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Koltai-napok színpadon és filmen

Május 13-án és 14-én újabb különleges ren-
dezvényre várta Szentgotthárd az érdeklő-
dőket. A Csákányi László Filmszínházban 
az éppen 20 éve bemutatott Szamba című 
filmet vetítették, majd a film főszereplő-
rendezőjével, Koltai Róberttel, és a film 
zenéjét szerző Dés Lászlóval beszélget-
tek. Május 14-én újabb Koltai-filmeket 
vetítettek a moziban, este a Színházban 
bemutatták a „Jelenetek két házasságból” 
című komédiát. A szombathelyi Weöres 
Színház előadása előtt B. Török Fruzsina 
írót és Koltai Róbertet kérdezték a darab 
születéséről, mindeközben pedig kiállítá-
sokat is megtekinthettek az érdeklődők.

Nem koptatta meg az idő a 20 évvel ezelőtti 
filmet, ültek a poénok, noha a közönség so-
raiban olyanok is helyet foglaltak, akik jóval 
később születtek. Ismerős embertípusok, 
karakterek léptek elénk a mozivásznon, és 
talán nem túlzás, a 20 évvel ezelőtti színészek 
meghatározó alakjai voltak és maradtak a 

magyar színház- és filmművészetnek. (Sajnos 
közülük többen már nem élnek.) 

Koltai Róbertet és Dés Lászlót nagy tapssal 
köszöntötte a közönség. Koltai Róbert nem 
először fordult meg a városban, 2013-ban eleget 
tett a meghívásnak a mozi névadó ünnepségén 
és tavaly a Szerelmesek Fesztiválján. „Több mint 
meglepő és megindító, hogy van egy város, 
Szentgotthárd, amelytől talán a legnagyobb 
megbecsülést kaptam életemben” – fordult a 
közönséghez, majd bemutatta legfőbb társát, 
Dés László zeneszerzőt – „akitől máig félek, 
pedig tíz évvel idősebb vagyok nála”. 

Szép Renáta vezette az oldott hangulatú 
beszélgetést. Koltai Róbert elmondta, a „Sose 
halunk meg” című filmje után készülődött egy 
másik, Nógrádi Gábor forgatókönyve alapján, 
amikor fölhívta Vámos Miklós, szívesen dol-
gozna vele mint író és dramaturg. Többször 
beszélgettek, és a beszélgetések fonala valahogy 
mindig a színház körül tekergőzött. 

A németek elûzésének 
évfordulója és Szülõföld 

találkozó volt

Szentgotthárdon május 21-én a Szín-
házban emlékeztek meg a magyarorszá-
gi németek kitelepítésének, elűzésének 
70. évfordulójáról. A Német Nemze-
tiségi Önkormányzat Szentgotthárd-
Rábafüzes két rendezvény házigazdája 
is volt, a 31. „Heimattreffen”, Szülőföld 
találkozót is a városban tartotta a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatok Vas-Zala 
Megyei Szövetsége.

Hetven éve, 1946. május 26-án érte 
el a magyarországi németek kitelepítési 
hulláma Rábafüzest és környékét.  A Szín-
házban tartott megemlékezésen részt vett 
Harangozó Bertalan Vas megyei kormány-
megbízott, Kondora Bálint, a Vas Megyei 
Önkormányzat elnökhelyettese, Boris 

Jesih, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi 
főkonzulja és Wild Róbert, a Magyaror-
szági Németek Országos Önkormányzata 
nyugat-magyarországi regionális irodájá-
nak vezetője, dr. Orbán István, a szentgott-
hárdi járási hivatal vezetője, Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármestere, Gyanafalva 
Járási Hivatalának vezetője, WH. Dr. Prem 
Hermann, és a környék magyar és osztrák 
polgármesterei. 

Folytatás a 6. oldalonFolytatás a 3. oldalon

Dés László, Koltai Róbert, Szép Renáta

Az Alsószölnöki 
Német Asszonykórus
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Spanyolországi központú, autóipari gyártócég folyamatosan 
bővülő szentgotthárdi csapatába keres munkatársakat 
gépkezelő és minőségellenőr pozíciókba, 

három műszakos munkarendben.

Gépkezelői feladatok:
– Jó alkatrészek gyártása megmunkálógépeken az ellenőrzési és 
  termelési terveknek megfelelően
– Szerszámok ellenőrzése, kopott szerszámok cseréje
– Átállások lebonyolítása az ellenőrzési tervvel összhangban 
– Szükséges változtatások végrehajtása 
– Alkatrészek ellenőrzése mérőeszközökkel, eredmények rögzítése 
  az ellenőrzési tervnek megfelelően
– Nem megfelelő alkatrészek azonosítása és megfelelő elkülönítése

Minőségellenőr munkakör főbb feladatai:
– Alkatrészek vizuális ellenőrzése az írásos munkautasítás alapján
– Rossz alkatrészek elkülönítése és osztályozása 
– Alkatrészek csomagolása kartondobozba 
– Csomagolási egységek felcímkézése
– Dobozok palettára rakása, pántolása

Amit kínálunk:
– Biztos, hosszú távú munkalehetőség
– Stabil hátterű, innovatív vállalat
– Teljesítményt és hűséget honoráló versenyképes bérezési rendszer
– Támogató, munkavállaló központú munkahelyi légkör

Jó csapat, kulturált munkakörnyezet!
Jelentkezését várjuk, személyesen önéletrajzzal: 

Szentgotthárd, Felsőliget u. 4. címen vagy telefonon: 94/999-604,
illetve e-mailben, a megpályázni kívánt munkakör feltüntetésével: 

piroska.tamasfalvi@ames.es címre
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Koltai Róbert osztálytársa volt a 
nagyon érzékeny és tehetséges Kiss 
István a színművészeti főiskolán, 
pályájuk elején együtt kerültek el 
vidékre, a kaposvári színházba.  A 
Szamba-film a tragikus körülmé-
nyek között elhunyt színész emlé-
kére készült. Kiss István édesapja, 
idősebb „Kispista”, a filmben Szam-
ba Ottó (Koltai Róbert személye-
sítette meg), az az embertípus, 
akinek be nem áll a szája, és eltökélt 
szándéka, hogy jobbá teszi a vilá-
got, mégpedig amatőr színházi elő-
adásokkal, amikor úgy adódik, még 
sikkaszt is a „szent cél érdekében”. 
Elszántsága, csetlése-botlása hol 
komikus, hol szívszorítóan tragi-
kus. Tiszabottyánban (a film képze-
letbeli helyszíne) mindenki színész 
akart lenni, csak az ifjabb Szamba 
nem (Görög László játszotta), az 
apa-fiú konfliktus végig jelen van a 
vásznon. Aztán mégiscsak színész 
lesz, a vándorszínészet minden 
gyötrelmével szembesül, ráadásul 
az apja mindig a legalkalmatlanabb 
helyzetekben tűnik fel mellette, és 
szorgalmasan rontja a renoméját. 

Ifjabb Szamba önként vetett 
véget életének – akárcsak a 
valóságban Kiss István, miután 
a kaposvári színházból társai 

mind Budapestre szerződtek. 
(A mozi előcsarnokában felállí-
tott fotókiállítás keretében nem 
csupán Koltai Róbert filmjei, de 
az ifjabbik Kiss István szerepei 
is szép számmal helyet kaptak.)

Koltai Róbert Dés Lászlót 
kérte föl a film zenéjének meg-
írására. A zeneszerző elmondta, 

megkapta a forgatókönyvet, 
sokat beszélgettek, ismerni kel-
lett a helyzeteket, először a zene 
született meg, majd a szöveg. A 
két művésznek több közös filmje 
van, hogy melyik filmzenéből 
lesz sláger, azt nem lehet előre 
tudni, „slágert nem lehet írni, az 
lesz… vagy nem lesz” – állította 
a zeneszerző. 

Szép Renáta kérdésére vála-
szolva Koltai Róbert elmondta, 

20 év elmúltával a szép temetési 
jelenetet nem vágta volna ki a 
filmből, még annak ellenére sem, 
hogy így esetleg több befejezése 
lett volna a filmnek. 

A szentgotthárdi moziban még 
számos alkotói titkot fedtek fel 
a művészek, a közönség a két 
művész előadásában meghall-

gathatott igazi közös filmzenés 
slágereket is. (A Nagy utazás-t, 
a Legyen úgy-ot, meglepetésként 
pedig a Vígszínházban most 
készülő új Dés-musicalből, a Pál 
utcai fiúkból először a szentgott-
hárdiak hallhattak dalokat!) 

Meglepéssel a szentgotthár-
diak is készültek: Kóbor Zsóka, 
Labritz András zongorakísé-
retében elénekelte azt a dalt, 
amelyet a Szamba-film ihletett 

(az egykori Négy Jó Mindhalálig 
repertoárból). – „Nagyon szép 
dal, nagyon szép szöveg, nagyon 
eredeti hang” – konstatálta a 
végén Dés László. 

A Koltai-napok első estéjén a 
közönség nehezen tudta elen-
gedni a művészeket, vastapssal 
újabb és újabb ráadásszámokat 
követelt.

Másnap délután az elfeledett 
Móricz-művekről beszélgetett 
B. Török Fruzsina írónő és Koltai 
Róbert a színház aulájában, ahol 
mindeközben a „Koltai Róbert 
a színpadon” fotókiállítás kere-
tében betekintést nyerhettünk 
a színész-rendező elmúlt 40 év 
fontosabb színpadi szerepeibe 
is. Este a „Jelenetek 2 házas-
ságból” című két egyfelvonásos 
komédiát mutatta be a Weöres 
Sándor Színház. Bálint Éva, 
Kálmánchelyi Zoltán, Varga 
Dóra, és természetesen Koltai 
Róbert előadásában egy vidám, 
nevetésekkel teli estet varázsolt 
a szentgotthárdi színházterembe 
ez az újraértelmezett, harmincas 
évekből származó színdarab. 

Lélekemelő és remélhetőleg 
hagyományteremtő napok voltak 
ezek Szentgotthárdon!

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

„Van egy város, Szentgotthárd, amelytől talán a legnagyobb megbecsülést kaptam életemben”

Koltai-napok színpadon és filmen

Június elsején múzeumunk 
vendége volt Pável Ágoston 
lánya, Pável Judit. A több 
mint egy órás előadása során 
a Vörösmarty Mihály Gim-
názium és a III. Béla Szak-
képző Iskola 20 fős diákcso-
portjának beszélt édesapja 
életéről és munkásságáról. 

Megtudhattuk, mekkora kihí-
vást jelentett neki tizenévesen a 
szülőfaluját, Vashidegkutat (mai 
nevén Cankova) elhagyni, hogy 
Szentgotthárdon végezze tanul-
mányait. A beilleszkedés azért 
is volt nehéz, mert jóformán 
egy szót sem tudott magyarul. 
Ennek ellenére minden évfolya-
mot kitűnő eredménnyel zárt. 
Hallhattunk még a budapesti 

egyetemi éveiről és az erdélyi 
Tordán megkezdett munkás-
ságáról. 

A diákok számára talán a 
legelképesztőbb az volt, miként 
udvarolt a távolból későbbi fele-
ségének, Benkő Irénkének. Kis 
derültséget váltott ki a diákok 
körében, amikor arról hallottak, 
hogy Pável Ágoston egyetemista 
korában Szentgyörgyi Albertet 
korrepetálta. Az előadás során 
Judit néni képeket is vetített 
Pável Ágostonról, melyeken 
több alkalommal feltűntek híres 
írók-költők, mint például Weö-
res Sándor, Tamási Áron, Illyés 
Gyula (aki a „két nép hű fia” 
jelzővel illette Pávelt). Végül szó 
esett a kulturális örökségéről: az 
általa életre hívott „Vasi Szemle” 

folyóiratról, a Múzeumbarát 
Egyesületről, valamint arról, 
mely utcák, épületek, intézmé-
nyek viselik a nevét. Pável Judit 
azt is hangsúlyozta apja példáját 
bemutatva, hogy fontos a szor-
galom, a tudásra való törekvés. 
Csak az lehet sikeres és boldog 
ember, aki valamiben – legyen 

az bármi – igyekszik a tökéletes-
ségre törekedni. 

Az előadás nagy segítséget 
nyújthatott a középiskolások 
részére meghirdetendő Pável 
Ágoston pályázathoz, amelyben 
életének, munkásságának egy 
szeletét kell majd bemutatniuk.

Gueth László

Vendégünk volt Pável Judit

Folytatás az 1. oldalról

Pável Judit a diákokkal

A Jelenetek 2 házasságból szereplői és B. Török Fruzsina író
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Június elsején Szentgotthár-
don is megünnepelték, hogy 
aznap megnyitották a világ 
leghosszabb alagútját az Al-
pokban. A Svájci Államszövet-
ség Nagykövetsége jóvoltából 
a résztvevők megtekinthették 
a Gottardo 2016 kiállítást a 
Gotthard bázisalagút építé-
séről, és egy vasútmodell is 
színesítette a rendezvényt. 

A város és az alagút nevében 
is emlékeztet Szent Gotthardra, 
de még egyéb dolgok is „közös 
nevezőre” hozhatók a svájci kap-
csolattal. 

Tizenhét év után megnyitot-
ták a 17 évig épített (bővített) 
57 kilométeres bázisalagutat, 
amely a mérnöki munka újabb 
csodája, 11 milliárd euróba ke-
rült. A Svájci Államszövetség és 
a szentgotthárdi önkormányzat a 
Refektóriumban tartott ünnepsé-
gén részt vett Jean-Francois Paroz 
svájci nagykövet, Pierre-Yes Fux, 
Szlovénia svájci nagykövete, Boris 
Jesih, Szlovénia szentgotthárdi fő-
konzulja, a Gotthard 2016 szpon-
zorok képviselői (Stadler Rail, a 
Sika és az ABB magyar egységei), 
a szentgotthárdi önkormányzati 
képviselők, az intézmények ve-
zetői és középiskolások. 

Huszár Gábor, Szentgotthárd 
polgármestere köszöntötte a ven-
dégeket. Elmondta, a Gotthard-
hágót és Szentgotthárd városát is 

Hildesheimi Szent Gotthárdról, a 
szentként tisztelt bajor püspökről 
nevezték el. Amikor a ciszte-
rek alapították a várost, abban 
az időben kezdték el használni 
azt az útvonalat, amiből később 
létrehozták a svájci hágót. A 
vasút 1872-ben érte el a nyugati 
határvidéket és Szentgotthárdot, 
a Gotthard hágónál ekkoriban 
kezdődött az első alagút építése, 
amely észak–dél irányba köti 
össze a szomszédos országo-
kat, a többnyelvű országrészeket 
(Svájc, Németország, Olaszor-
szág). Szentgotthárd Magyaror-
szág legnyugatibb városa, ahol 
szintén több nemzetiség él a 
maroknyi hianz és szlovén lakos-

sággal. A város uniós projekttel is 
kapcsolódott Svájchoz, Luzernnel 
együttműködve Magyarország 
első energiavárosa lett 2013-ban. 

A polgármester elmonta, hogy 
már a kilencvenes években volt az 
önkormányzatnak olyan szándé-
ka, hogy testvértelepülést szeretne 
a hágó körzetében lévő valamelyik 
svájci kisvárossal. Az ünnepségen 
felkérte a svájci nagykövetet, jár-
jon közbe, hogy a Gotthard alagút 
környékén lévő valamely várossal 
felvehessék a kapcsolatot.

Jean-Francois Paroz svájci nagy-
követ beszédében kiemelte, Ma-
gyarországban és Svájcban az a kö-
zös, hogy mindkettő tranzitország, 
az egyik közúti, a másik vasúti. A 
svájciak kényelmesek, szeretik a 
legrövidebb utat, ezért is építették 
meg a vasúti árufuvarozásra és 
személyi közlekedésre is alkalmas 

bázisalagutat.  Hangsúlyozta, nem 
svájci, hanem európai projekt a 
világ leghosszabb és legmélyebb 
alagútja (28  millió tonna sziklát 
termeltek ki, nagy részét újra 
fölhasználták), Svájc független-
ségének újabb nemzeti jelképe 
a Gotthard bázisalagút, aminek 
létrehozásán 17 év alatt 2600-an 
tevékenykedtek szellemi és fizikai 
erejükkel (a dolgozók 90 százaléka 
nem svájci volt). 

Az Alpokon átvezető vasútvo-
nal a svájciak precizitását, vállal-
kozói, innovációs készségét és a 
vasút megbízhatóságát jelképezi. 
Egyúttal kiemelkedő mérnöki tel-
jesítmény, és fontos hozzájárulás 
az európai közösségi közlekedés 
jövőjéhez. Luzern és Milánó 
között a korábbi 4 óra helyett 2,5 
órára rövidül a menetidő. 

A svájci nagykövet megemlé-
kezett az ötvenhatos magyar for-
radalomról is, amikor a 200 ezer 
menekült közül 12 ezer Svájcban 
lelt új hazára. 

Beszéde végén megnyitotta a 
Gottardo 2016 című kiállítást. 
A posztereken szemléletesen 
mutatták be a világ leghosszabb 
alagútjának építését.  Magyaror-
szágon 10 településre viszik el ezt 
a kiállítást. 

(t. m.)

Június elsején ülésezett a 
szentgotthárdi önkormányzat. 
A képviselők beszámolót hall-
gattak meg a lakáskoncepció 
felülvizsgálatáról, tárgyaltak az 
orvosi ügyeletről, az önkéntes 
tűzoltóság újjászervezéséről, 
a településrendezési tervről. 
Megszavazták, hogy támogat-
ják a barokk templom festett 
üvegablakának felújítását. 

A két önkormányzati ülés között 
történtekről Huszár Gábor polgár-
mester számolt be a testületnek. A 
lakáskoncepció felülvizsgálatáról 
szóló beszámolót elfogadták. Az 
orvosi ügyeleti ellátásról hosszabb 
vita alakult ki. Két évvel ezelőtt 
az orvosi ügyelet ellátására szer-
ződést kötött az önkormányzat a 
Morrow Medical Zrt.-vel. Huszár 
Gábor polgármester elmondta, 

az Idősügyi Tanács ülésén is el-
hangzott, és a lakosság körében is 
többen panaszkodnak arra, hogy 
az ügyeletes orvosok között van-
nak olyanok, akiknek a betegekhez 
való hozzáállása, finoman szólva 
„kívánnivalót hagy maga után”. 
A betegek legtöbbször némely 
ügyeletes doktor viselkedését, a 
beteggel való bánásmódját kifo-
gásolják. Nem a Szentgotthárdon 
praktizáló orvosok látják el a 
szolgálatot, közülük többen nem 
vállalták ezt a feladatot két évvel 
ezelőtt, ezért keresett más meg-
oldást az önkormányzat. Haragh 
László, az Önkormányzati Erőfor-
rások és Külkapcsolati Bizottság 
elnöke javasolta, hogy a gondokról 
tájékoztassák a vállalkozó társa-
ságot és beszéljék meg, mit lehet 
tenni, a helyben lévő orvosokkal 
is egyeztessenek. Lábodi Gábor 

képviselő megjegyezte, van olyan 
is, hogy indokolatlanul hívják ki az 
ügyeletes orvost. Virányi Balázs, 
az Eszközkezelő Önkormányzati 
Bizottság elnöke hallott jót is, 
rosszat is az ügyeletről, sosem a 
céggel, esetleg pár emberrel lehet 
gond. A környékbeli orvosok nem 
kívánnak ügyelni, meglehet, hogy 
az ösztönzéssel van baj (a nagyobb 
városokban jóval több pénzt fizet-
nek a megterhelő ügyeleti munká-
ért). Labritz Béla alpolgármester 
elmondta, önként vállalták a mun-
kát a távolabbról hozott orvosok, 
kötelesek a betegeket a legjobb 
szakmai tudásuk szerint ellátni. 

A polgármester azzal zárta a vi-
tát, hogy leülnek a cég képviselőjé-
vel és az orvosokkal, és megbeszélik 
a gondokat. A képviselők 5 igen 
és 3 nem szavazattal elfogadták a 
beszámolót. 

A képviselők a Nagyboldog-
asszony templom plébániájának 
kérésére 6 millió 350 ezer forintot 
szavaztak meg a templom festett 
üvegablakának felújítására. Az 
önkormányzat szeretné, ha újra 
jól működne az önkéntes tűzoltó 
egyesület a városban, a régi aktív 
tagok közül sokan már nem tudják 
vállalni a feladatokat, lennének 
fiatalabbak, akik segítenek. Az 
egyesületnek 100 ezer forintos tá-
mogatást szavazott meg a testület. 

Az új településrendezési tervet 
immár másfél éve készítik elő és 
egyeztetik a felkért szakemberek 
és az önkormányzat. A megbízott 
állami főépítész 32 pontban írt elő 
módosítást a legutolsó változat-
ban. A rendezési tervről a június 
végi önkormányzati ülésen újra 
tárgyalnak. 

(t. m.)

Szent Gotthard neve köti össze a várost a svájci alagúttal

Napirenden az orvosi ügyelet, a településrendezési terv

Boris Jesih, Jean-Francois Paroz, Huszár Gábor, Pierre-Yes Fux, 
Labritz Béla
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A Szentgotthárdi Civil Fó-
rum immár XI. alkalommal 
szervezte meg a májusfa- 
kitáncolással egybekötött 
Kistérségi Forgatagot júni-
us 3-án.

Június 3-án a délutáni órákban 
a Békefi Antal Népdalkör tagjai 
közös dalolásra buzdították a 
májusfánál gyülekezőket. A „Két 
szál pünkösd rózsa” vidám dalla-

mára táncra is perdültek a piros 
szoknyás kislányok és a táncos 
lábú legénykék néhány felnőttel 
a fa körül. A táncolást követően 
is folytatódott a jókedvű dalolás, 
hisz a jelenlévők, főképp a forga-
tag kulturális műsorára érkező 
szereplők, rendőri felvezetéssel, 
Kovács Márta Mária SZCIF 
titkár irányításával vonultak 

egészen a Színházig. A Színház-
ban vette kezdetét a kulturális 
program. Immár hagyomány, 
hogy minden évben van egy 
kiemelt települése a Kistérségi 
Forgatagnak. Ebben az évben ez 
a kiemelt település Rábagyarmat 
volt, ezért Háklár Gyula, Rába-
gyarmat polgármestere nyitotta 
meg a rendezvényt.

A  ké tórá s  szórakozt ató 
műsorban változatos pro-

dukciók követték egymást. A 
rábagyarmati iskolások szavala-
tokkal és táncokkal adták meg a 
forgatag lendületét. Hortobágyi 
népdalok hangzottak el cite-
rakísérettel Gaál Pál és Sinkó 
Pál előadásában. Őket követték 
a Szentgotthárdi Nyugdíjas 
Egyesület Napraforgó Szín-
játszói, akik azt a Traccsme-

nyecskék című jelenetet adták 
elő, mellyel az idei Ki-Mit-Tud 
megyei versenyét megnyerve, 
az országos döntőbe jutottak. 
Jakabháza Parasztzenekara iga-
zán jó hangulatot teremtett. 
Hende Lajosné ízes bukovinai 
székely történetekkel nevettette 
meg a közönséget. Operett-slá-
gereivel belopta magát a nézők 
szívébe Tóth Vásárhelyi Ilona. 
A Náraiból érkezett Sárgalili-
om kórus cigánydalaira, a vépi 
Kortalanok slágereire és a rádóci 
Szépkorúak nótázására egy-két 
néző még táncra is perdült a 
Színházteremben. A lelkes kö-
zönség nagy tapssal jutalmazta 
a Labdás Harmóniások produk-
cióját, valamint a Rába-Vidéki 
Szlovén Nyugdíjas Néptánc-
csoport fergeteges műsorát. A 
programot követően a fellépők 

emléklapot vehettek át Csörnyi 
Zoltánnétól, a SZCIF alelnö-
kétől. A műsor végén gulyás 
illata csábította az embereket az 
aulába, ahol közös dalolással ért 
véget a XI. Kistérségi Forgatag.

 –ági

XI. Kistérségi Forgatag

Májusban negyvenkettedik 
alkalommal ünnepelték meg 
a „Fények és virágok” feszti-
válját a német testvérváros-
ban, Walldürnben. Szent-
gotthárdról önkormányzati 
küldöttség utazott az ese-
ményre Labritz Béla alpol-
gármester vezetésével. Az 
ünnep második felére Huszár 
Gábor polgármester vette át a 
küldöttség vezetését. 

Május másodikától nyol-
cadikáig zajlott a fesztivál 
Walldürnben. Labritz Béla al-
polgármester elmondta, felvonu-
lással kezdődött az ünnep, ame-
lyen a hagyományokhoz híven a 
testvérvárosok is részt vettek. A 

város főterén a szentgotthárdi 
alpolgármester is mondott kö-
szöntő beszédet, majd csapra 

verték a söröshordót. Kiállítások, 
zenés-táncos rendezvények szí-

nesítették a vásári forgatagot. A 
szentgotthárdiak magyar stand-
ján helyi portékákat, kolbászt, 

lekvárt, tökmagolajat és pálinkát 
kínáltak. Immár ötödik éve van-

nak jelen a vásáron a fürdő és 
TDM képviseletében, az idén is 
magyaros viseletben csalogatták 
a vendégeket. Kelendő volt a 
paprikás kolbász és a pálinka, 
már akadnak törzsvendégek is. 

Az ünnepség kiváló alkalom 
volt Szentgotthárd népszerűsíté-
sére, a kapcsolatok elmélyítésére, 
Montereau, Walldürn francia 
testvérvárosának küldöttsége is 
részt vett a fesztiválon. A szent-
gotthárdi küldöttség a testvér-
városok és Baden-Württemberg 
Tartomány vezetőivel is tárgyalt 
arról, hogyan lehetne az oktatás, 
a kultúra és a turizmus kínálta 
együttműködést szélesíteni.  

Nagy Rita
Fotó: Biczó László

Walldürnben népszerûsítették a várost

Balról jobbra Alois Gerig szövetségi parlamenti képviselő, 
Markus Günther, Walldürn polgármestere, 

Nagy Rita marketing-menedzser, Labritz Béla alpolgármester

rendel:
szerdán 10-12 h 

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h

Háklár Gyula, 
Rábagyarmat polgármestere

Dalolva vonultak fel a szereplők
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Paukovits Helmut a német 
nemzetiségi önkormányzat ne-
vében németül és magyarul 
köszöntötte a vendégeket. Hang-
súlyozta, a második világháború 
után 75 millióan kényszerültek 
elhagyni szülőföldjüket, a pots-
dami egyezmény után a nagy-
hatalmak jóváhagyták a népek 
kollektív megbüntetését, és a 
magyarországi németség kite-
lepítését, elűzését. Rábafüzesről 
532 német kitelepítése szerepelt 
a listán, végül 970 füzesi hon-
fitársunkat indították útnak a 
vagonokban. Pontos adatok ma 
sincsenek. A falu majdnem ki-
ürült, egykori lakóinak többségét 
Németországb Dachau környé-
kére vitték, ahol nem szívesen 
fogadták őket. 

Az itt maradottakra az 50-es 
évek elején azonos sors várt, 
mint a szlovénekre, horvátokra 
és polgári, vallási értékeket valló 
magyarokra is, közülük is töb-
beket internáltak, lakhelyüket el 
kellett hagyniuk, sokan hosszú 
évek után térhettek csak vissza. 
Az egykori érintettek és hozzá-
tartozóik is sokáig hallgattak.  

Harangozó Bertalan kormány-
megbízott emlékeztetett rá, hogy 
a németség békében élt együtt 
a magyarokkal, több mint ezer 
éven át hű volt Szent István ko-
ronájához. Szerzetesek, papok, 
katonák, lovagok érkeztek ha-
zánkba. A városi kultúra alapjait, 
a polgárosodást sok esetben a 
német jövevényeknek is kö-
szönhetjük, takaros falvaikat, 
építészeti remekműveiket ma 
is megcsodálhatjuk hazánkban, 

Erdélyben, és a Szepességben is. 
1910-ben Magyarország lakosai-
nak 10 százaléka volt német ajkú, 
a trianoni határok után csökkent 
a számuk. A második világhábo-
rú után 500 ezer német kitelepí-
tésére készültek, noha ennyi nem 
is élt ezen a területen. Több mint 
210 ezer embert kényszerítettek 
szülőföldje elhagyására. 

„A mai Magyarország mélyen 
elítéli a németek kitelepítését, 
2012-ben elfogadott új alap-
törvénye kiemeli a hazánkban 
élő, államalkotó 13 nemzetiség 
jogait, saját kultúrájuk, anyanyel-
vük megőrzését. A kitelepítés 
évfordulóján fejet hajtunk min-
den elűzött emléke, szenvedése 
előtt, a kölcsönös tisztelet és 
megbecsülés jegyében – fejezte 
be mondandóját Harangozó 
Bertalan. 

Wild Róbert (Magyarországi 
Németek Országos Önkormány-
zata) az elűzött németek mérhe-
tetlen szenvedésére hívta fel a 
figyelmet. A történelmet korrekt, 
narratív módon kellene szemlél-
ni, a tankönyvekben és a fejekben 
is rögzíteni, hogy a potsdami 
döntést, annak előkészítését az 

akkori magyar kormány kérte és 
hajtotta végre.

(A magyar parlament és a leg-
felső politikai vezetés nevében 
Orbán Viktor miniszterelnök is 

hangot adott ennek idén január 
19-én, az Országos Német Nem-
zetiségi Önkormányzat budapes-
ti megemlékezésén.) 

A História című folyóirat 
1996-ban közzétette a Tildy-
kormány 1945. december 22-én 
tartott ülésének jegyzőkönyvét, 
s ebben olvasható, hogy „soha 
nem lesz ilyen alkalom, hogy 
megszabaduljunk a németektől”. 
A kormányülésen 11 igen és 5 
ellenszavazattal elfogadták, hogy 
erre kérik a nagyhatalmakat.

„Történelmileg korrekt módon 
nevezzük meg a felelősöket, 
csak akkor tanulhatunk a múlt 
hibáiból.”

Wild Róbert bejelentette, az 
országos német önkormányzat 
Vándorbatyu projektet indít az 
elűzetés évfordulóján, összeál-
lítanak, és bemutatnak olyan 50 
kilós csomagot, amivel annak-
idején útra bocsátották, beva-
gonírozták a kitelepítendőket. 
Az ország iskoláiban a fiatalokat 

szeretnék tájékoztatni a 70 évvel 
ezelőtti történésekről, „a hazai 
német közösség Mohácsáról”. 

A történelmi megemlékezések 
után Huszár Gábor polgármester 

örömmel üdvözölte a Szülő-
föld (Heimattreffen) találkozó 
szentgotthárdi megrendezését. 
Elmondta, Rábafüzesen és kör-
nyékén még élő hianz nyelv, 
kultúra és hagyomány, az egykor 
Bajorországból idetelepült né-
metek érdeme. Zenéjük, táncuk, 
dalkincsük ma is erős kapocs, 
egységbe tartó erő, amely ösz-
szeköt és átível határokat. A 
Szentgotthárdon és a környéken 
élő németek aktív közösségi éle-
tet élnek, őrzik őseik tradícióját. 

A hagyományokhoz híven 
a Szülőföld találkozón német 
kórusok, zenészek, táncosok 
léptek fel, ezúttal szentgotthárdi 
magyar és szlovén kórus is ven-
dégszerepelt. 

Kondor Bálint, a megyei ön-
kormányzat elnökhelyettese Vas 
Megye Közgyűlésének elismerő 
oklevelét adta át a 40 éves Rába-
füzesi Német Asszonykórusnak, a 
20 éves kőszegfalvi Alpensänger 
Kórusnak, a 30 éves Pornóapáti 
Asszonykórusnak és az 5 éves 
Pornóapáti Táncegyüttesnek. 

A rendezvénysorozat este a 
Széchenyi iskolában folytató-
dott, ahol a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Szentgotthárd-
Rábafüzes és a többi Vas és 
Zala megyei német nemzetiségi 
önkormányzat méltatta az évfor-
dulós kultúrcsoportokat, majd az 
állófogadás után dalra fakadt és 
táncolt a közösség. 

(t. m.)
Fotó: Molnár Piroska

A németek elûzésének évfordulója és Szülõföld találkozó volt
Folytatás az 1. oldalról

A heiligenkreuzi harmonikások

Szentgotthárd Város Vegyeskara

A Magyarországi Szlovének Szövetsége 
Szentgotthárdi Kamarakórusa 
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Május 20-án a Német Nem-
zetiségi Önkormány zat 
Szentgotthárd-Rábafüzes 
és a Szülőföld Könyvkiadó 
kötetbemutatóját tartották 
a Színházban. A helyi német 
közösség életét feldolgozó 
kötet már régóta hiányzott, a 
rábafüzesi hianzek történetét 
foglalta össze a szerző, Bedi 
Beatrix.

A rendezvényt számos promi-
nens személyiség megtisztelte. 
V. Németh Zsolt államtitkár, 
Majthényi László közgyűlési 
elnök és Huszár Gábor pol-
gármester köszöntő beszédben 
üdvözölte a könyv megjelenését. 
Megjelent a kötetbemutatón dr. 

Boris Jesih szlovén főkonzul, illet-
ve Kissné Köles Erika, a szlovénok 
parlamenti szószólója. De eljöttek 
a rendezvényre a környékbeli tele-
pülések osztrák polgármesterei és 
elöljárói, valamint a szentgotthár-
di képviselő-testület több tagja.

A Rábafüzes és a Hianzek 
„Bölcsőben ringattak, batyuval 
kidobtak” című kötetet Farkas 
Csaba, a kiadó igazgatója mutatta 
be a szépszámú közönségnek: „A 
szerző, Bedi Beatrix a könyvben 
a betérő, visszatérő, gyökereit 
kereső, Magyarországról elszár-
mazott magyarországi németek 
utódainak ismeretanyagot ad 
őseik életéről, szokásairól, ha-
gyományairól és származásáról. 
Példaértékű összefogás eredmé-
nyeként született meg e kötet, a 
helyi németség, a hajdani hianzek 
leszármazottai jóvoltából, akik 

ápolják a kulturális örökséget, 
őrizve a fellelhető kincseiket.”

V. Németh Zsolt, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium államtitká-
ra, a térség országgyűlési képvise-
lője köszöntőjében a kötet alcímét 
értelmezte. A 70 évvel ezelőtti 
kitelepítésről, negyedszázaddal a 
rendszerváltás után még mindig 
vannak fájó sebek – fogalma-
zott. Fontosnak tartja, hogy az 
újabb generációk is megismerjék 
őseik történetét. Ez a kötet al-
kalmas arra, hogy a hagyomány 
elsajátításához hozzájáruljon. 
Majthényi László közgyűlési 
elnök azt emelte ki, hogy a könyv 
az egész közösség összefogásából 
jött létre. Huszár Gábor polgár-
mester Szentgotthárd sokszínű 

kultúrájáról beszélt, s ehhez a 
sokszínűséghez a hianzek is hoz-
zájárultak. Farkas Csaba arról is 
szólt, hogy a Szülőföld Kiadónak 
fontos, hogy a nemzetiségekről, 
hagyományokról szóló műveket 
támogassa.

Végül a szerző, Bedi Beatrix 
könyvtáros mondta el, mi indí-
totta a kötet megírására. „Fontos 
megőriznünk hagyományainkat, 
anyanyelvünket, kultúránkat, dal-
kincsünket, ezáltal az önazonos-
ságunk válik láthatóvá. Fontos, 
hogy nemzetiségi identitásunk 
megmaradjon. Hazánkat akkor 
szerethetjük igazán, ha múltját 
ismerjük. Ezzel a kiadvánnyal 
az olvasó betekintést nyerhet 
hagyományaink, népszokások és 
dalok gazdag tárházába, amelyek 
már-már feledésbe merültek. A 
könyv a hianzek múltját megbe-

csülő és tisztelő utódoknak szól. 
Mindnyájunk számára fontos, 
hogy a rábafüzesi hianz kultúra 
megőrződjön. A nemzetiségi 
kultúra megőrzése nemcsak fel-
adat; kötelesség az eleinktől ránk 
maradt örökséget ápolni.”

Farkas Csaba kiemelte, hogy a 
Móra Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeum Fiókkönyvtára és a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 
a rábafüzesi kulturális élet, ha-
gyományőrzés és értékteremtés 
zászlóvivője ugyanúgy, mint a 
Rábafüzesi Asszonykórus. Kap-
csolatokat ápolnak és tartanak 
fenn határon túli német és osztrák 
szervezetekkel. Elsősorban nekik 
köszönhető az a gazdag képanyag, 

ami a kötetben megjelent, illetve 
a Színház aulájában a kiállításon 
látható. A programban a német 
nyelvű tolmácsolás Unger Berna-
dettnek volt köszönhető. 

Az Asszonykórus ebben az 
évben ünnepli fennállásának 40. 
évfordulóját, s a színpadra lépve 
– mint ahogy már a közönségük 
megszokhatta – fergeteges han-
gulatot teremtettek. A résztve-
vők a bemutató után a kiállítást 
is megtekintették, s a kötetből 
sokan vásároltak. A szellemi 
táplálék mellett gasztronómiai 
élményben is része, volt a meg-
jelenteknek: hagyományos hianz 
ételeket kóstolhattak.

Molnár Piroska

Rábafüzes és a Hianzek
„Bölcsőben ringattak, batyuval kidobtak”

Angol drámafesztivál: 
ezüst minõsítést szereztek

2016. május 10-én rendezték 
meg Szombathelyen az angol 
nyelvű drámafesztivált, melyen 
iskolánk 6. osztályos tanulói 

ezüst minősítésben részesültek a 
The Wizard of Oz (Óz, a csodák 
csodája) című produkciójukkal. 
A Dorothy szerepét játszó Se-
bestyén Virág különdíjban ré-
szesült kimagasló szerepléséért!

A csoport tagjai: Sebes-
tyén Virág, Pálcsa Anna, Iva-
nics Ákos, Németh Ruben, 
Lovenyák Martin.

Felkészítő tanár: Huszárné 
Peresztegi Beáta, az ének-ze-
nei felkészülést Sebestyénné 
Németh Eszter segítette. 

(Információ: Széchenyi is-
kola)

Unger Bernadett és Bedi Beatrix

Régi fotókat is bemutattak
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Június 17. 19.00 
Szent Iván Éj 
19:00-22:30: Móra Ferenc 
Városi Könyvtár

ingyenes beiratkozás, média-
tagság és internethasználat, 
játékos feladatok

19:00-22:30: Pável Ágoston 
Helytörténeti és Szlovén 
Nemzetiségi Múzeum

ingyenesen látogatható
19:00 és 21:00 óra kezdéssel: 
Titok és történelem 

– Túra a kolostorépületben 
Szép Renátával

Színház: 
19:00 és 21:00 órai kezdéssel: 
Magtárszínház-múzeumtúra 
Csuk Ferenc helytörténésszel
19:00-22:00:Tündérek és kobol-
dok világa-játszóház
20:00 Fúvószenekar műsora a 
Színház előtti téren 
20:45: Vanda táncosai 
Horváth Kristóf tini táncosai 
22:00: Szent Iván éji máglya-
gyújtás és körtánc 
22:45: Sorsolás
Aki minden helyszínt végigjár 
az 23:00 órakor ajándéksorso-

láson vehet részt! A sorsolás-
hoz igazoló füzet 18:45-től a 
Színházban vehető át.

Június 18. 10.00–16.00 
Egészségnap 
Helyszín: Színház

Június 25. 10.00 
110 évesek lettünk! 
Jubileumi Fúvóstalálkozó

Helyszín: Szentgotthárd főte-
re és Várkert
Szentgotthárd Város Fú-
vószenekara idén ünnepli 
alapításának 110. évforduló-
ját. A jubileumra nemzetközi 
fúvószenekari találkozóval 
emlékezik az együttes június 
25-én.

Program: 
10:00 Zenés felvonulás a város 
utcáin a barokk templom előtti 
térre 
A zenekarok fogadása, ünnepé-
lyes megnyitó és közös zenélés
12.00 A zenekarok fellépése a 
környező településeken
15.00 Fúvósparádé a Várkert-
ben felállított sörsátorban

Fellépő együttesek:
Mogersdorfi Fúvószenekar 
Táplánszentkereszti Ifj. Fú-
vószenekar 
Körmendi Városi Fúvósze-
nekar 
Csepreg Város Fúvószene-
kara 
Szombathely Város Fúvósze-
nekara 
Sárvári Koncertfúvószenekar 
Kőszeg Város Fúvószenekara 
Szentgotthárd Város Fúvós-
zenekara

Június 28-július 3. 
Szerelmesek Fesztiválja 
Helyszín: Színház, Várkert, 
Kolostorudvar, Csákányi László 
Filmszínház

Július 9. 
HOPPLÁ Könnyűzenei 
Fesztivál 
Helyszín: Várkert

Július 29-31 
Szentgotthárdi Történelmi 
Napok 
Helyszín: Várkert

Szentgotthárdon művészeti 
bemutató estet tartott május 
7-én a Széchenyi iskolában a 
Takács Jenő Alapfokú Művé-
szeti Iskola Szülői Munkakö-
zössége. Az est bevételét az 
iskola tehetséggondozására 
és a nyári táborozásra for-
dítják. 

Néhány éve a zeneiskola szülői 
közössége úgy döntött, hogy a 
művészeti bemutató szervezé-

sével támogatják a zeneiskola 
tanulóit. Mesics Olívia az SZM 
elnöke elmondta, az iskolával 
együttműködve a Művészetok-
tatás napjához közeli időben, 
május 7-én tartották a progra-
mot. A képzőművészeti tanszak 
kiállítását a Széchenyi iskola előt-
ti téren mutatták be, a tanévben 
készült alkotásokat vonultatták 
fel. A kiállítást Csomósné Boros 
Erika nyitotta meg. 

A zeneiskola nagyobb cso-

portjai, a Rábavölgyi Vonósze-
nekar, az Ifjúsági Fúvószenekar, 
valamint az integrált intézmény 
kórusa az aulában adtak szín-
vonalas műsort, bemutatták, 
milyen fejlődést értek el az eltelt 
hónapokban. 

A szülői munkaközösség 
tagjai a művészeti élmények-
hez kapcsolódva támogatókat, 
szponzorokat kutattak fel, tom-

bolatárgyakat sorsoltak ki, és 
süteményeket árultak. 

A Szülői Munkaközösség kö-
szöni mindazok segítségét, akik 
hozzájárultak a jótékonysági cél 
eléréséhez. A művészeti bemutató 
est bevételét a zeneiskola tehetsé-
ges növendékeinek támogatására 
és a nyári zenei táborra használják. 

(t. m.)
Fotó: Zeneiskola

A tehetségek támogatására és a nyári táborra gyûjtöttek

Nyári nyitva tartás 
a könyvtárban és 

a múzeumban

A szentgotthárdi Móra Fe-
renc Városi Könyvtár 2016. jú-
nius 20-24. között, valamint au-
gusztus 22-26. között egy-egy-
hetes napközbeni olvasótábort 
szervez 8-13 éves gyerekeknek. 
Ez alatt az idő alatt a gyermek-
részlegben a foglalkozások miatt 
a kölcsönzés részlegesen szüne-
tel. A többi részleg változatlan 
nyitva tartással üzemel.

A rábafüzesi fiókkönyvtárban 
2016. július 4-8., illetve július 
18-22. között német nemzeti-
ségi ifjúsági, illetve kézműves 
tábor lesz óvodásoknak és álta-
lános iskolásoknak. Ez alatt az 
idő alatt a fiókkönyvtárakban a 
kölcsönzés szünetel.

2016. július-augusztus hónap-
ban a Móra könyvtár hétfőtől 
péntekig tart nyitva. Szombaton 
minden részlege zárva tart.

Idén nyáron július 25-től 
augusztus 12-ig a könyvtár 
minden részlege zárva tart. A 
múzeum nyári nyitva tartása 
változatlan.

Programajánló

A Rábavölgyi Vonószenekar

Az intézmény kórusa
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A Vörösmarty Mihály Gim-
náziumból 15 diák utazott 
Szombathelyre június 8-án 
a megyei díjátadó ünnepség-
re. Ők azok, akik a megyei 
szaktárgyi tanulmányi verse-
nyeken az első három helyen 
végeztek, közülük többen az 
országos fordulóban is ered-
ményesen szerepeltek. 

Német nyelvből a 7. évfolyamos 
tanulók országos versenyében 
Könye Rozália I., Mészáros Dóra 
II., Illés Noémi VII., Boldizsár 
Gina VIII. lett. Felkészítő taná-
raik Háklár Gáborné és Szabóné 
Budai Tünde. Ott volt a díjátadón 
a 8. osztályos Takács Darinka 
(szaktanárai: Szabóné Budai Tün-
de és Majczán Zoltán) megyei II. 

helyezése okán, a 9.-es Szunyog 
Tímea aki I. helyezést és Kozma 
Eszter, aki III. helyezést ért el a ka-
tegóriájában (szaktanáruk Háklár 
Gáborné). Díjat kapott némettu-
dásáért három 10.g-s diák: I. lett 
Sulics Laura, II. helyezett Treiber 
Gréta, III. helyezett Horváth 
Bianka, mindhárman Szabóné 
Budai Tünde tanítványai.

A 10. b-s Kolozsvári Bence a 
Mikola Sándor tehetségkutató 
fizikaversenyen ért el II. helye-
zést. A 10. g osztályos Császár 
Kristóf két díjat is átvett kiváló 
teljesítményéért: a Bolyai-verse-
nyen matematikai, a Mikola-ver-
senyen fizikai tudásával szerezte 
meg a III. helyet. Matematikata-
nára Balogh Éva, fizikatanáruk: 
Topor Veronika.

Molnár Marianna két tanít-
ványa vett át díjat: a Kazinczy-
versenyen a 7-8. évfolyamos 
kategóriában Szűcs Tímea I. he-
lyen jutott tovább, és a dunántúli 
döntőn bronzminősítést szerzett. 
Gömbös Dorottya 9. g osztályos 

tanuló az Implom József helyes-
írási versenyen lett megyei II. Az 
5-6. évfolyamosok kategóriájában 
Gömbös Márton – Gyécsek 
Andrea tanítványa – a II. helyen 
végzett a szépkiejtési versenyen.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Orbán Attila Dávid (1/14/H): 
Országos Szakmai Tanulmányi 
Verseny Informatikai rendszer-
gazda kategóriájában az orszá-
gos válogatóversenybe került 
a Dunántúlról egyedüliként, 
felkészítő tanára: Támis Gábor.

Zsohár Szabina (11/A): szlo-
vén OKTV 2. helyezés, felkészítő 
tanára: Sturmné Cernyákovics 
Beáta.

SZEMA megyei matematika 
csapatverseny 4. hely szakiskolai 
kategória (csapatverseny): Török 
Dániel; Kiss Martin; Németh 
Ádám 2/10/B / felkészítő taná-
ruk: Papp Anna

Kenguru nemzetközi matema-
tikaverseny megyei helyezettjei 
szakközépiskolai kategóriában:

2. hely: Orosz Ádám 10. évf. 
Felk. t : Tóthné Nagy Emese

4. hely: Zsámpár Bálint 9. évf. 
felk.t.: Mákosné Mikos Eszter

5. hely: Fábián Kristóf 12. évf 
felk.t.: Mákosné Mikos Eszter

5. hely: Puskás János 9. évf. 
felk.t.: Mákosné Mikos Eszter

Bolyai matematikaverseny: 
Megyei 1. hely Kozma Szilárd 
10/A felk.t.: Tóthné Nagy Emese

OSZKTV (reál): regionális 11. 
Csikós Richárd 2/10/E asztalos / 
felk.t.: Palkóné Nagy Zsuzsanna/

Implom József Helyesírási 
Verseny megyei 6. hely szakis-
kolai kategória: Bornemissza 
Barbara (2/10/B szakács) felk.t.: 
Bedics Sándor

(Információ: Szakképző iskola)

A Nyugdíjas Pedagógusok és 
Barátaik Egyesülete, folytatva 
a hagyományokat, ismét meg-
hívta iskolánk eltérő tantervű 
tagozatának tanulóit autóbuszos 
kirándulásra.

A gyerekek május 12-én öröm-
mel indultak a számukra isme-
rős nyugdíjas tanár nénikkel a 
gyönyörűen felújított nagycenki 
Széchenyi emlékhelyekre. 

Megtekintették a Széchenyi 
Kastély- és Emlékmúzeum gyűj-
teményét. Nagy érdeklődéssel 
járták végig a család és gróf 
Széchenyi István életét és mun-
kásságát bemutató kiállítást. Kü-
lönösen érdekelte a gyerekeket 

a Lánchíd építését, a folyamsza-
bályozást és hajózást bemutató 
képi és tárgyi anyag. Hosszan 
elidőztek egy-egy számukra 
érdekes makettnél és műszaki 
berendezésnél.

A csapat megnézte a Széche-
nyi-szobrot és a mauzóleumot is. 
A gyerekek legnagyobb örömére, 
utazhattak a felújított múzeum-
vasúton is. Élvezték az utazást, és 
csodálkozva figyelték a szolgála-
tot teljesítő gyermekvasutasokat.

A kis csapat élményekkel gaz-
dagon tért haza. Emlegetik a 
látottakat, és már most várják a 
következő kirándulást.

(Információ: Arany János iskola)

Díjesõ a vörösmartysoknak A németes diákok és felkészítő tanáraik Háklár Gáborné és 
Szabóné Budai Tünde (Információ: Vörösmarty gimnázium)

SzMSzC III. Béla Szakképzõ Iskola 
diákjai remekeltek a versenyeken

Nagycenki kirándulás

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Mese, mese, mátka 
címmel olvasótábort szervez 7-13 éves korosztály részére  2016. au-
gusztus 22-26. között. Jelentkezési határidő: 2016. július 15. Jelent-
kezni kizárólag a gyerekkönyvtárban kitöltött jelentkezési lappal lehet! 
Fizetési határidő: 2016. augusztus 19. Napi egyszeri meleg étkezést 
biztosítunk a Rézi Étteremben. Részvételi díj: 12.000 Ft Programok: 
Ismerkedés a könyvtárhasználattal, kézműves foglalkozások, szerdai 
napon kirándulás Fertődre kastélylátogatással egybekötve, délután a 
László major megtekintése; mozizás, tánctanulás, hintókázás és sok 
szabadban eltöltött idő, játék. Kapcsolattartó: Hegedűsné Borbély 
Krisztina; hegedusne.krisztina@mfvk.hu; 94/554-129

Mese, mese, mátka…
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CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZENTGOTTHÁRD
9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. ÚT 7. 

Tel.: 94/380-874, Fax: 94/380-068
e-mail: csaladsegito@sztgnet.hu

Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az iskolai szünidőre a telepü-
lési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetést biztosítanak. 
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő kérelmére a te-
lepülési önkormányzatoknak meleg ételt kell biztosítani a hátrá-
nyos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. 

Intézményünk a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek részére, a biztosított szünidei gyermekét-
keztetés igénybevétele érdekében, elősegíti a szülő tájékoztatását 
és a szülői kérelem benyújtását. 

A fent közöltek alapján, tisztelettel kérjük Önöket, hogy 
bizalommal forduljanak hozzánk, előzetes időpontegyeztetés 
alapján, segítséget nyújtunk, hogy a rászoruló gyermekek részt 
tudjanak venni a szünidei gyermekétkeztetésben. 

Tisztelettel: 
Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd

Napozási aranyszabályok, a D 
vitaminra is figyelve

A napozás és a napon való 
tartózkodás egészséges és kel-
lemes, de csak akkor, ha igazán 
odafigyelünk arra, hogy a su-
gárzás ne ártson a bőrünknek. 
A túlzott napozásnak kitett bőr 
ugyanis károsodást szenvedhet, 
ami megnyilvánulhat azon-
nali bőrpírban, égő érzésben, 
gyulladásban. De a bőrünk 
nem felejt: egész életünk során 
jegyzi, gyűjti az UV sugárzást, 
és amikor „betelik a pohár” idős 
korban mutatkoznak a káros 
hatásai bőrrákok formájában. 
Sajnos ez az „idős kor” egyre 
fiatalabb korosztályra tolódik, 
ugyanis az utóbbi 20 évben 
erősödött az UV sugárzás a föld 
légterében. Az összes károso-
dást szeretnénk elkerülni, ezért 
nagyon fontos az odafigyelés.

Igen ám, de akkor hogyan 
fog D vitamin képződni? – kér-
dezhetjük.

Fontos néhány szempontot 
betartani, akkor barnák is lehe-
tünk, lesz D vitaminunk is, és 
a bőrünket mégis megvédtük. 
11-15 óráig egyáltalán ne na-
pozzunk még fényvédővel sem, 

ha nagy az UV sugárzás – aznap 
ezt a TV, rádió bemondja – még 
16-17 óráig se. Előtte és utána 
viszont fényvédő nélkül, de 
csakis annyit, hogy még bőrpír 
se legyen. A fokozatosságot 
tartsuk be: eleinte 5-5 perc és 
ezt naponta 5-5 perccel emeljük. 
Általában 20 perc naponta elég 
a D vitamin termelődéséhez. Ha 
többet akarunk a napon lenni, 
akkor használjunk fényvédőt, 
hogy ne égjünk meg. Az I. és 
II. bőrtípushoz tartozók – ők 
azok, akik nagyon hamar leég-
nek – még ennyit sem tudnak a 
napon tartózkodni – egyénileg 
kell kitapasztalniuk a napozás 
mennyiségét. Sőt léteznek olyan 
típusok is, akik csakis fényvédő-
vel tudnak kimenni. Az ő esetük-
ben viszont ajánlott a D vitamin 
szedésére jobban odafigyelni. 
Laborvizsgálattal megállapítha-
tó a vérből a D vitamin szintje.

Általában a rövidebb hullám-
hosszúságú, nagyobb energiájú 
UVB sugárzást tartják felelős-
nek a leégésért, míg a nagyobb 
hullámhosszúságú UVA-t a 
barnulásért. 

A visszaverődő fény megsok-
szorozza a kapott sugárdózist, 

ezért be kell tartanunk bizonyos 
szabályokat az egyenletes bar-
nulás érdekében, a leégés meg-
előzésére, például a vízfelület, 
homok, sziklás part 30-50% - ot 
is visszaverhet, tehát az árnyé-
kot is jól kell megválasztani.

Az alábbi tanácsok betartásá-
val a napozáskor a bőr károso-
dása elkerülhető: 

1. Használjunk a bőrünknek 
és a nap erősségének megfelelő 
fényvédő krémet. Minél vilá-
gosabb a bőrünk színe, annál 
lassabban növeljük a napozással 
töltött időt. A fényvédő krémek 
elnyelik vagy visszaverik, szét-
szórják az UV sugárzást. A fak-
torszám azt jelzi, hogy a fény-
védő használatával hányszor 
hosszabb ideig tartózkodhatunk 
a napon. A védőhatás szerint 
megkülönböztetünk fizikai és 
kémiai szűrőket. A klasszikus 
kémiai szűrők hátránya, hogy 
gyakrabban allergizálnak, na-
pozás közben lebomlanak, el-
veszítik fényvédő képességüket. 
Ha biztonságban akarjuk érezni 

magunkat, olyan napvédőszert 
kell használni, amely úgyneve-
zett fotostabil fényszűrőt tar-
talmaz, hypoallergén és vízálló.

2. A fényvédőt a napozás előtt 
20 perccel vigyük fel a bőrre 
még a lakásban.

3. A nagyon világos bőrre 
20-22-es, a világosra 15-20-as, 
sötétebb bőrre 10-15-ös, a sö-
tét, csaknem kreol bőrre 5-7-
es faktorszámú fényvédőszer 
ajánlott. A jó minőségű fény-
védő készítmények ma már 
E-vitamint, növényi olajokat, 
zsiradékokat is tartalmaznak, 
melyek fokozzák a védőhatást. 

A fizikai fényvédők főleg 
gyermekeknek ajánlottak. Nem 
érzékenyítenek, titándioxidot 
vagy cinkoxid mikropigmentet 
tartalmaznak, és különösen jó 
fedőképességűek. A titándioxid 
véd az UVA és az UVB tarto-
mányban egyaránt.

Dr. Dobridáné 
dr. Fekete Anikó 

bőrgyógyász szakorvos

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

Szentgotthárdon április 23-
án és május 7-én tartottak 
lomtalanítást, a Müllex Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. 
gyűjtötte össze és szállította 
el a lomokat. 

Az önkormányzat az idén is köz-
zétette a felhívását, amelyben tájé-
koztatták a lakosságot, hogy mikor 
és hol lehet elhelyezni a háztartá-
sokban feleslegessé vált holmikat, 
és külön időpontot jelöltek ki az 
elektronikai hulladék összegyűj-
tésére (április 22-én). Lapunkban 
is közreadták a hirdetményt, és az 
önkormányzat honlapján is meg-
jelentették a tájékoztatót, ennek 
ellenére több helyen az egyéb fö-
löslegessé vált lim-lom mellé ismét 
lerakták a tévéket, számítógépeket 
stb. és egyéb, a szolgáltatónak a 
lomtalanításkor nem kötelezően 
elszállítandó dolgokat.  

Doncsecz Andrástól, a szent-
gotthárdi önkormányzat közszol-
gáltatási és településüzemeltetési 
csoport ügyintézőjétől megtudtuk, 
a SZET Kft. gyűjtötte össze a lom-
talanítás után szabálytalanul, vagy 
későbbi időpontban kihelyezett 
hulladékot (elsősorban elektroni-
kai hulladékot). A gyűjtés, szállítás, 
konténeres elhelyezés 158 ezer 773 
forinttal terhelte meg az önkor-
mányzat pénztárcáját. 

(Évi egyszeri lomtalanításra van 
szerződése az önkormányzatnak a 
Müllex Közszolgáltató Nonprofit 
Kft.-vel.) 

Jogszabály szerint, aki közte-
rületen a települési hulladékot 
engedély nélkül lerakja, vagy nem 
a kijelölt helyre teszi, köztisztasá-
gi szabálysértést követ el, ellene 
eljárást kezdeményezhetnek, és 
bírságot is kiszabhatnak. 

(t. m.)  

Egészségünkért, ismeretterjesztõ sorozat (2.)

Külön pénzért kellett elvitetni a hulladékot
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MOzIMÛSOR

Tábort szervező Tábor címe Tábor ideje: Tábor költsége
PKKE Hagyományőrző tábor 2016..07. 11 – 2016.07.15. 15.000 Ft
PKKE Kalandtábor 2016.07.18 – 2016. 07.22. 15.000 Ft
PKKE Művészetkóstolgató tábor 2016.08.08 – 2016.08.12. 15.000 Ft
Móra Ferenc Városi Könyvtár és  Múzeum Nyári olvasótábor 2016.06.20 – 2016. 06. 24. 12.000 Ft
Móra Ferenc Városi Könyvtár  és Múzeum (Rábafüzes Fiókk.) Német nemzetiségi ifjúsági tábor 2016. 07. 04 – 2016.07.08. 15.000 Ft
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum (Rábafüzes Fiókk.) Kézműves tábor 2016. 07. 18 – 2016.07.22. 15.000 Ft
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Olvasótábor 2016. 08. 22 – 2016.08.26. 12.000 Ft
Család- és Gyermekjóléti Központ Menő Manó tábor 2016.06.20 2016.06.24. 8.000 Ft
Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 
1-4. Évfolyamos Általános Iskolája

Rábahídvég 
(Csodaszarvas tájpark)

2016.07.04 – 2016.07.06. 14.500 Ft

Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő AMI Művészeti tábor Balatonszárszó 2016. 08. 13 – 2016.08.19. 30.000 Ft
St.Gotthard Spa&Wellness Nyári élmény tábor hetente 2016. június 20-tól 

2016.08.19-ig
16.900 Ft

Róm. Kat. Egyház Plébánia Hittan tábor 2016. 06.27 – 2016. 07.01. 12.000 Ft
Evangélikus Egyház Hittan tábor 2016. 06.20 – 2016.07.01.   átlag 7.000 Ft

2016 nyarán információink szerint az alábbi táborok szervezõdnek:

június 17. 19:00, június 19. 
18:00, június 21. 19:00

Rendes fickók (szinkronizált 
amerikai krimi-vígjáték – 2D)

június 18. 17:00, június 19. 
16:00

A Játékkészítő (magyar zenés 
mese, pop-show-musical előadás 
– 2D)

június 18. 19:00, június 20. 
19:00

Rossz szomszédság 2 (szinkro-
nizált amerikai vígjáték – 2D)

június 20. 14:00 (Szünidei 
matiné – jegy: 550 Ft)

Robinson Crusoe (szinkro-
nizált belga-francia animációs 
film – 2D)

június 24. 19:00, június 26. 
18:00

Pénzes cápa (szinkronizált 
amerikai film – 2D)

június 25. 17:00, június 26. 
16:00

Alice Tükörországban (szink-
ronizált amerikai fantasy – 3D)

június 25. 19:00, június 27. 
19:00

Szemfényvesztők 2 (szinkroni-
zált amerikai akciófilm – 2D)

június 28. 18:00 (Fesztiváljegy: 
550 Ft)

Csak szex és más semmi (ma-
gyar vígjáték – 2D)

A vetítés után közönségtalál-
kozó Schell Judittal és Csányi 
Sándorral!

július 1. 19:00 (Fesztiváljegy: 
550 Ft)

Félvilág (magyar film – 2D)
július 1. 22:00 (Fesztiváljegy: 

550 Ft)
Szerelem (francia-belga erotikus 

film – 3D)
július 2. 10:00 (Fesztiváljegy: 

550 Ft)
Breki, a békakirályfi (szinkroni-

zált amerikai animációs film – 3D)
július 2. 17:00 (Fesztiváljegy: 

550 Ft)
Minden út Rómába vezet 

(szinkronizált amerikai romantikus 
vígjáték – 2D)

július 2. 19:00 (Fesztiváljegy: 
550 Ft)

Mindenáron esküvő (szinkroni-
zált spanyol vígjáték – 2D) 

július 3. 10:00 (Fesztiváljegy: 
550 Ft)

Snoopy és Charlie Brown: A 
Peantus film (szinkronizált ame-
rikai animációs film – 3D)

július 3. 16:00 (Fesztiváljegy: 
550 Ft)

Toszkánai esküvő (szinkroni-
zált holland romantikus vígjáték 
– 2D)

július 3. 18:00 (Fesztiváljegy: 
550 Ft)

A (sz)ex az oka mindennek 
(szinkronizált amerikai vígjáték 
– 2D)

Körmendi néző volt a tízezre-
dik az idén

A szentgotthárdi Csákányi Lász-
ló Filmszínház május utolsó pénte-
kén az idei 10000. vendégét várta. 
Tavaly csak június 19-én került sor 
hasonló, jeles eseményre.

2016. május 27-én két előadásra 
várták a mozibarátokat. Délután 
Körmendről a Somogyi Béla Ál-
talános Iskolából alsó tagozatos 
diákok érkeztek vonattal. Gyer-
meknap alkalmából a tanáraik 
úgy gondolták, hogy kirándulnak 
egyet, és ennek keretében kora 
délután megnézik a Robinson 
Crusoe című animációs filmet is. 
(Este pedig a vetítési rend szerinti 
előadásként az X-Men – Apoka-
lipszis című amerikai sci-fi került 
a vászonra.)

Május 27-én a tízezerhez még 
105 fizető néző kellett, és mivel 
Körmendről pont ennyi érkezett, 
értelemszerűen az utolsó lett a 
szerencsés látogató, Vadász Emma 
Villőnek hívják, Körmenden él 
a szüleivel és két idősebb testvé-
rével. Harmadik osztályba jár, jó 
tanuló, szeret rajzolni és sportol-
ni, például kézilabdázni, úszni. 
Szabadidejében pedig többek 
között keresztrejtvényeket fejt és 
íjászkodik. Nagyon meglepődött, 

amikor megtudta a hírt, örült neki, 
és bizony az ajándékba kapott Az 
én városom, Szentgotthárd című 
könyv, valamint az alkalomra szóló 
jegyek szintén jókedvre derítették. 
Szeret a gotthárdi moziba járni, 
és elsősorban a 3D-s animációs 
alkotásokat kedveli. Utoljára a 
Minyonok nyerte el a tetszését, 
most viszont az Angry Birds filmet 
nézte ki magának.

Mozis vakáció-indító
A nyári szünet első kalandjait 

már a szentgotthárdi moziban át-
élhetik a diákok, mert két kitűnő 
filmet mutatnak be közvetlenül a 
tanév végét követő napokban. Jú-
nius 18-án (szombaton) 17 órától 
és június 19-én (vasárnap) 16 órá-
tól A JÁTÉKKÉSZÍTŐ tűnik fel a 
vásznon, amely a maga nemében 
különleges produkciónak számít, 
ugyanis egyszerre zenés mese és 
pop-show-musical is közismert 
és népszerű magyar előadók köz-
reműködésével, akik a nem min-
dennapi történetben klasszikus 
mesehősöket jelenítenek meg. 
Június 20-án (hétfőn) pedig kora 
délután 14 órától ROBINSON 
CRUSOE és barátai, valamint 
ellenfeleik várják az érdeklődő-
ket egy kicsi egzotikus szigetre, 
amely maga a paradicsom, és ahol 
rengeteg vicces kalandban lesz 
része mindenkinek. A belépőjegy 
erre az animációs filmre csak 
550 Ft lesz! További informáci-
ók és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

Sebestyén Dénes 
köszöntötte 

Vadász Emma Villőt
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14. Szentgotthárdi 
Csata Emlékfutás – információk

A verseny időpontja: 2016. július 30. (szombat)
Előnevezési határidő: 2016. július 25. (hétfő) - www.

csatafutas.net – ezt követően csak a helyszínen van lehetőség 
nevezni

Futamok: Gyerekfutamok (Ovis I. Kcs.:2011és fiatalabb - 300 
m, II. Kcs. 2009 – 2010 - 300 m, III. Kcs. 2007 – 2008 - 800 m, 
IV. Kcs. 2005 – 2006 - 800 m, V-VI. Kcs. - 2004 – 2001 -1.200 
m), Parafutam – 400 m, Főfutam (Kcs-ok: 1997-ig, 1996–1987, 
1986–1977, 1976-1967, 1966-1957, 1956 előtt születettek), 
Hobbifutam

A nevezési díjak befizetése és a rajtszámok kiadása 2016. 
július 29-én, pénteken 17-től 19 óráig a SZOI Széchenyi István 
Általános Iskola tornacsarnokában (Füzesi út 7.), valamint a 
verseny napján 14:00 órától a rendezvény helyszínén (9970 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér).

Helyszíni nevezés a mindenkori futam kezdete előtti 1 óráig!  

A Győri Ítélőtábla június ele-
jén másodfokon helybenhagyta 
a Szombathelyi Törvényszék 
elsőfokú ítéletét, melyben el-
utasította Dr. Reisinger Richárd 
keresetét Lábodi Gábor ellen 
jó hírnév megsértése okán. 

Bebizonyosodott, hogy a kam-
pányszagú perek ideje lejárt, a 
bíróságok pedig helyesen értel-
mezik a szabad véleménynyil-
vánítást közszereplők esetében. 

Jobbik Szentgotthárdi 
Alapszervezete

Gyõri Ítélõtábla: elutasították a keresetet

Május 19-én, Szentgotthárdon 
a fürdőben és szállodában tartotta 
évi rendes közgyűlését a Pannon 
Termál Klaszter, amelyen Vas, 
Zala és Győr-Moson-Sopron 
megye gyógy- és termálturisztikai 
szolgáltatóinak képviselői voltak 
jelen. Elfogadták a 2015-ös évről 
készített mérlegbeszámolót és 
közhasznosságú jelentést. A klasz-
ter tagjai értékelték az idei közel 

féléves időszak tapasztalatait, 
eredményeit. Megegyeztek arról, 
hogy felújítják a termékkínálatu-
kat, marketing tevékenységüket 
a nyugat-európai országok után 
kiterjesztik a keleti piacokra is 
(Ukrajna, Oroszország, Bulgária, 
Lengyelország). A nyugat- európai 
országokban pedig iparkodnak 
„túllépni” a képzeletbeli Mün-
chen, Frankfurt vonalon. 

Újabb országoknak kínálják 
a fürdõket, programokat

Hagyományteremtõ, regionális 
turisztikai rendezvény

A Magyar Turisztikai Ügy-
nökség és a  Pannon Termál 
Klaszter közös szervezé-
sében a St. Gotthard Spa 
& Wellness adott otthont 
az 1. Strandszezon-nyitó 
rendezvénynek május 20-
án. A programon részt vett 
Majthényi László, a megyei 
közgyűlés elnöke és Boris 
Jesih, a Szlovén Köztársaság 
szentgotthárdi főkonzulja is.   

A Magyar Turisztikai Ügynök-
ség a korábbi években a wellness 
szezonnyitóval novemberben in-
dította az őszi és téli szezont, ezút-
tal a tavaszra és a nyárra összpon-
tosítva, hagyományteremtési céllal 
rendezték meg az 1. Strandszezon-
nyitót a szentgotthárdi fürdőben. 
Rangos turisztikai szakemberek 
vettek részt a szakmai programon, 
amelynek helyszíne a Gotthard 
Therme Hotel & Conference 
volt - tájékoztatta lapunkat dr. 
Simon Margit, a St. Gotthard Spa 
& Wellness ügyvezető igazgatója.

Dr. Németh István, a Pannon 
Klaszter elnöke nyitotta meg az 
eseményt, majd Kincses Márk, 
Magyar Turizmus Zrt. piacfejlesz-
tési menedzsere a szlovén, horvát, 
szerb turisztikai piacban rejlő 
lehetőségekről tartott előadást. 

A szezonnyitóhoz kapcsolódva, 
a gasztróélmények évében szere-
pet szántak a strandon kínálható 
ételeknek, ezúttal Bezerics Dani, 
balatoni beach food bloggert 
hívták meg, aki kóstolóval egybe-
kötött  bemutatót tartott. A nosz-
talgia jegyében elhangzott „és 
még Bambi is kapható”, azonban a 
hatvanas évek kedvelt stranditalát 
nem, de kitűnő pölöskei szörpö-
ket is kínáltak a vendégeknek a 
Pölöskei Szörp tulajdonosai. 

A délelőtti programot Tama 
István, a Magyar Turizmus Zrt. 
vezetője zárta. Délután a részt-
vevők kötetlen eszmecserét 
folytattak, meglátogatták a ter-
málparkot, állófogadáson látták 
vendégül őket, és kipróbálhatták 
a fürdő szolgáltatásait is. 

Május 25-én és 26-án cseh uta-
zási irodák munkatársai érkeztek 
Szentgotthárdra a Nemzeti Tu-
risztikai Ügynökség szervezésé-
ben. A 40 turisztikával foglalkozó 
szakértő egy cseh életmódmaga-
zinban a Szentgotthárdról és a 
fürdőről megjelentetett cikk után 
látogatott a térségbe. Idegenve-
zető kíséretében járták a várost 
és a környéket. A vendégeket az 
önkormányzat nevében Szala-
iné Kiss Edina önkormányzati 
képviselő köszöntötte. A TDM, 

a fürdő, a hotel és a Turizmus 
Zrt. prágai munkatársa is részt 
vett a szervezésben. 

Május 27-én és 28-án magyar 
újságírók 20 fős csoportját fogad-
ták Szentgotthárdon a fürdőben 
és a hotelben. Főleg az aktívabb 
turizmus (kerékpározás, túrázás, 
kenuzás) iránt érdeklődtek.

Május 23-án és 24-én Gyulán 
tartották a Tourinform Irodák 
országos közgyűlését, amin 
Völler Andrea, a gotthárdi iroda 
vezetője is részt vett. 

 Cseh utazási irodák és újságírók érdeklõdtek

Termelõi piacon üzlethelyiség bérbe adó!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 93/2016. számú határozata alapján az alábbi 
hirdetményt teszi közzé: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a termelői piac területén lévő szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú, 
épületben lévő 13, 65 m2 és 11, 65 m2 területű üzlethelyiségeket 
bérbeadásra 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 minimum bérleti díj: 2500 Ft/m2/hó. 
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel. 
A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos
A pályázatok elbírálásának határideje: a beérkezést követő 

testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó 

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

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

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

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

lelő óvadék megfizetését is a bérleti szerződés megkötésével 
egyidejűleg.

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

Bővebb felvilágosítás a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Városüzemeltetésén, illetve a 94/553-032-es telefonszá-
mon kérhető.
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A megyei I. osztályban 
szereplő Kiswire Szentgott-
hárd VSE és a megyei II. osz-
tály Körmendi csoportjában 
játszó Rábatótfalui SE eddig 
nem közölt eredményei:

Szentgotthárd–Rum 1-3
Körmend–Szentgotthárd 3-0
Szentgotthárd–Celldömölk 0-3
Vasvár–Szentgotthárd 2-2
Szentgotthárd–Egyházasrádóc 1-1
Kőszeg–Szentgotthárd 0-2
Csákánydoroszló–Rábatótfalu 0-1
Rábatótfalu–Kör. Téglagyár SE 3-1
Nádasd–Rábatótfalu 1-0
Rábatótfalu–Rábahidvég 7-0
Körmendi VSE–Rábatótfalu 1-3 

Focieredmények

Beszámolunk a májusi sporteseményekrõl
5. helyezés a Kihívás Napján

A rendezvény 1982-ben indult 
Kanadából. Ez a kezdeményezés 
aztán világnagyságú sportese-
ménnyé nőtte ki magát, amihez 
hazánk 1991-ben csatlakozott. A 
nemzetközi sportnapnak Szent-
gotthárd is részese volt a kétez-
res években, azonban utóbbi 
években nem vett részt az egész 
napos sportoláson. A településük 
lélekszámuktól függően külön-
böző kategóriában versengtek 
egymással. Városunk a V. kate-
góriában (8000–24.999 fő közötti 
lélekszámúak) indult, további 12 

településsel. A helyi prog-
ram résztvevői az óvoda 
és bölcsőde, Vörösmarty 
M. G., Arany J. Ált. Isk., 
Széchenyi I. Ált. Isk., EFI 
iroda, III. Béla Szakképző 
Isk., Pszichiátriai Betegek 
Otthona, illetve lelkes 
civilek voltak. Az időjárás 
szeszélye kicsit átalakí-
totta a rendezvényt, így 
a tervezett program annyiban 
módosult, hogy a délelőtti sport-
programokat mindenki a saját 
intézményében végezte, míg a 

délutáni programokat a Várkert 
helyett a Széchenyi iskola torna-
csarnokában rendezték. A prog-
ramelemek között megtalálhatók 

voltak a labdajátékok, 
ügyességi versenyek, 
futóversenyek, külön-
féle tornák, gyalogtú-
ra, és még sok érdekes 
sportolási forma. A 
résztvevők rendkívül 
lelkesen és aktívan 
mozogtak, ennek is 
köszönhetően Szent-
gotthárd a kategóri-

ájában az 5. helyezést szerezte 
meg, megelőzve olyan városokat, 
mint Körmend, Budakeszi, Száz-
halombatta, Dombóvár.

Május 17-én, Zánkán rendez-
ték a Regionális Strandlabdarúgó 
döntőt, ahol a III. Béla isko-
la csapata óriási küzdelem-
ben kiharcolta az országos 
döntőn való részvételt. A 
döntőt június 8-9-10-én 
rendezték (lapzárta után) 
Siófokon. Az iskolások cél-
ja, hogy megismételjék 
tavalyi nagyszerű ered-
ményüket, ami a 4. hely 
volt. Névsor: Szukics Máté, 
Balogh Ádám, Soós Attila, 
Burka Balázs, Szabó Bence, 
Nyári Olivér, Szukics Marcell, 
Bajzek Márk, Nagy Noel, Tóth 
Bence, Felkészítő: Nagy Róbert.

Május 20-án  Jánosházán az 
MLSZ Fair Play Kupa regionális 
döntőjén vett részt az iskola labda-

rúgócsapata. A Vas megyei döntőt 
megnyerő gotthárdi diákok Győr-

Moson-Sopron megye bajnokával 
találkoztak, akit 3-1-re győztek le, 
majd Veszprém megye bajnokát 
is nagy küzdelemben 1-0-ra meg-
verték. Ezzel bejutottak a Telkiben 
megrendezett országos döntőbe, 

ahol 8 régiós bajnok küzdött az 
első helyért. A Telkiben meg-

rendezett MLSZ Fair Play 
Kupa Országos Döntőjén is 
sikeresen szerepeltek az ifjú 
labdarúgók, mivel szoros 
mérkőzéseken az ország 
legjobb amatőr labdarúgói 
között az 5. helyet vívták ki.  
Résztvevők: Gyécsek Szi-
lárd, Bajzek Márk, Szukics 
Marcell, Mákos Gergő, 
Nordovits Kristóf, Mol-
nár László, Szabó Bence. 
A képről hiányzik: Jakab 

Péter, Brückner Szilveszter, Szabó 
Dániel . Felkészítő: Némethy Zsolt, 
Dömötör Tamás.

Május 21-22-én Országos Lab-
darúgó Diákolimpiai döntőn vett 
részt Vépen a SZMSZC III. Béla 

Szakképző Iskola férfi labdarúgó-
csapata. A csoportmérkőzéseken 
óriási küzdelemben a 3. helyen 
végzett a csapat, így a 9-12. he-
lyért folytathatta a küzdelmet.  
A második napon sérülésektől 
megfogyatkozott csapat nagy 
csatában a 11. helyen végzett, 
ami a körülményeket tekint-
ve szép eredmény. Résztvevők: 
Szukics Máté, Balogh Ádám, 
Soós Attila, Szabó Bence, Bajzek 
Márk, Szukics Marcell, Nagy 
Noel, Gelányi József. Felkészítő: 
Némethy Zsolt, Dömötör Tamás.

További diáksport-eredmé-
nyek: Amatőr Kosárlabda Me-
gyei Döntő: 3. hely, Fiú B33 Ko-
sárlabda megyei döntő: 4. hely, 
Megyei Atlétikai Döntő: Petres 
Norbert: Súlylökés 2. hely.

III. Bélás labdarúgósikerek

  IV. Pünkösd Kupa nõi kézilabdatorna
A hagyományokhoz híven 

ismét megrendezték a Pün-
kösd Kupa amatőr kézilabda-
tornát. Az eredetileg 
négy csapatra tervezett 
tornán, egyéb elfog-
laltságok miatt csak 
három csapat vett 
részt: Szentgotthárd, 
Kapuvár, Nagycenk. 
A csapatok kétszer 
játszottak körmérkő-
zéseket egymással. A 
tornát 100%-os telje-
sítménnyel és meg-
győző játékkal a hazai 
Szentgotthárd csapata 

nyerte. Legjobb játékos – Huzina 
Dorina (Kapuvár), Gólkirálynő 
– Tóth Bernadett (Szentgott-

hárd), Legjobb kapus – Tumay 
Zsoltné (Nagycenk). A győz-
tes csapat tagjai: Vojnovicsné 

Dancsecs Andrea, 
Luthárdné Kovács 
Katal in,  Dolgos 
Bibiána, Cséve Ti-
borné, Tóth Ber-
nadett, Papp Anna, 
Bartakovics Helga, 
Gorza Kata, Kozma 
Eszter, Alföldi Judit, 
Kersner Ildikó és 
Dakos Katalin.

Gaál Ákos
ifjúsági és 

sportreferens
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SZENTGOTTHÁRDON.

A Szentgotthárdi KK NB II-es 
férfi kézilabdacsapata 29 ponttal 
a 4. helyen zárta a bajnoki évet. 
Ősszel megverték a komoly já-
tékerőt képviselő Ajkát, tavasz-
szal viszont kikaptak az utolsó 
helyen záró Szombathelytől. 

Péter Zsolt edző szerint egy-
egy eredmény alapján nem lehet 
megítélni a csapat szereplését. A 
Szombathely elleni meccsre nem 
tudott igazán felpörögni a gárda, 
hozzáállási problémák is voltak. 
Sajnos Pars Ferenc hiányát erősen 
megérezték, hiszen a csapat meg-
határozó játékosa. A góllövőlista 
első tíz helyezettje között szereplő 
Kozák Tamás vette át lényegében 
a tavaszi szezonban Pars Feri sze-
repét. Több csapattag nagyobb 
munkahelyi leterheltség miatt 
kevesebb időt tudott edzeni. Elég 
nagy volt a rotáció, egy-egy mérkő-
zésen érezhető volt a rutintalanság 
is. Nincs sok standard játékos, ha 
ezekből valaki kiesik, azt megérzi 
az együttes. Nemcsak az Ajka és a 
Tatabánya volt nagy játékerejű, de 
például a Balatonfüred is. Itthon 
sikerült a Füredet megverni, ami 
nem kis fegyvertény. A 4. hely azt 
mutatja, hogy erre a teljesítményre 
képes a gárda. A juniorok meg-
nyerték a bajnokságot, s az abban 
a csapatban szereplő hét meghatá-

rozó játékos helytállt még a felnőtt 
csapatban is, ami komoly terhelés 
volt a számukra. Azzal a szándék-
kal kapcsolatban, hogy mégis csak 
egy csapat legyen a városban, Péter 
Zsolt elmondta, hogy voltak már 
előzetes tárgyalások, egyeztetések 
különböző körökben. Egyelőre 
azonban nem született megállapo-
dás, bár előbb-utóbb pontot kellene 
tenni ennek az ügynek a végére. Ha 
mégis maradna két csapat, akkor az 
lenne a városnak az érdeke, hogy 
segítsék, támogassák egymást. 

Első bajnoki évében nem vallott 
szégyent a megyei bajnokságban 
szereplő Máriaújfalui SE férfi ké-
zilabdacsapata, hiszen a 3. helyen 
végeztek 22 ponttal. 

Ernst Attila edző hangsúlyozta, 
hogy ugyan a Letenye megelőzte 
őket a tabellán, de csak az egymás 
elleni eredmények alapján lettek ők 
a másodikak. A Siófok ellen viszont 
ők jöttek volna ki jobban ebben a 
vonatkozásban. Ha az utolsó fordu-
lóban sikerül megverni a Balaton-
boglárt, akkor az élen is végezhettek 
volna. A hazai meccseket sorra hoz-
ták meggyőző eredményekkel, ezek-
re a mérkőzésekre lehetett a csapat 
nagy részét mindig mozgósítani az 
egyéb elfoglaltságok ellenére. Igaz, 
ha nem lépnének feljebb, akkor csak 
presztízs bajnoki cím lenne. 

lendvai 

Májusban adták át a gotthárdi 
tekéseknek az új öltözőt, így 
tovább javultak a versenyzési 
feltételeik. Ennek apropójá-
ból kérdeztük a szakosztály 
munkájáról, eredményeiről 
Tróbert Józsefet. 

A Szentgotthárdi VSE elnöke 
és a teke szakosztály vezetője a 
múltról elmondta, hogy a labda-
rúgás után a teke volt a következő 
sportág a VSE-n belül a városban. 

A pálya 1983-ban épült, de már 
előtte is javában folyt a verseny-
zés a meglévő tekézőkben. A 
szakosztálynak jelenleg 23 igazolt 
versenyzője van. Két csapatot 
indítottak: egy megyei I. osztályú 
férfi-nőit, és egy NB I-es férfit, 
amelynek ifjúsági csapata is van. 
Tavaly rendeztek országos serdü-
lő seregszemlét, ezen a gotthárdi 
tekések bizonyultak a legjobbnak 
az utánpótlás-nevelést illetően. 
Utánpótlás korosztályú országos 
bajnokaik is vannak. A tekében 
elég sokáig lehet versenyezni, 
nem öregszenek ki olyan hamar 
a játékosok, mint például a lab-
dajátékokban. A 23 éves Cseh 
Bence kiemelkedő teljesítményt 
nyújt, a magyar ifjúsági váloga-
tott tagjaként a világbajnokságon 
6. helyezést ért el. Nem véletlen, 
hogy profi karrierjét építgeti, 
hiszen eligazolt Zalaegerszegre 
egy BL győztes csapathoz. A 
mindössze 15 éves Cserpnyák 
Martinnak már most kiváló 
eredményei vannak, igen nagy 
tehetség. 

Tróbert József arról is beszélt, 
hogy az NB I. felett van még egy 
szint, ez a Szuperliga, de ha oda 
fel akarnak jutni, akkor még 

erősíteniük kell. A játékosok 
idecsábításához pedig pénz 
kellene. Ők viszont csak remek 
csapatszellemet, és jó körülmé-
nyeket tudnának kínálni, ami 
kevésnek tűnik. A körülmények 
most már valóban ideálisak a jó 
teljesítményhez. Első osztályú 
minősítésű a pálya, van mobille-
látó, korszerű öltöző. Az utazás 
jelenti a legnagyobb éves kiadást 
a számukra, ehhez a Hotel Lipa 
buszát bérlik. Az önkormányzat 

elsősorban a körülmények ala-
kításában tud segíteni, emellett 
éves szinten 800-900 ezer forint 
pénzbeli támogatást is nyújt. 
Ehhez jönnek még a szponzori 
támogatások, és az elég jelentős 
összegű tagdíj. Náluk nem ke-
resnek a tekézésből a játékosok, 
hanem inkább fizetnek érte. A 
felsőbb osztály pedig még kemé-
nyebb anyagi terhekkel járna. Az 
utánpótlás erősségét bizonyítja, 
hogy az ifi csapatuk bajnok lett 
az NB I-ben, de maradnak azon 
a szinten, mint a felnőtt csapat. 

L.E.
Fotó: Bana Ferenc 

Tekepálya-bérlés
Teljesen megújult környe-

zetben várja a tekézni vá-
gyókat a Városi Sporttelep 
tekepályája. A pálya bérlé-
séhez előzetes egyeztetés 
szükséges: Tróbert József: +36 
30 4960362, bérleti díj: 2000 
Ft/óra/sáv. Igény szerint büfé 
is biztosított! Az üzemeltető 
Szentgotthárdi VSE várja 
minden tekézni vágyó régi és 
új vendégét!

A teke Szentgotthárd sikersportágaJól helytálltak a kézilabdacsapatok
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