körül-
mények között kerül a közönség 
elé. Jelenleg még a története és a 
hossza sem ismert, sőt a forgal-
mazója több speciális szabályt 
határozott meg a bemutatásával 
összefüggésben. Az egyik a sok 
közül: az előadásokra az online 
helyfoglalás még nem lehetséges, 
jelenleg csak elővételben lehet 
hozzájutni a belépőkhöz Szent-
gotthárdon is…

Végre otthon! (szinkronizált 
amerikai családi animációs film 
– 3D)

Premier 2D-ben! december 
21. 19:00

Star Wars: Az ébredő Erő 
(szinkronizált amerikai sci-fi 
– 2D)

december 22. 16:00 (Szünidei 
matiné – jegy: 550 Ft)

Hamupipőke (szinkronizált 
amerikai családi kalandfilm – 
3D)

december 22. 19:00 (Filmklub)
Walesa – a remény embere 

(feliratos lengyel életrajzi drá-
ma – 2D)

december 25. 19:00, december 
26. 19:00, december 27. 18:00, 
december 28. 19:00

Star Wars: Az ébredő Erő 
(szinkronizált amerikai sci-fi – 3D)

Premier! december 26. 17:00, 
december 27. 16:00, január 2. 
17:00, január 3. 16:00

Snoopy és Charlie Brown: 
A Peanuts film (szinkronizált 
amerikai animációs film – 3D)

december 29. 18:00 (Társmű-
vészet és születésnapi sorsolás!)

Matthew Bourne: Hattyúk tava 
(különleges balett-előadás – 3D)

Újévi koncert a moziban! 
január 1. 17:00

Star Wars-tól Schindlerig 
– John Williams gálakoncert 
(amerikai koncertfilm – 2D)

További információk és online 
helyfoglalás: www.csakanyimozi.
hu, vagy csak magának a hon-
lapnak az elérhetősége: www.
csakanyimozi.hu

A Csákányi László Filmszín-
házban 2015-ben is szeptember 
23-án kezdődött a 100 NAP – 100 
ÉLMÉNY kampány, idén a 120 
éves mozizás jegyében. Mindenki 
úgy tekintsen a harmadik prog-
ramsorozatra, mintha az utolsó 
lenne a sorban, mert lehet, hogy 
valóban így lesz… Elkezdődött 
tehát a visszaszámlálás, a kedvez-
ményeket és a meglepetéseket egy-
aránt magában foglaló akció- és 
programsorozat lassan a vége felé 
közeledik. Aki eddig még nem tet-
te meg, az bizony igyekezzen élni 
a szentgotthárdi mozi kínálta kü-
lönleges lehetőségekkel, amelyek 
decemberben várják a vendégeket!

Most például még minden 
belépőjegy játszik, ha a tulajdo-
nosa ráírja a nevét, a címét és a 
telefonszámát, majd beledobja 

a mozi előterében erre a célra 
elhelyezett gyűjtődobozba. Az év 
végéig összesen 120 db speciális 
Alkalomjegy (100 Ft/film) kerül 
a szerencsésekhez.

Az első sorsolás december 8-án, 
a filmszínház 102. születésnapján 
volt, az utolsóra pedig december 
29-én (kedden) az esti előadás 
után, a mozizás 120. évfordulója 
alkalmából kerül sor. Az érintettek 
értesítést kapnak, a nyereménye-
ket kizárólag a mozi pénztárában 
és csak személyesen vehetik át a 
jogosultak, saját fényképes sze-
mélyazonosító igazolványuk és 
lakcímkártyájuk bemutatása után.

Lehetőleg még idén kell tehát 
beülni egy jó filmre. Az év utolsó 
heteiben lesz mese, humor, ka-
land, és bizony idén is megbánja, 
aki otthon marad!

MOZIKVÍZ
2015-ben november 30-ig összesen 17 744 vendég ér-

kezett a Csákányi László Filmszínházba, ami már most 
kivételes eredménynek számít, de vajon meglesz-e a 20 
ezer? A mozi kollektívája ezzel kapcsolatban kíváncsi a 
közönség véleményére és becslésére. A www.csakanyimozi.
hu oldalon a FÓRUM PLUSZ használatával lehet a témához 
hozzászólni, sőt akár a tippet nyilvánosságra hozni, vagy 
mindezt elektronikusan elküldeni az info@csakanyimozi.
hu e-mail címre is. Egy személy többször nyilváníthat vé-
leményt, de csak egy alkalommal becsülheti meg konkrét 
szám megadásával az általa gondolt idei „végeredményt”. 
A ténylegeshez legközelebb álló értéket beküldő termé-
szetesen mozis ajándékra számíthat. A lehetségesnek vélt 
nézőszámadatot legkésőbb 2015. december 22-én (kedden) 
este 22:00 óráig kell továbbítani.

Kedves Szentgotthárdiak! Ha úgy érzik, hogy szívesen 
közreműködnének egy rendkívüli helyi eredmény eléré-
sében, akkor csak annyit kell tenniük, hogy kikapcsolódás 
céljából még ebben az esztendőben legalább egyszer részt 
vesznek egy vetítésen, de persze az sem baj, ha többször 
teszik ezt…

HAMAROSAN VÉGET ÉR…
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Tizenöt éves jubileumi kiállí-
táson mutatták be a Tulipán-
fa Foltvarró Klub, a  szent-
gotthárdi foltvarró lányok, 
asszonyok az utóbbi másfél 
év termésének legszebb da-
rabjait a Színház aulájában. 

A nagy létszámú közönség-
nek Kardosné Kovács Márta, 
a szentgotthárdi önkormány-
zat  képviselője és bizottsági 
elnöke ajánlotta figyelmébe 
a már-már művészi alkotá-
sokat. A patchwork, azaz a 
foltvarrás az észak-amerikai 
kultúra szerves része, ahol is 
az 1800-as évek szegénységé-

ben és textilhiányában a sok 
kis, még használható darabot 

varrták össze takarókká. A 
technikák egy része az indiá-
noktól származik, s még az ősi 
egyiptomiak is öltögettek ha-
sonló módon. A hölgyek másfél 
évtizede kezdtek ismerkedni a 
foltvarrással, s azóta is űzik ezt 
a hasznos hobbit. A csoport 
több táborban, varrós-napon 
és kiállításon vett részt az évek 
során és gazdagodott tudással, 
élménnyel egyaránt. 

A kiállításon a Színház aulá-
jában, a hagyományos minták, a 
modern darabok és a közkedvelt 
táskák egyaránt láthatók. A kiál-
lítás megnyitóján a szerencsések 
sokféle ajándékot nyerhettek. 

Fődíjként kisorsoltak egy ta-
karót.  

A születésnapi hangulatról a 
torta és a „Csabagyöngye” zene-
kar gondoskodott.

Fotó: Bartos Károly

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testüle-
te a 280/2015. számú határozata 
alapján az alábbi hirdetményt 
teszi közzé: 

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete a Szentgotthárd, Széll K. 
tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 
hrsz-ú, 83 m2 alapterületű, ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
üzlethelyiséget bérbeadásra 
meghirdeti.

A pályázatra a kiinduló mini-
mum bérleti díj: 150 000 - Ft/hó. 

A bérlet időtartama határozat-
lan, 3 hónap felmondási idővel. 

A pályázat beérkezésének ha-
tárideje 2016. január 14.

A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2016. januári testü-
leti ülés.

A helyiségben vendéglátás, 
idegenforgalomhoz kapcsolódó 
szolgáltató tevékenység, idegen-
forgalomhoz kapcsolódó keres-
kedelmi tevékenység folytatható. 

A pályázatnak tartalmaznia 
kell a helyiségben folytatandó 
tevékenységet.

A képviselő-testület a legjobb 
ajánlattevő javára dönt, és külö-
nösen súlyozott a döntés során 
a bérleményben folytatni kívánt 
tevékenységi kör. Amennyiben a 
legjobb ajánlattevővel a szerző-
déskötés nem valósul meg, úgy 
a soron következő ajánlattevővel 

történik meg a szerződéskötés, 
amennyiben ajánlata eléri a meg-
hirdetett minimum közölt bérleti 
díjat, a megjelölt tevékenységi 
kör pedig megfelel a döntéshozó 
által megjelölt kritériumoknak. 
A bérleti ajánlatot forintra meg-
nevesítve kérjük benyújtani. 

A bérleti díj az előző évi inf-
láció mértékével automatikusan 
emelkedik.

A pályázónak vállalnia kell a 
3 havi bérleti díjnak megfelelő 
óvadék megfizetését is a bérleti 
szerződés megkötésével egy-
idejűleg.

A képviselő-testület ered-
ménytelen, ill. számára nem 
megfelelő tevékenységi kört 

tartalmazó pályázat  esetén új 
pályázatot írhat ki.

Amennyiben a bérlő hasznos 
és értéknövelő beruházáso-
kat végez az általa bérbe vett 
üzlethelyiségben és azt az Ön-
kormányzat részére előzetesen 
bejelenti, akkor annak értéke 
egészben, vagy részben a bérleti 
díjba beszámításra kerül.

Amennyiben 2016. január 
14-ig nem érkezik pályázat, úgy 
a beérkezési határidő 2016. feb-
ruár 11-re módosul.

Bővebb felvilágosítás a Szent-
gotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Városüzemeltetésén, 
illetve a 94/553-032-es telefon-
számon kérhető.

BÉRBE ADÓ ÜZLETHELYISÉG!

Tulipánfa Foltvarró Klub:  
15 év, 9 kiállítás
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Magára talált  
a VSE, hengerel  
a Rábatótfalu

Továbbra is kitűnő ered-
ményekkel vezeti a labdarú-
gó megyei II. osztály Körmen-
di csoportjának tabelláját a 
Rábatótfalui SE. Beleerősített a 
megyei I. osztályban a Kiswire 
Szentgotthárd VSE is. 

Eredmények:  Szentgotthárd 
–Vasvár 4-3, Egyházasrádóc– 
Szentgotthárd 1-1, Szentgott-
hárd–Kőszeg 4-0, Rábahidvég 
–Rábatótfalu 2-10, Rábatótfalu 
–Körmendi VSE 2-0

Ifjúsági 
Tanács alakult 

Szentgotthárdon
November 13-án hét taggal 
megalakult a Szentgotthár-
di Ifjúsági Tanács, a helyi 
ifjúság érdekeit képviselő 
ifjúsági szervezet. 

A tanács elnöke dr. Sütő Ferenc 
önkormányzati képviselő, további 
tagok az iskolák által delegált di-
ákok: Keller Lili, Zsohár Szabina, 
Császár Kristóf, az önkormányzat 
által delegált külsős tagok: Labritz 
András és Varga Bence, vala-
mint a titkári feladatokat ellátó 
Gaál Ákos. Az IT legfontosabb 
feladatai: a helyi ifjúság érdek-
képviselete, a fiatal korosztály 
önszerveződésének támogatása, 
az önkormányzatot érintő if-
júsági ügyek segítése, valamint 
az ifjúsági élet felpezsdítése. A 
tervekben több ifjúsági program 
megvalósításának ötlete is sze-
repel. Az elfogadott Szervezeti 
és Működési Szabályzat alapján 
évente legalább négy alkalom-
mal, de igény szerint sűrűbben 
is ülésezik a tanács. Az ülések 
mindenki számára nyíltak, az 
IT szeretettel vár mindenkit, aki 
segíteni szeretne a helyi ifjúsági 
élet javításában. A következő ülés 
várhatóan 2016. január 25-én lesz 
az Önkormányzati Hivatal Robert 
Leeb termében. További informá-
ciók a szentgotthárdi önkormány-
zat honlapján (szentgotthard.hu) 
az Ifjúság és az Önkormányzat 
menüpont alatt található.

 (g. á.)

A szentgotthárdi Koszár 
Zsolt élete szeptember óta 
nagyot változott, otthagyta a 
szakképzős állását, és újra is-
kolapadba ült. A szombathe-
lyi duális mérnökképzésen a 
maga 29 évével most ő a leg-
idősebb nappalis hallgató. 

– Miért jutott eszébe, hogy 
jelentkezzen az egyetemi duális 
mérnökképzésre? 

– Az informatika mellett min-
dig is érdekelt a gépészeti szak-
irány. Az érettségi és a technikusi 
vizsgáim után, rossz anyagi hely-
zetem miatt, nem volt módom 
tanulni, munkába kellett állnom. 
Ez az új szombathelyi duális 
gépészmérnökképzés kitűnő le-
hetőség számomra, mivel a nagy 
mennyiségű elméleti és gyakor-
lati tudás mellé ösztöndíjat is 
kapunk, és nekem ez is rend-
kívül fontos döntési szempont 
volt, erre is gondolnom kellett 
a jelentkezésem előtt. A felvételi 
elbeszélgetést követően az Opel 
Szentgotthárd Kft. választott ki, 
így nekem itt Szentgotthárdon 
van a fő gyakorlati helyem, azon-
ban a többi gyárban is szerzünk 
gyakorlati tudást, ami még növeli 
a képzés értékét.

– Nem volt kockázatos har-
minc felé feladni az állását?

– Nem hiszem, hogy a kor 
valamit is számítana. Mivel ez 
a képzés most indult, most tud-
tam jelentkezni. A sport maga is 
mindig kockázatot rejt, minden 
verseny, minden döntés, ez az 
életben is így van. Vállalni kell 
ezeket. A félév végén, a vizs-
gák előtt mondhatom, hogy jó 
döntést hoztam. A kihívások, 
illetve a rengeteg tanulás mellett 
is nagyon jól érzem magam az 
egyetemen.

– Tanulmányai mellett a spor-
tolást is folytatja? Mennyire lehet 
a kettőt összeegyeztetni?

– Az élsport és a tanulás, külö-
nösen a duális mérnöki szakon, 
nagyon nehéz feladat. Pontos 
időbeosztást, szorgalmat és még 

nagyobb kitartást igényel. A heti 
10-12 edzést nem könnyű ösz-
szeegyeztetni. Az én helyzetem 
annyiban még nehezebb, hogy 
bejárós vagyok, így még több idő 
elmegy. Ez is kihívás, meg kell ol-
dani. Egyelőre könnyű edzéseket 
végzek nem versenyorientáltan. 
Most egyértelműen a tanulás van 
előtérben.

– Milyen célokat tűzött ki a 
futásban?

– A szeptembertől decemberig 
terjedő időszakot mindenképpen 
könnyebbre szerettük volna 
venni edzés szempontjából, 
mert meg kell szoknom az új 
rendszert az életemben, és a 
szervezetemnek is szüksége 
van feltöltődésre is. Alapozást 
követően a tavaszi szezonban 
meglátjuk mennyire sikerül for-
mába lendülnöm, akkor tudok 
erről bővebben nyilatkozni. A 
cél mindenképpen az, hogy az 
ország szűk élmezőnyében benne 
maradjak, de remélem, tudok 
nagy meglepetést is okozni. Az 
egyetemi képzés befejezése után 
is még tökéletes korban leszek a 
hosszútávfutáshoz, úgy vélem, 
egy európai születésű atléta 36-
38 éves koráig tud magas szinten 
teljesíteni.

– Működik, és van-e jövője 
az ön által létrehozott  egyesü-
letnek?

– Idén is kiváló eredménye-
ket értünk el a Synergy Fitness 
Szentgotthárd SE színeiben. 
Igyekeztünk a Vincze Csaba 
által támogatott egyesület és 
Szentgotthárd hírnevét minél 
messzebbre vinni, ezt mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy 
Somogyi Gábor szenior Eb-n 
és vb-n is kiválóan szerepelt a 
magyar válogatott tagjaként. 
Benkő Nóra is ügyesen futott 
utcai versenyeken, több dobogós 
helyet is begyűjtve. Jómagam 
pedig jelenleg is vezetem az 
országos ranglistát 10 km-en, 
Országos Bajnokságon ezüst-
érmet szereztem, illetve több 
utcai versenyt is nyertem erős 
mezőnyben, Magyarországon és 
külföldön is olimpikonokat le-
győzve. Itt jegyeznem még meg, 
hogy köszönet Gaál Ákosnak is, 
a város sportreferensének a sok 
segítségért.

(l. e.)

(A szombathelyi duális mér-
nökképzés partnercégeihez ja-
nuár 10-ig lehet jelentkezni. a 
szerk.)

A hosszútávfutó beült  
az egyetemi elôadóba

Koszár Zsolt
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XXIV. Széchenyi-kupa

A sport jelentette élményen túl 
a határon túli kapcsolatok erő-
sítését is szolgálta a november 
27-én lezajlott IV. korcsportos 
fiú Széchenyi-kupa, melyen 
saját iskolánk csapata mellett a 
körmendi Somogyi Béla Álta-
lános Iskola, az Őriszentpéteri 
Általános Iskola, valamint a I. 
sz. Lendvai Kétnyelvű Általános 
Iskola csapata vett részt. 

A mérkőzések körforgásban 
zajlottak, mindenki játszott min-
denkivel a 2x13 perces játékidő 
alatt. A kiegyenlített mérkőzé-
seken kemény játék, helyenként 
szikrázó küzdelem alakult ki. 
A kezdeti nagy lendület és az 
emelkedő hőmérséklet a torna 
végéig kitartott. Szabálytalanság, 
durvaság csak itt-ott jellemezte a 
fiatalok játékát. Helyette láthat-
tunk szép cseleket, remek pasz-
szokat, taktikus játékot, végigvitt 
támadásokat, bombagólokat.

Az eredményhirdetés során 
az őriszentpéteri Kovács Domi-
nik a gólkirályi, Balogh Dániel 
Körmendről a legjobb kapus, 
iskolánkból Pencz Roland a leg-
jobb mezőnyjátékos díjat vehette 
át. A legjobb hazai játékos címet 
Mukics Bálint érdemelte ki nagy-
szerű játékával.

A torna végeredménye:
1. helyezett: Széchenyi István 

Általános Iskola, Szentgotthárd
2. helyezett: Általános Iskola 

Őriszentpéter
3. helyezett: Somogyi Béla 

Általános Iskola, Körmend
4. helyezett: I. sz. Lendvai Két-

nyelvű Általános Iskola
(Horváth Anita) 

A sport legyen a tied!

A Magyar Diáksport Szövetség 
az EMMI Sportért Felelős Ál-
lamtitkárságának támogatásával 
idén áprilisban indította útjára „A 
Sport Legyen a Tied” programot. 
A kezdeményezés fő célja, hogy 
növelje a sportágak utánpótlás-
bázisát. A program keretein belül, 
500 millió forintos támogatási 
keretből, 10 sportági szakszö-

vetség összesen több mint 1100 
intézménybe helyez ki sportág-
specifikus eszközöket, melyeknek 
a kiszállítása az év végéig üteme-
zetten valósul meg. Az eszközcso-

magban részesülő iskolák közül 
országszerte 230 intézményben 
kerül megszervezésre sportágakat 
és sportegyesületeket bemutató 
esemény, hasonló rendezvények 
voltak novemberben a Széche-
nyi I. Ált. illetve az Arany J. Ált. 
Iskolákban. A Széchenyi iskola 
tollaslabda eszközcsomagot, míg 
az Arany judo csomagot kapott. 
A gyerekek sportági bemutatókon 
is részt vehettek a nap folyamán, 
a felsősök a tollaslabdával illetve 
a futsallal ismerkedhettek. Míg 
az alsósok a judo sportág mellett 
kipróbálhatták a dartsot valamint 
az asztaliteniszt is. A program-
nak is köszönhetően hétfőnként 
16-17 óráig judo foglalkozáson 
vehetnek részt az érdeklődő 
gyerekek az Arany iskola torna 
termében.

Diákolimpiai összefoglaló 
november

November 11-én Szentgott-
hárd adott otthont a Kézilabda 
Leány Diákolimpia V-VI korcso-
portos Megyei Döntőjének. A 
megye középiskolái közül 5 iskola 
vett részt az eseményen. A helyi 
gimnázium csapata 2 győzelmet 
és 2 vereséget könyvelhetett el a 
körmérkőzéseket követően, azon-
ban a körbeveréseknek köszönhe-
tően ezüstéremmel gazdagodtak 
a gimnazista lányok. A folytatás-
ban a gotthárdi lányok regionális 
selejtező tornán még kivívhatják 
a részvételt az országos döntőbe. 

A csapat felkészítő tanára Pável 
Tamás volt.

A helyi asztaliteniszezők is Di-
ákolimpia megyei döntőn vehet-
tek részt novemberben Kőszegen. 

A helyi iskolákat illetve egyesüle-
tet 5 versenyző képviselte. Sulics 
Ákosnak, Herczeg Marcellnak, 
Tóth Patriknak, Farkas Tamásnak 
a negyeddöntők jelentették a ver-
seny végét, viszont Kanics Kristóf 
egy roppant értékes bronzérmet 
szerzett a népes mezőnyt felvo-
nultató megyei viadalon.

Teremlabdarúgásból is meg-
kezdődtek a diákolimpiai verse-
nyek, a IV. valamint VI. korcso-
portos szentgotthárdi diákok 
területi selejtezőkön vívhatták ki a 
megyei döntőbe jutást. A IV. kor-
csoportos fiúk a vasvári illetve a 
pankaszi iskolát megelőzve jutot-
tak a december 9-i vasvári dön-
tőbe (testnevelő Kovács Tamás), 
míg az idősebb korosztályban 
a két helyi középiskola csapatai 
vívtak drámai csatát egymással, 
ahol büntetőkkel a gimnázium 
csapata jutott a december 10-én 
sorra kerülő megyei döntőbe, 
amelynek a helyszíne Kőszeg lesz 
(testnevelő: Pável Tamás). 

XXX. Perfect Change  
Alpokalja Kupa

Kerek jubileumhoz érkezett 
a három évtizede életre hívott 
kispályás labdarúgó torna. A 
XXX. Perfect Change Alpokalja 
Kupára 25 csapat nevezett. A 
sorsolást követően 3 x 6 fős 
illetve egy 7 fős csoportban küz-
denek a Városi Sportcsarnokban. 
A csoportokon belül körmérkő-
zések döntenek a helyezésekről, 

s az első 4-4 helyezett jut majd 
tovább a felsőházba. A csoportok 
5-6, ill. 7. helyezettjei a Librecz 
Károly Kupáért játszanak tovább. 
Az idén annyi változtatás történt, 
hogy a 9-16 közé jutott csapatok 
számára sem válik érdektelenné 
a torna, a középdöntők után ők 
a Sport36 Szentgotthárd Kupáért 
küzdhetnek tovább.

Az idén is tervezik az ÁFÉSZ 
Női Torna és az Andante Retro-
Öregfiúk Kupa megrendezését is. 
A tervek szerint a Női Tornára 
2016. január 16-án (szombaton), 
az Öregfiúk Kupára 2016. január 
31-én (vasárnap) kerül sor.

A szervezők mindkét tornára 
várják a csapatokat, jelentkezni 
az alpokalja30@gotthardtv.hu 
e-mail címen lehet. A nevezhető 
játékosokról és egyéb feltételekről 
a www.alpokaljakupa-sztg.hu 
honlapon a „kiírás” menüpont-
ban lehet tájékozódni. Részvételi 
hozzájárulást, ahogy a Perfect 
Change Alpokalja Kupán, itt sem 
kell fizetni a nevező csapatoknak, 
köszönhetően a szponzoroknak, 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának, Huszár Gábor pol-
gármesternek. A 2015. december 
3-án megtartott sorsoláson az 
alábbi csoportok alakultak ki:

„A” csoport: Csatorna Pat-
kányok, Drink Team, Mámor 
Club3, Hodos Bar Marjanca, 
Zöldfa, Tipp Topp, Blazsi Koc-
cintó Szeszpanyol

„B” csoport: Tabak1 Pado-
Sokk, Domino Kijev, Gotham 
City, Sportling Libacomb, Gösser 
Söröző Vasalja, Dr. Szittyó

C csoport: Looney Tunes, 
Auto Egyed Bt., Reflektor Sc-
Emerik-Fa, Tabak1-Szunderland, 
Tüzesvíz-Vé-Ko Fc, Szakony Fc

D csoport: Vadkörte Teke-Fitt 
Klub, Hétház RSE, Monchicken 
Grill-Catering, Black Gold, 
Triglav-Orfalu, In-Team. 

A kupa 2015. december 13-tól 
2016. február 6-ig tart hétvégente, 
szombat-vasárnapi fordulókkal. 
A hétvégi fordulók menetrend-
jéről és egyéb információkról a 
www.alpokaljakupa-sztg.hu web-
oldalon lehet tájékozódni.

Gaál Ákos sportreferens

Beszámolunk a novemberi sporteseményekrôl
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CSALÁDI HÁZ ELADÓ
Szentgotthárdtól és az osztrák ha-
tártól 4 km-re Magyarlakon, csen-
des, gyönyörű környezetben, 1800 
nm-es parkosított, gondozott 
telken, melléképülettel családi 
ház eladó. A főépület fűtött ga-
rázzsal együtt 113 nm-es, tetőtér- 
beépítési lehetőséggel kialakított, 
jó elrendezésű helyiségekkel, 
4 szobával, konyha kamrával, 
étkezővel, háztartási helyiséggel, 
fűtés kondenzációs gázkazánnal. 
Ár: 29.500.000 Ft, szentgotthárdi 
kisebb lakás beszámítható. Ér-
deklődni 17.00 óra után a 06/30 
217- 6428 vagy 06/30 386-7771-es 

telefonszámokon.

2016
 ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS 

Szilveszteri

a szentgotthárdi fürdőben

Bővebb információ: recepcio@thermalpark.hu 06 94/553-553

Jegyvásárlás személyesen vagy a recepcio@thermalpark.hu e-mail címen
az igényelt mennyiség megadásával.

KEZDÉS
 20.00 

ZÁRÁS

 
03.00 

Jegyek már megvásárolhatóak
December 1-15. 3.990 Ft/fő
December 16-tól 4.490 Ft/fő
December 31-én este, a helyszínen: 4.990 Ft/fő áron

Az ár magában foglalja a fürdő + szauna belépőt, a szaunaprogramokat,
éjfélkor egy pohár pezsgőt és egy snack-et (virsli) a fürdő önkiszolgáló éttermében.


