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Sport

12-14. oldal

Könyv és film is készült a
szentgotthárdi csatáról
Július 31-én délután csaknem megtelt a
Csákányi László Filmszínház nézőtere.
Ekkor mutatták be a szentgotthárdi csatáról és a vasvári békéről szóló könyvet
és animációs rövidfilmet.

Szentgotthárdi
Történelmi Napok
Az augusztus első hétvégéjén, a szentgotthárdi csata 351. évfordulóján megrendezett Szentgotthárdi Történelmi
Napok idén is számos programmal várta
az érdeklődőket.
Már csütörtökön, késő délután kezdetét
vette a rendezvény a Pável Ágoston Múzeumban, ahol bemutatták a szentgotthárdi
csatához kapcsolódó interaktív kalandjátékot, a Szentgotthárdi Hadiösvényt. A
fejlesztő, a zenészként is ismert Pierrot
mesélt a jelenlévőknek a játékról, és keltette fel az érdeklődésüket olyannyira,
hogy a múzeum hétvégi hosszított nyitva
tartása alatt többen is kipróbálták a nem
mindennapi kalandot kínáló játékot. A
bemutatót Szervátiusz István kiállítása követte a Színház aulájában, amelyre szintén
sokan ellátogattak.

Pénteken délután a Csákányi László Filmszínház széksorai teltek meg, amikor Huszár
Gábor polgármester és Farkas Csaba, a Szülőföld kiadó vezetője bemutatták a „SZENTGOTTHÁRDI CSATA 1664 – Háború és
béke Zrínyi Miklós korában” c. 400 oldalas
könyvet. Azok, akik eljöttek a moziba, igazán
különleges, a szentgotthárdi csatához és a
vasvári békéhez kapcsolódó animációs filmet
is láthattak, amelyet dr. Négyesi Lajos történész és Hajnal Ödön rendező mutatott be.
Délután a Várkertben a hivatalos megnyitót követően a Mira Orient Art hastáncos
produkcióval szórakoztatta a közönséget,
amelyben közreműködtek a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület nyári, Csak csajok táborában részt vevő és a táborban hastáncot is
tanuló lányok, a Csak Orientális Csillagok is.
Folytatás a 3. oldalon

Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere köszöntötte a megjelenteket, s
emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években
több könyv, kiadvány is megjelent a városhoz kapcsolódóan. Most olyan kiadványt
mutatnak be, amelyet már két éve terveztek.
Tavaly ünnepelték a szentgotthárdi csata 350.
évfordulóját, s ehhez kötődően gondoltak
arra, hogy ennek írásos nyomának is kellene
lennie.
Folytatás a 4. oldalon

VÁSÁR: SZEPTEMBER 02 - 06.
VIDÁMPARK: AUG.28- SZEPT. 06.
Élőállat bemutató

Lovak, Szarvasmarhák, Juhok, Kecskék és Sertések

Építés, Lakhatóság, Kert, Művészet
Vadászat és Horgászat

Egészség, Wellness, Divat
Energia Sziget

Energianyerés, Tárolás, Szigetelés

Cápa preparátumok

w w w.inform-ober wart.at/magyar

Részletek a 2. oldalon
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Inform 2015: „a változatosság kifizetődik”
Vásárunkon a változatosságnak
megint szezonja van: az oberwarti Inform
szeptember 02. – 06.-ig ismét izgalmas és
információval gazdag kiállítást kínál a látogatóknak, az attraktív keretprogramok
egy találkozóhely az egész családnak. Az
Informhoz tartozó vásáristálló, a bevált
energiasziget, a mezőgazdasági gépektől
a kertbemutatóig, a megszokott és új
témák és az érdekes bemutatók teszik az
Informot szinte kötelezővé. A szórakozás
is az Informhoz tartozik, ezért a fesztivál
és vidámpark már agusztus 28-án nyit.
Egy jó hely az információgyűjtéshez.
Házépítők, szanálók – renoválók a 2015.
évi Informon is megtalálják a keresettet, ha
új házról vagy lakásról van szó, nálunk mindig
innovatív konceptusok kerülnek prezentálásra.
A bevált energiaszigeten szakemberek állnak az
Ön rendelkezésére. Milyen újdonságok vannak
az energiaspórolás, energianyerés és a szigetelés területén? Ezekre a kérdésekre mind választ
kap.„A keresett témákat természetesen mindig
megtalálják a vásárunkon” – mondja Markus
Tuider, a Burgenland Messe vezetője.„Az Inform

egy fontos hely az építés és a lakhatóság területén, itt egy helyen több cégtől begyűjtheti
az Ön számára fontos információkat.” Akkor is
jó helyen jár, ha a lakberendezésről van szó, az
informon inspirálódhat a legújabb berendezési
trendektől, ha a saját kerttervezéshez ötletekre
van szüksége, a vásárkert a hármas csarnokban
elegendő tippet kínál.
Nagy mezőgazdaság.
A mezőgazdaságigép-bemutató ismét
nagy területet foglal el. Lehet az traktor,
talajmegmunkáló gép, fakitermelő gép, gyepgondozás és kertápolás, 2000 négyzetméteres
kiállítási területen tekinthetjük meg a legújabb
trendeket.
Rabul ejtően szép cápák.
Igen, valóban cápák lesznek láthatók
Oberwartban! Azért, hogy felhívjuk a figyelmet,
hogy milyen fontosak a cápák a működő öko-

szisztémához, és mi lenne a következménye,
ha nem lennének többé cápák. Kiállításra
20 különböző cápafajta kerül. Az osztrák
preparátor Ernst Hofinger készítette a cápa
preparátumokat. Holtan talált cápák lelete
került preparálásra, amit a dél-afrikai Durban
városban lévő (Natal Sharks Board) cápa kutatóintézet engedélyével állíthatunk ki. A hálóba
akadt vagy partra került cápák csak múzeumok
részére preparálható.
A vadászathoz és a horgászathoz.
A vadászoknak és a horgászoknak az idei
Inform ismét kötelező, a már tradicionális trófea
bemutató mellett (Erwin Kappel preparátor)
idén is megtalálható a virtuális lövészstand.
Spin horgászok figyelem! Ami idén újdonság
az egy úszómedence, ami arra szolgál, hogy
a különböző hal csalik bemutatásra kerülhessenek. További érdekességnek számít a
horgászbotkészítő Reinhard Lang, aki szakmai
tanácsokkal szolgál a középcsarnokban. Ezt a
kiállítási területet a hazai és exotikus édesvízi
hal preparátumok egészítik ki, mint például a
harcsa, a csuka, a fogas, az aligátor csuka, a
piranja és az arapaima.

A vásáristálló „teltházas”!
Az állatok prezentálása és a különböző
fajták részletes bemutatása már hagyomány
az Informon. Lovak, juhok, kecskék, továbbá
házi sertések„laknak” a vásár ideje alatt a kettes
csarnokban. Változatos lesz a szarvasmarhák
bemutatója, ami még ennél is érdekesebb,
a tyúkoknál felállított keltető dobozban
megfigyelhetjük, hogy hogyan bújnak ki a
csirkék a tojásból. A tenyésztőktől információt
kaphatunk az állattartás működési ágairól és
a póni-lovaglásra, a lovaskocsikázásra is ismét
lehetőség lesz.
Mindent az egészségért!
Az egészség az egy értékes dolog, és
egyre több ember számára fontos a saját
egészségének megőrzése. Partnereinknek
köszönhetően, a Vöröskereszt és az oberwarti
kórház együttműködésével egyszerű orvosi
vizsgálatokat végeztethetnek az Informon. Egy

óriási bejárható tüdőmodellel akarjuk a figyelmet a különböző tüdőbetegségekre felhívni.
A Burgenlandi rákbetegek segítő szervezete
a tüdőmodell segítségével mutatja be a szerv
működését, és hogy mit tehetünk a tüdőrák

Show, ami egy színpadi diszkusszió és nem
midig a téma fontossága áll az előtérben,
hanem a beszélgetés. Szerdán és vasárnap
trükk kutya bemutató nyereményjátékkal és
naponta divatbemutató.

megelőzéséért. Ezen kívül ortopédiai segédeszközöket és fitness club ajánlatokat is talál.

Fesztivál és vidámpark.
A fesztivál és vidámpark már agusztus
28.-án nyit, és ingyenes belépővel várja a
szórakozni vágyókat. Agusztus 31.-én hétfőn,
15.00 – 16.00 óráig ingyenes minden körhinta,
szeptember 2.-án szerdán, 14.00 – 18.00 óráig
gyermekdélután kedvezményekkel.

Divatban a divat.
Egy divatvásár lesz a 2015. évi Inform, az
előző évhez képest az idei évben még több
kiállító mutatja be az őszi és téli divatkollekciót.
Kiállítóink bőrt, szőrmét, báli divatot és esküvői
ruhákat mutatnak be. Kapható lesz divatékszer
és különböző accessoire.
Ooh, az OHO!
A kooperáció az OHO – val az idei évben is
folytatódik. A „szociális design vidéken – az
iniciatíva felelősség egy élettérért” címmel az
OHO művészeket kért fel, hogy a vidéki élet
kihívásaival foglalkozzon. Az Inform egyes
csarnokában megtekinthető lesz az összes
beadott projekt. Továbbá a „Cult Art Gallery”
a művészetkedvelőknek ismét egy galériává
változtatja a főbejárati csarnokot.
Sokféle sokadalom.
A program is olyan színes és változatos,
mint a kiállítás, amit a vásár nyújt. A rengeteg bemutatók, és előadás teszi a vásárt
érdekessé. Először az Informon egy Talk

Vásár nyitva tartás:
Szeptember 02. szerda – szeptember 05.
szombat 10.00 – 20.00 óráig.
Szeptember 06. vasárnap 10.00 –
18.00 óráig
Belépőjegyek: Napijegy € 6,Kedvezményes jegy diákoknak, Alpha
kártyával, nyudíjasoknak. € 4,50
Hetijegy € 11,-Esti jegy 17.00 órától € 3.-

Gyermekeknek a belépés 12 éves korig
ingyenes.
Tolókocsis mozgássérülteknek és egy kisérő
személynek a belépés ingyenes.
		
Vidámpark, sörsátor, disco és minden koncert
ingyenes.

I mpre s sz um
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja
Felelős szerkesztő: Treiber Mária
Felelős kiadó: Szentgotthárdi Önkormányzat
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
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Szombathely
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ujsag@szentgotthard.hu
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Szentgotthárdi Történelmi Napok
Folytatás az 1. oldalról
A Széll Kálmán tér teljesen
megtelt a jelmezes felvonulás
kezdetére, rengetegen kíváncsiak voltak a szentgotthárdi
fúvószenekar által felvezetett
jelmezesekre, hagyományőrző
csoportokra, de sokakat vonzott

A Csík zenekar
a Vitéz László bábelőadás és a
lovas íjász bemutató is. Idén két
nagy élő koncert is megvalósulhatott a Szentgotthárdi Történelmi Napok keretében, így péntek
este a Csík zenekar produkcióját
láthatták, hallhatták a Várkertbe
érkezők.
Egész hétvégén történelmi
élőkép, íjászat, népi játszópark,
mesterségek utcája, városnéző
kisvonat színesítette a rendez-

vényt, a gyerekek körében pedig
a korongozás volt a legnépszerűbb kísérő program. Szombat
délután bemutatkozott Izola,
Szentgotthárd szlovéniai testvérvárosának küldöttsége, akik egy
hagyományos szlovén népzenei
műsorral lepték meg a közönséget. Az önkormányzat minden
évben meghívja a testvérvárosok
képviselőit a történelmi napokra,
idén Izola és a németországi
Walldürn is csatlakozott az ünnepléshez.
Zenés mesejáték, lovas íjász
bemutató és a Szkítia zenekar
koncertje várta még az érdeklődőket a Várkertben. Ismét
sor került a hagyományőrző
csoportok közreműködésével a
szentgotthárdi csata újrajátszására, azonban idén új helyszínen,
a Rába és a Lapincs összefolyásánál csaptak össze a seregek. Az
estet tűzijáték zárta.
A nap folyamán sor került a
csata emlékfutásra, amelyen is
szép számmal álltak rajthoz.
Vasárnap a szentgotthárdi, a
körmendi és a táplánszentkereszti
fúvószenekar szórakoztatta a
fúvószenekari találkozóra a kolostorudvarba érkező zenekedvelőket. A Várkert estére azonban
újra megtelt, hiszen érkezett
Keresztes Ildikó, aki zenekarával
együtt lendületes, emlékezetes
koncerttel zárta a 13. Szentgotthárdi Történelmi Napokat.
Még a koncert előtt sor került
a méltán népszerű „gasztrocsata”

A körmendi fúvósok
eredményhirdetésére is, amelynek keretében hét étterem hét
nemzet jellegzetes ételeit főzte
a rendezvény ideje alatt. A csatából a német nemzet ételeit készítő Café Corso Étterem került
ki győztesen.
Tavaly, a csata 350. évfordulóján a Szentgotthárdi Történelmi Napok új erőre kapott,
amelyet a szervezők a következő években is szeretnének
megtartani és bővíteni. Ebben
az önkormányzat abszolút partner, hiszen annak a kulturális
fellendülésnek, amely az elmúlt
időszakban megfigyelhető volt
a városban, számos pozitív
vonzata van. A testvérvárosok
részvételével a nemzetköziség,
a hagyományőrzők közreműködésével a tradíciók ápolása,
a gasztrocsatával a kulináris élmények megjelenése, a számos
kísérőprogrammal, koncerttel
és kulturális műsorral a sok-

színűség jellemzi a város egyik
legnagyobb rendezvényét.
SZ. R.
Fotó: Bana Ferenc

Keresztes Ildikó

MOZIMÛSOR
augusztus 14. 19:00, augusztus 16. 18:00, augusztus
18. 19:00
Magic Mike XXL (szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)
augusztus 15. 17:00, augusztus 16. 16:00
Münó, a holdbéli manó
(szinkronizált francia családi
animációs film – 3D)

augusztus 15. 19:00, augusztus 17. 19:00
Önkívület (szinkronizált
amerikai sci-fi – 2D)

augusztus 22. 19:00, augusztus 23. 16:00
Pixel (szinkronizált amerikai sci-fi vígjáték – 3D)

augusztus 21. 19:00, augusztus 22. 17:00, augusztus 23.
18:00, augusztus 24-25. 19:00
Mission: Impossible – Titkos nemzet (szinkronizált
amerikai akciófilm – 2D)

augusztus 28-29. 19:00,
augusztus 30. 18:00, augusztus 31. 19:00, szeptember
1. 19:00, szeptember 4-5.
19:00
A z U.N.C .L .E . embere

(szinkronizált amerikai akciófilm – 2D)
augusztus 29. 17:00, augusztus 30. 16:00
Irány a bárka! (szinkronizált
német-belga-luxemburgi-ír
animációs film – 3D)
További információk és
online helyfoglalás:
www.csakanyimozi.hu
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Könyv és film is készült a szentgotthárdi csatáról
Folytatás az 1. oldalról
Az „1664 – A szentgotthárdi
csata” című könyv egy része
lelkes szentgotthárdi amatőrök
munkájának is eredménye. A
kiadványban szerepel Csuk Ferenc évtizedeken át a csatával
kapcsolatban érlelődő elbeszélő
költeménye is, és tartalmazza a
múlt évi tudományos konferencia anyagát is. A csaknem 400
oldalas könyv alapgondolata
két és fél éve az volt, hogyan
lehetne együtt szerepeltetni a
szentgotthárdi csatát és a vasvári békét. Nos, most ez sikerült, s nemcsak írásos módon,
de filmen is. A polgármester
hangsúlyozta, hogy a kiadvány
pályázati támogatással készült el,
így – korlátozott számban – térítésmentesen juthatnak hozzá az
érdeklődők a hivatal titkárságán,
a pályázati példányok elfogytával
pedig több helyen is megvásárolható lesz a könyv. Köszönetet

mondott a könyv elkészültében
közreműködő történészeknek,
a polgármesteri önkormányzati
hivatal dolgozóinak, a fotóklub
tagjainak.
Farkas Csaba, a Szülőföld
Kiadó ügyvezetője külön megköszönte a polgármesternek és
a hivatal dolgozóinak a szoros
és eredményes együttműködést.
A könyvből a hazaszeretet, a keresztény Európa megvédésének
példája olvasható ki. Feldobja a
kiadványt a sok szép fotó, ami a
helyi fotósok munkáját is dicséri.
A kiadó elkötelezett Szentgotthárdnak, hiszen már több, a
várossal kapcsolatos kiadványt
is gondozott.
Dr. Négyesi Lajos történész,
a hadtudományok doktora arról számolt be, hogy 1995-ben
kezdte a környéket járni, és a
szentgotthárdi csata nyomait
kutatni. A célja az volt, hogy a
csatához fűződő ábrázolásokat
próbálja hitelesíteni. A hatalmas

Négyesi Lajos (jobbról) és Hajnal Ödön beszél a filmről

A polgármester tiszteletpéldányt ad át
Ottendorf metszetnek eredetét
kereste, ami a bécsi hadtörténeti levéltárban található. Ez
pontosan ábrázolja a terepet
és a csata eseményeit. Ehhez
jött egy javaslat Zágorhidi Czigány Balázstól, hogy a vasvári
múzeumnak készüljön egy ismeretterjesztő film a csatáról
és a békéről. Mindehhez alapul
szolgált a mohácsi csatáról
készült digitális terepasztal is.
Végül is az Ottendorf metszet
megelevenítését határozták el.
Jó volna ezen példa alapján a jövőben további egykori csatákat
is digitálisan megeleveníteni.
A fiatal rendező, Hajnal Ödön
elmondta, hogy a legizgalmasabb rész a munkában a metszet
kiszínezése, és a metszeten nem
szereplő részletek életre keltése
volt. Ezt ki kellett kísérletezni.
A sok-sok esemény rendkívül
gyakori képsíkváltást tett szükségessé. Többféle ábrázolási módot

A reprezentatív
kivitelű könyv

is alkalmaztak, hogy a film a
lehető legérthetőbben tükrözze
vissza az 1664-es történéseket.
A moziban látott animációs
film mozgó és álló jelenetekkel,
élethű figurák megjelenítésével
nemcsak a történelmi hűséget
tükrözte vissza, de látványos
és szórakoztató is volt. A vetítés után pedig Huszár Gábor
tiszteletpéldányokat adott át a
könyv elkészültében közreműködőknek.
Lendvai Emil

Hamarosan elkészül az új buszpályaudvar Szentgotthárdon
A „Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése”
című pályázat támogatási szerződését 2013. október 22-én írták
alá a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft-vel, a támogató
szervezet az Új Széchenyi Terv
Nyugat-dunántúli Operatív Program. A projekt keretében Szentgotthárd Város Önkormányzata
konzorciumi együttműködésben
a Vasi Volán Zrt.-vel, a GYSEV
ZRT.-vel, illetve 4 településsel

(Alsószölnök, Felsőszölnök, Kétvölgy, Szakonyfalu) komplex,
közösségi közlekedés-fejlesztési
projektet hajt végre.
Alsószölnök Község Önkormányzata autóbuszváró-építést,
kerékpártároló-telepítést, Felsőszölnök Község Önkormányzata
az autóbuszforduló aszfaltozását,
kerékpártároló-telepítést, Kétvölgy Község Önkormányzata
egy új utas-váró létesítését egyedi
hulladékgyűjtő elhelyezésével és
kerékpártároló-telepítést, Sza-

konyfalu Község Önkormányzata
a felső buszmegállónál a buszforduló javítását, útburkolat-felújítást, a buszmegálló felújítását,
valamint az alsó buszmegálló és
annak kivilágításának felújítását,
kerékpártároló-telepítést valósítja
meg.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a meglévő buszpályaudvar épületének és a körülötte
lévő aszfaltburkolatnak, járdáknak és szegélyeknek a felújítását,
kerékpártároló telepítését végez-

te el. A GYSEV ZRT. a vasútállomás épületében Volán üzemi
helyiségeket alakít ki, váróteremre nyíló pénztárral. A Vasi Volán
Zrt. feladata az új autóbusz-pályaudvar építése, a vasútállomás
előtt parkolók kialakítása, az
útburkolat felújítása, valamint
dinamikus utastájékoztatási
rendszer kiépítése a peronon és a
váróteremben, továbbá térfigyelő
kamera-rendszer kialakítása.
A munkálatok tervezett befejezése 2015. szeptember 30.
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A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
vette át a szakképzõt a KLIK-tõl
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2015
nyarán átalakul, és a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény módosításai és a Kormány 2015
tavaszi rendeletei következtében a Nemzetgazdasági Minisztérium vette át a legtöbb
szakképző iskola fenntartásával járó feladatokat 2015.
július elsejétől. Tóthné Nagy
Emesével, a szentgotthárdi
III. Béla Szakképző Iskola
megbízott igazgatójával a
változásokról beszélgettünk.
Tóthné Nagy Emese igazgatónő elmondta, Vas megyében
két központ jött létre: a Szombathelyi Műszaki Szakképzési
Centrum, valamint a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési
Centrum. A III. Béla Szakképző
Iskola (korábbi neve megváltozott, rövidült), a megye hét hasonló profilú iskolájával együtt a
Szombathelyi Műszaki SZC-hez
került, annak egyik tagintézményeként. A centrum egy évre
megbízott főigazgatója Szentgyörgyvári Róbert. Jelenleg nem
írtak ki intézményvezetői pályázatokat, a főigazgató megbízásához igazították a nyolc tagiskola
vezetőinek mandátumát. Jogszabályi változás miatt az új tanévtől
ismét gyakorlati oktatásvezetőt
kell foglalkoztatni, aki ezután
a – szakképzős tanulólétszám

szerinti – két igazgatóhelyettes
mellett a külső és belső gyakorlatok szervezésével kapcsolatos
feladatokat koordinálja.
Az átszervezéssel, a duális
szakképzés bevezetésével javulnak a szakképzés feltételei, az intézmények és a gyakorlati képzőhelyek között hatékonyabb lehet

Tóthné Nagy Emese igazgató
az együttműködés, a Vas Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
közreműködésével még szorosabb kapcsolatot tarthatnak a
munkaerő-piaci szereplőkkel,
rugalmasabban és gyorsabban
válaszolhatnak a gazdasági szervezetek elvárásaira.
Szentgotthárdon is tart még
az átadás-átvétel, leltár szerint
lajstromozzák az iskola eszközeit, közel 4 ezer tételről folyt
adatszolgáltatás a napokban.
A korábban a KLIK-nél megkezdett pályázatokat folytatják

és lezárják, a fenntartási kötelezettséget átvállalja az NGM.
A szentgotthárdi intézmény új
pályázati lehetőségekre számít
pl. a tornaterem-felújítás, illetve
a takarékosabb fenntartás érdekében a nyílászárók cseréjét,
fűtéskorszerűsítést és utólagos
hőszigetelést támogató kiírásokra várnak a közeljövőben.
A Hunyadi úti kollégiumot
szintén átvette volna a Nemzetgazdasági Minisztérium, viszont
a szentgotthárdi önkormányzat
júniusban úgy döntött, hogy
vállalja a működtetését, így a
kollégium fenntartója a KLIK
Szombathelyi Tankerülete maradt. A negyvennégy férőhelyes,
önállóvá váló Dr. Vargha Gábor
Kollégium a jövőben is főleg
szakképzős diákok otthona lesz.
Lapunk kérdésére, hogy az
átszervezés hogyan érinti a diákokat, van-e tennivalójuk, az
igazgatónő elmondta, szeptemberben a tanulók először a
névváltozás miatt fogják észrevenni a fenntartóváltást, a későbbiekben pedig a folyamatos,
tervszerű támogatások pozitív
hatását és a szakmai képzés
erősödését érzékelik majd. Az
új rendszerben a szakiskolások
a 11. évfolyam végén komplex
szakmai vizsgával OKJ bizonyítványt, majd plusz 2 év alatt
érettségit szerezhetnek (nappalin vagy estin). A jelenlegi szakközépiskolások 12. évfolyamon

szakmai érettségit tesznek, majd
a 13. tanévükben a technikusi
vizsgára készülnek fel az ágazati
képzésben (5 évig tanulnak a
középiskolában).
Az új fenntartó szorgalmazza
a szakmai felnőttoktatást, két év
alatt bárki szerezhet új szakmát,
25 éves korig nappali képzésben
(korábban 21 év volt a korhatár),
fölötte pedig esti képzésben tanulhatnak a felnőttek állami támogatással. Eddig a második szakma
megszerzéséért fizetni kellett,
most ez is változott, ingyenessé
vált. Városunk szakképzőjében
már 2015 szeptemberétől indulhatnak a 2 éves felnőttképzések,
meghirdetésük folyamatban van.
A felnőttképzésben (tanfolyami
oktatás) 6-12 hónap alatt szerezhetnek különböző szakképesítéseket azok, akiket munkáltatójuk
vagy a munkaügyi hivatal támogat.
A külső gyakorlati helyeken
2016 szeptemberétől elvárás,
hogy mestervizsgázott vagy felsőfokú végzettségű alkalmazott
dolgozzon és foglalkozzon a
tanulókkal, ott lehet csak szakképzős tanulókat fogadni, ahol
teljesítik ezt a követelményt.
2016. szeptember elsejétől az új
struktúrához igazodva megváltozik a szakképző iskolák intézményi modellje, Szentgotthárdon III.
Béla Szakközépiskola és Szakgimnázium működik tovább.
(t. m.)
Fotó: (szakképző iskola)

A hátrányos helyzetûek társadalmi integrációjának új esélyei
a Szentgotthárdi Járásban
Az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretén
belül „A hátrányos helyzetűek
társadalmi integrációjának új
esélyei a Szentgotthárdi Járásban”
címmel Szentgotthárd Város Önkormányzata 22.000.000,- forint
vissza nem térítendő támogatásban részesült 2015.07.03-án.
A pályázat célja olyan modell
jellegű együttműködési program kialakítása, melynek célja

a járáshoz tartozó települések,
helyi szereplők közötti területi
együttműködések kialakítása
és megerősítése a társadalmi
felzárkózást elősegítő és a helyi
esélyegyenlőségi programok
végrehajtásához kapcsolódó – a
járásszékhely települések által
ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával. A pályázat
keretében – többek között – a
két gyermektábort és három

energiatudatos lakásüzemeltetést
ösztönző tájékoztató fórumot
szerveznek meg, de sor kerül egy
komplex, minden területet átfogó
járási esélyegyenlőségi programterv kidolgozására is. Szeptemberben a járási esélyegyenlőségi
nap keretében a térségi általános
iskolás tanulók interaktív foglalkozások, játékos feladatok keretében ismerkednek a fogyatékkal
élők mindennapjaival különböző

állomáshelyeken. Másrészt a
megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásával kapcsolatos
szakmai rendezvényt is szerveznek, amelynek célja a módszerek, jó példák megismerése, az
érintettek figyelmének felhívása,
helyi kezdeményezések megtervezése. A pályázat keretében hét
kerekasztal ülést, valamint három
partnerségi és disszeminációs
fórumot is szerveznek.
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Eredményes tanévet zártak
A 2014/15-ös tanévet a Széchenyi István Általános Iskola 43
tanulója zárta kiváló eredmén�nyel, ők kitűnő, vagy jeles bizonyítványt vehettek át. Iskolánk
két 8. osztályos diákja, Kudron
Petra és Szabó Milán alapfokú
német nyelvvizsgát tettek, szaktanáruk Krányecz Teréz.
Kovacsics Benedek 8. osztályos tanuló, Huszárné Peresztegi Beáta tanítványa sikeresen
teljesítette a középfokú angol
nyelvvizsga követelményeit.
Diákjainknak számos versenyen is volt alkalmuk bizonyítani
felkészültségüket. Német nemzetiségi tanulmányi versenyen
a 7. évfolyamon az első három
helyet iskolánk tanulói szerezték
meg. Németh Noel megyei 1.,
Küplen Máté megyei 2., Monek
Valentina megyei 3. helyezett
lett. A 8. évfolyamosok között
Schleipfner Dániel megyei 1.,
Bajzek Júlia megyei 3. helyet
szerzett. Tanáraik Krányecz Teréz és Csuk Hajnalka.
Kovacsics Benedek 8. osztályos tanuló, Huszárné Peresztegi
Beáta tanítványa, két versenyen
is eredményesen szerepelt. Angol szépkiejtési versenyen megyei 2., az országos angol nyelvi
verseny megyei fordulóján 14.
helyezett lett.
Megyei angol nyelvi drámafesztiválon a 6. évfolyam csapata: Márton Alexa, Hertelendy
Emese, Lugosi Liliána és Fodor
Rebeka arany minősítést kapott. Lugosi Liliána, Hertelendy
Emese és Márton Alexa a me-

gyei angol versmondó versenyen szintén aranyminősítést
szereztek . Tanáruk Katona
Beáta.
5. évfolyamon a megyei angol
versmondó versenyen Sebestyén
Virág arany, Pálcsa Anna ezüst,
minősítést kapott. Tanáruk Huszárné Peresztegi Beáta.
A Kazinczy szépkiejtési verseny területi fordulóján, az 5-6.
évfolyamon az első két helyen
széchenyis diák volt: Závecz Roland 1., Márton Alexa 2. helyen
végzett. Tanáraik: Háziné Molnár Magdolna és Takács Tiborné.
Sárvári Nelli 6. osztályos tanuló, Háziné Molnár Magdolna
tanítványa bejutott a Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny
megyei fordulójára, ahol 21. lett.
Kelemen Dávid 8. osztályos
tanuló a nemzetközi Kenguru
matematika-verseny megyei fordulóján 6. helyezést ért el.
A városi Móra Ferenc szavalóversenyen Lugosi Liliána és
Závecz Roland 6. évfolyamos
tanulók különdíjban részesültek.
Tanáraik: Háziné Molnár Magdolna és Takács Tiborné.
Népdaléneklési versenyen
Offnerné Hadrik Tímea és Hajtó
Eleonóra diákjai Lugosi Liliána,
Márton Alexa, Juhász Dániel,
Ringbauer Maximilián, Szabó
Alex és Sztojcsov Bence ezüst
fokozatot értek el.
A Vöröskereszt által szervezett területi csecsemőgondozási
verseny városi fordulóján Kiss
Laura, Herczeg Dorina, Károlyi
Jázmin, Hurtik Nóra, Pinczi

Nóra tanulókból álló csapat
2. helyezett lett. A gyerekeket
Kissné Unger Anita védőnő
készítette fel.
Az elmúlt évekhez hasonlóan
az idei tanév is szép sportsikereket hozott. Leány labdarúgóink a
diákolimpia országos döntőjében
2. helyen végeztek. Csapattagok:
Csizmás Ivett, Szalczer Krisztina, Stekli Barbara, Nemes Klaudia, Horváth Dzsesszika, Kovács
Virág, Szlavinics Ramóna.
Agg Viktória 100 m-es mellúszásban a diákolimpia megyei
3. helyezettje lett. A labdarúgók és az úszó edzője CsászárBartakovics Csaba.
Diákolimpián, atlétika sportágban Hegyi József tanítványai
szép eredményeket értek el.
Magasugrásban Küplen Máté
megyei 1., országos 7. hely, Kollár
Panna megyei 4., országos 21.
hely, Böjte Cintia megyei 3. hely.
600 m-es futásban Pintér Benedek megyei 3. helyet szerzett.
Fiú labdarúgóink: Heiter Bence, Gongola Dominik, Németh
Bálint, Kovács Márton, Pável
Lóránd, Serfecz Edmond, Vajda
Bence, Nagy Viktor megnyerték
az iskolánk által rendezett Széchenyi területi labdarúgó tornát
és a lendvai Barátság kupát is.
Edzőjük Kovács Tamás.
Cseh Máténak a 2013/14-es
tanévben elért tanulmányi és
sport eredményei alapján 2015.
évben az Emberi Erőforrások
Minisztériuma a „Jó tanuló – jó
sportoló” címet adományozta.

(Széchenyi iskola)

Tanulni sohasem késô!
ÉRETTSÉGIZZEN ESTI TAGOZATON SZENTGOTTHÁRDON!
A Rába Gimnázium Szentgotthárdi Tagintézménye felvételt hirdet
a 2015/2016-os tanévre esti tagozatú gimnáziumi oktatásra!
Az esti képzést hetente két alkalommal tartjuk 15.00 és 20.30 óra közötti időpontban.
Diákigazolvány igényelhető!
BEIRATKOZÁS HELYE ÉS IDEJE: SZENTGOTTHÁRD (Széll Kálmán tér 2-4.)
Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma
2015. augusztus 24 – szeptember 15., munkanapokon 10:00 – 16:00 óráig
Érdeklődni: Balogh Éva 06-30/ 3785-406, e-mail: raba.tanugy@sziltop.hu
Külön időpontegyeztetés telefonon.
A jelentkezésre hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
TAJ kártyáját és korábbi iskolai bizonyítványait.

Ingyenes zöldség
szétosztása
Az Élelmiszerbank, a Syngenta
Kft. támogatásával megvalósuló
„Élelmiszerlavina” program
keretein belül 2015.03.16-án
adományt adott át ingyenesen
Szentgotthárd Város Önkormányzata számára azzal a céllal,
hogy az önkormányzat helyi
összefogással, a létminimum
közelében élő rászorulók ellátására fordítsa azt. A program
során júliusban ingyenes cukkíni
terményhez juthattak Szentgotthárdon és a térségben élő gyermekek, nagycsaládosok, idősek,
vagy hátrányos helyzetű csoportok is, akik anyagilag nehéz
helyzetben élnek. Amennyiben
a zöldségtermesztés továbbra
is hasonló sikerrel folytatódik,
várhatóan paprikát, paradicsomot, csemegekukoricát és kelkáposztát is tudnak ingyenesen
szétosztani a város és a térség
lakosai között.
(Információ: szentgotthárdi
önkormányzat)

Városi
programajánló
2015. augusztus 16. Széll
Kálmán-napok (Kávéházi
beszélgetés Bana Tibor országgyűlési képviselővel és
prof. dr. Széll Kálmánnal,
az egykori miniszterelnök
leszármazottjával, Canarro
zenekar századfordulót idéző zenés estje)
2015. augusztus 20. Szent
István ünnepe alkalmából
kulturális és szórakoztató
műsor, kirakodóvásár.
2015. augusztus 22. Úton
Zarándoklat és Kárászy
Szilvia harangjáték koncertje a barokk teraszon
2015. szeptember 12.
Zöld Szentgotthárd, környezetvédelmi, kulturális
és gasztronómiai fesztivál,
valamint ugyanezen a napon Vadász Nap és Bárányfesztivál

Szerelmesek Fesztiválja
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Szerelmesek Fesztiválja
Idén első alkalommal rendezte meg a város a Szerelmesek Fesztiválja elnevezésű
programsorozatot. Nagy
próbatétel elé állította a
szervezőket a rendezvény
megvalósítása, akik egy teljesen új, eddig nem látott
programot szerettek volna
életre hívni.
A fesztivál stílszerűen előjátékkal vette kezdetét, a rendezvény
megnyitóját és a filmtörténet
híres szerelmespárjainak fotóit
felvonultató kiállítást követően
az érdeklődők a Csákányi László
Filmszínházban megnézhették a
Szerelmes biciklisták című Bacsó
Péter filmet. A vetítést követően
a nézőtérre gurult biciklivel Tahi
Tóth László színművész, a film
egyik főszereplője, akivel Jakab
Anikó beszélgetett a forgatással
kapcsolatos emlékeiről, színházról, szerelemről.
Másnap Fodor-Lengyel Zoltán
festőművész MEDOSZ c. kiállítását nyitották meg a Templomgalériában, majd Kulka János Ez
a hely című zenés estjét hallgathatták meg a Kolostorudvarba
érkezők. A nem mindennapi
zenei élményt Demkó Gergely és
Sipeki Zoltán játéka tette teljessé.

Kulka János

A következő este is zsúfolásig megtelt a Kolostorudvar,
rengetegen voltak kíváncsiak
Für Anikó Nőstény álom című
koncertjére, amely Hrutka Róbert és zenekara kíséretének
köszönhetően mindenki számára
felejthetetlen élményt nyújtott.
Az este egyik megmosolyogtató
pillanatát néhány francia turista
megjelenése okozta, akik a főtéren sétálva meghallották, amint
Für Anikó épp egy népszerű
francia dalt, a „Je ne veux pas
travailler”-t énekelte, ezért ők is
csatlakoztak a koncerthez.
A rendezvény a kultúra és
a művészetek több területét
érintette, így nem maradhatott
ki a színház sem, Koltai Róbert
színművész Móricz Zsigmond
Napló-szilánkok című darabját
adta elő – zseniálisan. Előtte a
Sebő-együttes lepte meg a darabra érkezőket a Színház aulájában,
ahol megnyílt egy kiállítás híres
szerelmespárok fotóiból.
Szombaton már kirakodóvásár, vidámpark, városnéző
kisvonat, (nem csak) szerelmes
fotózás, kézműves foglalkozás,
szerelmi jóslás és még látványos
hőlégballon is várta a fesztiválra
érkezőket. A programok kora
délután kezdődtek, először Fejős
Éva írónő érkezett a Színházba,
akivel Szép Renáta beszélgetett
az írásról, utazásairól, magazinjáról és kutyáiról.
A barokk kert csodálatos környezetében igazán különleges
élményt nyújtott a Sebő-együttes
szerelmes népdalokból előadott
válogatása, az érdeklődőknek a
nagy meleg sem szegte kedvét,
hogy meghallgassák a nem mindennapi koncertet.
Vámos Miklós pajzán históriákkal szórakoztatta a Színházba
érkezőket szombaton kora este,
majd szép lassan összegyűlt
a tömeg a várkerti szabadtéri
színpad előtt, ahol Hevesi Tamás – most mint műsorvezető
– köszöntötte a fesztiválozókat.
Az első fellépő, Szabó Ádám
elmaradhatatlan harmonikájával együtt megalapozta az est

jó hangulatát, közvetlenségével
és szórakoztató produkciójával
hamar a szentgotthárdi közönség kedvence lett. A 4 for dance
táncosai tovább fokozták a hangulatot, majd megérkezett Bangó
Margit Kossuth-díjas előadóművész is. Hevesi Tamás a produkciók között lépett színpadra,
konferált, történeteket mesélt,
azonban a közönségnek sikerült

adás-dalt is játszottak, maradtak
még a koncert után is, és csak
késő éjjel indultak haza. A koncert előtt Huszár Gábor polgármester megköszönte a szervezők
és a közreműködők munkáját, és
kihirdette a Szerelmesek Fesztiválja hivatalos reklámfilmjéhez
kapcsolódó játék győztesét. A
reklámfilmet az egyik közösségi
portálon megosztók között sor-

Jakupcsek Gabriella és vendégei a színpadon
meggyőznie, hogy énekeljen is.
A Jeremy zenei kíséret nélkül
csendült fel, először néma csend,
majd hatalmas taps fogadta a
minden bizonnyal egyedülálló,
rögtönzött előadást.
Zárásként az Intermezzo Latin
Club igazi nyáresti fiesta hangulatot varázsolt a Várkertbe.
Vasárnap a kísérőprogramok
mellett egy előadás és egy különleges talk show várta a Színházban az érdeklődőket. Először
Laár András beszélt a szerelemről, kapcsolatokról, problémamegoldásokról a szép számmal
összegyűlt (még a lépcsőn is helyet foglaló) közönségnek. Majd
Jakupcsek Gabriella és vendégei,
Kiss Mari színművész, Hevesi
Kriszta szexuálpszichológus,
Soós Réka népdalénekes és Sebő
Ferenc Kossuth-díjas előadóművész, a Nemzet Művésze töltötték meg csurig a színházterem
sorait. A nézőtéren ülők először
(de talán nem utoljára) lehettek
részesei itt Szentgotthárdon egy
ilyen remek hangulatú, vidám,
mégis tanulságos beszélgetésnek.
Az estet és a fesztivált az R-GO
előkoncertje zárta, akik olyan jól
érezték magukat, hogy több rá-

soltak ki a szervezők egy két főre
szóló, ötnapos toszkánai utazást.
Mindeközben folyamatosan
szerelmes filmeket játszott a
mozi, a legkülönbözőbb műfajokban és időpontokban, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.
A fürdő is változatos szerelmes
programokkal várta a betérőket,
a városban pedig gyakran neves
művészekbe botolhatott az ember. A Szerelmesek Fesztiválja
igazi kuriózum a fesztiválok
között, hiszen ilyen tematikában
többnapos és a kultúra ennyi
területét érintő rendezvény
nincs más az országban. Nem
mellesleg ez volt az első olyan
városi esemény, ahol ennyi szereplő dolgozott össze a közös
siker érdekében: Önkormányzati Hivatal, a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület, a Csákányi
László Filmszínház, a SZET
Szentgotthárdi Kft., a GotthárdTherm Kft., a Szentgotthárd és
Térsége Turisztikai Egyesület,
a SZEMLE Egyesület, valamint
a szentgotthárdi éttermek és
szálláshelyek üzemeltetői is.
Köszönet mindannyiuknak!
SZ. R.
Fotók: Bana Ferenc
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Pajzán történetek Vámos Miklóstól
Vámos Miklós író elmaradhatatlan és nyitott aktatáskájával megjelent a Színházban, leült a színpadon egy
székre, és közel egy órán át
lebilincselte hallgatóságát
a szentgotthárdi Szerelmesek Fesztiválján. A sűrűn
felcsattanó nevetés jelezte,
a közönség vevő a humorral
és öniróniával előadott történetekre, amik mi másról
szólhattak volna, mint a
szerelemről, és annak ábrázolásáról.
Vámos Miklós író, dramaturg,
kiadóvezető, forgatókönyvíró,
sikeres tévéműsorok kitalálója
és szereplője is volt, számos
kitüntetéssel ismerték el munkáját (József Attila-díj, a Magyar
Érdemrend Tiszti Keresztje). Jogi
egyetemet végzett, fiatal korától
publikál, novellák és regények
sokaságát alkotta a hatvanas
évektől, Amerikában is élt és
tanított.
A szerelem ábrázolása min-

Az író dedikálta könyveit

den korban nehéz feladat volt,
holott az irodalom alaptörténetei
hasonlók, Jancsi szereti Juliskát,
Juliska pedig mást szeret, és
még variálhatjuk. A hatvanas
évek Magyarországán igencsak
megizzasztotta az írókat, hogyan
mutassák be a szerelmet, a szexet. A filmekben is visszafogottan volt jelen a testiség, a csók
után bekövetkező párkapcsolati
történéseket leginkább a nézők
képzeletére bízták... Ennek ellenére rengeteget beszéltek a
szerelemről, az akkori ifjúsági
lapban külön szexuális tanácsadó rovatot is működtettek, de
valójában mégse lehetett szabadon ábrázolni, mert a lektorok
azonnal pornót kiáltottak... ezért
az írók trükkös megoldásokat
kerestek... ő például, volt amikor
kehelynek nevezte azt a bizonyos
női testrészt... Ma rettenetes
nyíltsággal bánnak a szerelemmel és a szexszel, szinte nincs is
olyan, amit meg nem mutatnának, de hiába. A szerelem akkor
is örök titok marad.

Vámos Miklós a színpadon
Vámos Miklós önmagát realista írónak tartja, amikor regénye
Berlinben játszódott, bejárta
azokat az utcákat, tereket, amelyekről írt. (Goethe kutatásokat
végzett a városban, hosszabb
időt töltött el ott.) A szerelem
és a szex az élet része, Utazások
Eroticában (Ki a franc az a Goethe?) című regényében időrendi
sorrendben tíz nő szerelmi történetét dolgozta fel, a kritikusoktól
meg is kapta érte a magáét (Vámos ezúttal a pornóhoz fordult,
írták!). Magyarországon a szex
egyfajta feszültségforrás, pedig
tanulhatnánk a természettől.
Elmondta, szerinte egy meztelen
nő nem tud olyan erotikus és
izgalmas lenni, mint a felöltözött, akiről a férfi még bármit
elképzelhet.
A szerelem ábrázolásában példaképe Garcia Lorca spanyol író,
nyilván a spanyol nyelv szépsége,
hajlékonysága és változatossága
is segítette a művészi ábrázolásban. „A valóság is tévedhet, ha

nincs elég jól megírva”- vonta be
a közönséget a műhelytitkokba.
A továbbiakban saját életébe
is beavatta a hallgatóságot, mesélt a kamaszéveiről, a szexuális
érdeklődésének nyiladozásáról,
az „engedékeny” balatoni NDK-s
lányokról, későbbi válásairól, és a
válás utáni gyötrelmekről, az érzelmek szerepéről ( a sértett férfi
egoról, ha elhagyott a nő, jöjjön
vissza, én akarom elhagyni!), a
válófélben lévők jó tanácsot is
kaptak: nem haragszunk, nem
gyűlölünk, díszhelyet kapsz a
szívemben!
Lehetetlen (miként nagy sikerű tévésorozatának címe volt)
visszaadni a közel egyórás előadás hangulatát, amit még az
se zavart meg, hogy időközben
kétszer is elillant a villany, jó dramaturgként a sötétben folytatta
az előadást, és ha hiszik, ha nem,
a végén visszatapsolták! És kaptunk még két ráadás-történetet!
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc
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Sebõ-együttes: Az én szívem játszik
Rekkenő hőségben, árnyas
fák alatt játszott a Sebőegyüttes július 4-én a Szerelmesek Fesztiválján Szentgotthárdon. Háttérben a
kolostor és a barokk kert. A
hallgatóság nemcsak zenei
élményeket, hanem zene- és
kultúrtörténetet is kapott.
Sebő Ferenc, az együttes vezetője könnyedén vezette a közön-

séget, egy kis zenetörténet, egy
kis irodalomtörténet és persze
sok-sok szerelem. József Attila:
Az én szívem játszik című versével kezdték a programot. Újra
értelmet nyert, hogy a költészet
elválaszthatatlan a zenétől, az
igazi szép verseket meg is lehet
zenésíteni. József Attila, Balassi
Bálint, Babits Mihály, Radnóti
Miklós, Berzsenyi Dániel szavai zengtek, búgtak a nagy fák

tövében. A néphagyományok
vándormotívumai keltek életre
a fülünk hallatára. A magyar
nyelv és népzene kifogyhatatlan
kincsestár. A népdalok, miként
a versek is bánatról, boldogság-

gitáros, tekerőlantos, dalszerző,
népzenekutató Sebő Ferenc. Az
újabb költők közül Nagy László,
Szécsi Margit, és a legfiatalabb
nemzedék tagja, Varró Dániel
megzenésített verseit is előadták.

ról, szerelemről és elmúlásról
szóltak, hol vidáman, hol borongósan.
Ahogy az időben haladtunk
előre, stílusokról, hangszerekről
is mesélt a Kossuth-díjas énekes,

Aki felkerekedett a hőség
dacára, és meghallgatta a Sebőegyüttest, maradandó élményekkel gazdagodott.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc
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Hadiösvény-játék,
idôutazás a múzeumban
Virtuális hadiösvény-játékot
adtak át június 30-án Szentgotthárdon a Móra Ferenc
Könyvtár és Múzeumban. A
Szentgotthárdi Történelmi
Napok nyitó rendezvénye
volt ez a program.
Labritz Béla alpolgármester
a szentgotthárdi önkormányzat
nevében köszöntötte az érdeklődőket. Elmondta, Szentgotthárd
sok idegenforgalmi és turisztikai
attrakcióval csalogatja a látogatókat. Tavaly a szentgotthárdi csata
350. évfordulóját ünnepelték,
a vadregényes Rába, a barokk
templom, a Hársas-tó és sok
minden más kínálja a látnivalót.
A legmodernebb technikát hasz-

amikről nem tudott a világ, nincsenek a történelemkönyvekben.
Görög László színművész formálja meg Jonathan Hunt alakját,
aki New Yorkban él, magyar
származású az édesanyja, vele
nyomozhatnak a játékosok, akik
több kommunikációs eszközt
is használnak, a számítógépes
vetítőt és a digitális terepasztalt.
Kétórás játékról van szó, a csata
helyszínét is fel kell keresni,
de abba is lehet hagyni, és újra
folytatni akár az interneten is.
Arra törekedtek, hogy élvezhető legyen a program, amelyet
egyelőre magyar nyelven lehet
használni, de a későbbiekben
szlovén és német nyelven is hozzáférhetővé teszik.

A játékbemutatón Pierrot, Labritz Béla és Csuk Ferenc
nálva, különleges játék készült a
szentgotthárdi csatáról az idei
történelmi napokra. Pierrot alkalmazta interaktív terepasztalra
a szentgotthárdi csata eseményeit, ezzel újabb érdekességet
kínálnak a látogatóknak.
A hadiösvény-játékot Pierrot
mutatta be. Elmondta, hogy
zenészként és játékfejlesztőként
is tevékenykedik. Valahogy úgy
alakult, hogy a városok találják
meg őt. Kaland és játék, szórakoztatás, ismeretterjesztés
és turisztikai program, ha úgy
tetszik városmarketing a hadiösvény-játék. Egy amerikai
újságíró, Jonathan Hunt vezeti a
játékost a csatába, Csuk Ferenc
helytörténész segítségével a csatáról kevésbé ismert sztorikat is
elrejtettek, a kétórás játék végén
olyan részletek is kitudódnak,

Tavaly mutatták be azt az
egyedi fejlesztésű, digitális terepasztalt, amely látványos módon
mutatja be az 1664. évi szentgotthárdi csata eseményeit. A
terepasztal a küzdelem korabeli
helyszínét modellezi egy domborzati maketten, egy multimédiás vezérlő szoftver segítségével
pedig magunk irányíthatjuk a
vizuális bemutatót. Az egyes
események bemutatása során
a terepasztalra vetítve jelennek
meg az egyes csapatmozgások,
látványosan, hang- és fényeffektusokkal kiegészítve. A digitális
terepasztalon immáron a hadiösvény-program is bárki számára
elérhető, a múzeum keddtől
szombatig várja egész évben az
érdeklődőket.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Pierott
Pierrot mutatta be Szentgotthárdon a múzeumban a szentgotthárdi csatáról készített hadiösvény-játékot. A bemutató
után tettünk fel néhány kérdést.
– Mióta foglalkozik játékkészítéssel?
– Zenészként, zeneszerzőként, és producerként dolgoztam, sorra jelentek meg lemezeim, de idővel keresnem kellett
valamit, amivel az egyre összetettebb gondolataimat is ki
tudom fejezni. 1998-ban kezdtem írással és játékfejlesztéssel
foglalkozni, vonzottak az újabb intellektuális kihívások, úgy
éreztem, ez az én utam. A játék számomra multimédia-művészet, a készítése során a legtöbb művészeti ág egyszerre,
egy ügy szolgálatába állítható. A Kaland&Játék egy általunk
fejlesztett, franchise módon működő turisztikai játékrendszer, de eddig alapvetően papír alapú volt. Most a számítógép, a film és a virtuális terepasztal összekapcsolása révén
új minőségű játékot tudtunk fejleszteni, ami számunkra is
új irányt jelölhet ki a szórakoztató ismeretterjesztésben.
– Az egri várostrom történetét is feldolgozta interaktív
film formájában (Jumurdzsák gyűrűje), ennyire érdekli a
történelem?
– Érdekel a történelem, és elég sok kérdőjel is akad a
magyar történelemben. De leginkább engem találnak meg
a felkérések, nem én választok. Azonban ezekkel az „okos
játékokkal” szinte minden téma feldolgozható, s mint azt a
legutóbbi példa, a Miazma c. interaktív film mutatja, a játék
által még az atomfizika is közelebb hozható az átlagemberekhez. Pusztán a kíváncsiságot kell felkelteni és ügyesen
beszippantani a játékost még azelőtt, hogy észrevenné,
virtuális kalandozásai során egyenesen tanul.
– Nem gondolt arra, ha most divatos, lövöldözős játékokkal
foglalkozna, az sokkal kifizetőbb lenne?
–Lehet, de ez a kérdés sosem izgatott. Szerencsés vagyok,
hogy életem során szinte kizárólag olyasmivel foglalkozhattam, ami engem is érdekelt. A minőségi munkákkal is
lehetett valahogy annyi pénzt keresni, hogy ne kényszerüljek
súlyos kompromisszumokra. Ugyan időnként előfordulok a
nagy nyilvánosság előtt, de elsősorban az alkotómunka az
én kenyerem, és nem a népszerűség hajszolása. Szeretem az
intellektuális kihívásokat és az ismeretterjesztő, egyben szórakoztató játékokat – mint játékos és mint fejlesztő egyaránt.
A napokban is épp egy ilyen projektre kértek fel külföldről,
de jelenleg még folynak az egyeztetések, így egyelőre nem
szeretnék róla többet elárulni.
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Közel 2000 négyzetméteres
csarnokot adtak át

Huszár Gábor, dr. Pierre Thomson és Támis János
A Kiswire Szentgotthárd Kft.
új raktárának ünnepélyes
átadását július 17-én tartották a cég telephelyén az ipari
parkban.
Öt hónapos komoly munka
alatt készült el az 1748 négyzetméter raktár, ahol megoldható
az összes raktározási feladat. A
csarnokban egyszerre két kamiondokk található, a legmodernebb biztonsági berendezésekkel
segítik a munkát. Az új épülethez
tartozik egy 446 négyzetméteres
légkondicionált, minőségellenőrzési és csomagoló-terület és
70 négyzetméter iroda a raktári
személyzetnek. A kamionsofőrök
kulturált körülmények között várakozhatnak, akár meg is fürödhetnek úgy, hogy mindeközben
nem kell a raktárba belépniük. Az
irodablokk emeletén kialakított
37 négyzetméteres pihenőben
konyha, hűtőszekrény és légkondicionálás várja a dolgozóinkat.
Az avatón részt vett Huszár
Gábor, Szentgotthárd polgármestere, Labritz Béla alpolgármester, valamint a képviselőtestület több tagja, illetve helyi
cégek, intézmények képviselői.
Őket Támis János ügyvezető
igazgató köszöntötte nyitóbeszédében a 260 dolgozó nevében
csakúgy, mint a Kiswire Cégcsoport képviseletében jelen lévő
dr. Pierre Thompsont, a Kiswire
Cégcsoport európai alelnökét,
Eduard Dresslert, a Kiswire
fejlesztésekért felelős általános

igazgatóját, valamint Lee és Choi
urakat, akik Koreából érkeztek.
A Kiswire Cégcsoport idén
ünnepli megalakulásának 70.
évfordulóját, a Kiswire Szentgotthárd Kft. története pedig 17
évre nyúlik vissza. A cég terméke
a szövött acéldrót, amely radiál
gumiabroncsok gyártásához nélkülözhetetlen, a tavalyi évben is
több mint 14 millió gumiabroncs
készült 10 európai országban
vezető gumiabroncs gyártóknál
szentgotthárdi acéldrót felhasz-

tartozik a kapcsolatteremtés,
ami magában foglalja a vállalati
kapcsolatokat, az energiatakarékosságot és a környezetvédelmet,
vagyis a harmonikus kapcsolatot
a természettel, valamint a turizmus révén a maximálisan jó
kapcsolatteremtést a városba látogatókkal. Az új kiszállítási csarnok teljes mértékben megfelel a
városvezetés elképzeléseinek, hiszen a vevők számára biztosítja a
tiszta környezetet, és kiküszöböli
a felesleges árumozgatást, energiatakarékos, nem utolsósorban
pedig munkahelyeket teremtett,
hiszen a kivitelezés 100%-ig magyar cégek részvételével történt,
helyi vállalkozók bevonásával.
Szót ejtett még a Zöld Szentgotthárd Programról, valamint a
2020-ig tartó Társadalmi és Gazdasági programról, ami a tradíció
és innováció címet viseli. Végül
Szentgotthárd polgárai nevében
gratulált a beruházáshoz.
Dr. Pierre Thompson alelnök
rövidfilm-vetítéssel bemutatta a meghívottaknak a cégnél

Bemutatták a gyárat is
nálásával. Ez nem jöhetett volna
létre a képzett és minőség iránt
elkötelezett kollégák munkája
nélkül. Támis János beszédében
hangsúlyozta, hogy a cég büszkén
viseli Szentgotthárd nevét, mert a
céget világszerte összekötik a várossal, és a Kiswire Szentgotthárd
Kft. mindent megtesz azért, hogy
a maga eszközeivel gazdagítsa a
város hírnevét.
Huszár Gábor polgármester
beszédében kiemelte, hogy a
városvezetés törekvései közé

zajló munkát, majd diaképes
visszaemlékezésen keresztül
felelevenítette a gyár történetét,
aminek aktív részese volt, hiszen
néhány éven keresztül ő vezette
a szentgotthárdi gyárat.
Az ünnepélyes avató gyárlátogatással ért véget, ahol a
vendégek bepillanthattak a gyár
életébe, kérdéseikre pedig a
Kiswire Szentgotthárd Kft. dolgozói válaszoltak.
(Szukics Eszter)
Fotó: Kovács László (Kola Fotó)
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Átadták és
felszentelték
a ravatalozót
Szentgotthárd-R áb atótfaluban augusztus másodikán adták át az új ravatalozót. A kerítést és a környéket
is rendbe tették. A városrész
régi kívánsága teljesült.
A szentgotthárdi önkormányzat tájba illő új ravatalozót építtetett a rábatótfalui városrészen.

Dr Andor Ferenc
mondott beszédet
A 25 milliós beruházás befejeződött, használatához a szükséges
engedélyeket is megkapták. Augusztus 2-án a városrész lakói a
templomtól együtt mentek el a
festői környezetben lévő temetőhöz. Az ünnepségen részt vett
Huszár Gábor polgármester,
Labritz Béla alpolgármester.
Dr. Andor Ferenc, nyugalmazott igazgató mondott beszédet.
Kosztolányi soraival kezdte mondandóját: „Minden temetőkert
az Isten szántóföldje. Itt békét
vetünk és békét aratunk”.
Elmondta, a temető, ha nem is
tükre az emberiség lelkületének,
de mindenesetre fokmérője,
kulturáltságának hordozója. A
ravatalozószentelést ünnepi eseményként említeni talán bizarr,
első hallásra furcsa gondolatnak
tűnhet a kívülállók számára, de
itt senki nem kívülálló, hiszen ez
a hely méltóképpen fogja szolgálni a földi élet lezárását, az utolsó
út előtti elköszönést.
Megköszönte az építtető önkormányzat, a tervező Viniczay
Tiborné, és az építők (Cseke
Kft.), SZET Kft. munkáját.
A beszéd után Rimfel Ferenc
plébános felszentelte a ravatalozót.
Fotó: Horváth Gyula Vladimir
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Kis Manókkal táboroztunk
Idén sem múlhat el a nyár
táborozás nélkül. Tudja ezt minden gyermek és tudjuk mi is, a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnál.
Már április végétől készülődtünk, tervezgettük, szerveztük
az idei programokat. Régi, jól
bevált, gyermeknek tetsző programok maradtak a kínálatban, s
tettünk hozzá újakat, ismeretleneket is.
Június 22-én, hétfőn reggel
hangos zsivajra ébredt a Kossuth
utcai ódon épület. Nagyot ásított, kitárta kapuját, s behívott
rajta át 29 kisebb-nagyobb gyermeket. Jöttek közel s távolról,
gyalog, busszal, hátizsákkal, kis
táskával.
Csillogó szemmel ültek le a
nagy körbe rakott székeken,
hiszen a legtöbben már nem
először jártak e helyen. Az új
táborozók tétovasága hamar oldódott az első játék alatt, amelyben név-láncot fűztünk. Aztán
csapatokat alkottunk, méghozzá
négyet, s közösen, szép, nagy,
tiszta papírra lerajzoltuk a táborozással kapcsolatos vágyainkat,
álmainkat. Színes hajók, strandfürdő, sőt még finom, meleg
krumplifőzelék is szerepelt a
listán. Ezen a délelőttön sok-sok
játékot játszottunk, ismerkedtünk. Ebéd után - mivel már
nagyon vágytunk a szabadba - a
kastélykert hívogató zöldjébe
vettük be magunkat. Krisztina
néni által készített papíroroszlánt etettünk, s kipróbáltuk a
játszótér ötletes játékait.
Kedden sportdélelőttre hívogatott minket a Széchenyi iskola
tornaterme. Két testnevelő tanár
tartalmas programmal készült,
jól megmozgatták tagjainkat.
Elfáradva, megéhezve mentünk
ebédelni. Sajnos közben megeredt az eső, vastag, szürke fellegek bújtatták el a Napot, de azért
az ebéd utánra ígért fagylaltozás
nem maradhatott el. Délután a
védőnéni látogatott a táborba.
Filmet vetített, amelyben érdekes
utazásra indult pár gyermek, különös piramisok vidékére. Persze
nem igazi piramisokhoz, hanem

a táplálékpiramishoz. Aki jól
figyelt, megtudhatta, mi a helyes
étkezés néhány fő szabálya. A
film után mindenki kapott egy
kis füzetet, amelyben közösen
megválaszoltuk a kérdéseket.
Gyerekjáték volt, hiszen mindenki figyelmesen nézte a filmet,
hallgatta a védőnéni szavait.
Szerda izgalmas, nagy napra
virradt: reggeli után útra kelt
a csapat, délelőttünk a városi

fürdőben telt. De még milyen
gyorsan telt! Néhányat csúsztunk
a piros csúszdán, lubickoltunk a
kellemes, langyos vízben, fröcsköltük egymást, és olyan hipphopp eltelt a délelőtt, hogy korgó
gyomrunk jelezte a delet. Bizony,
elfáradtunk nagyon. A délutáni
mesefilm alatt álommanó suhant
köztünk végig, s akire rálehelt,
azt elnyomta az álom. Így aztán
Vili veréb kalandjait kevesen
élhettük át ébren.
Csütörtökre elvonultak a morc
fellegek, kifényesedett a Nap
arca, ontotta sugarait. Felszárította a tócsákat, felébresztette
a lepkéket. Ezen a délelőttön
Zsidahegy felé vettük lépteinket. Megmásztuk a „hegyet”, s a
Brenner-kápolna melletti füvesbokros réten vertünk tanyát. Előkerültek a kosarakból a labdák,
tollaslabdák, finom sós-sajtos
keksz, és az elmaradhatatlan innivalók. A bokrok alján „medve”
járt, hangos brummogása a kíváncsiakat oda vonzotta. Arrébb
„rablótanyát” vert néhány bátor
fiú, s „rablófeleségnek” melléjük
szegődtek merész leányok. A
kisebbek virágfüzért fontak, a
nagyobbak huncutkodva beszélgettek a fapadokon ücsörögve.

Délutánra visszatértünk a városban levő „tanyánkra”, mert a
délután igazán izgalmasnak ígérkező programot kínált: egy igazi
tűzoltóautót vehettünk birtokba
néhány órára. Megvizsgáltuk
minden alkatrészét, tömlőket, a
hatalmas fecskendőket, beültünk
a sofőr helyére, tűzoltósisakot
tettünk fejünkre. Kicsi fecskendővel célba „lőttünk”, úgy, mint
az igazi tűzoltók. Néhányan

olyan buzgón oltottuk a „tüzet”,
hogy még a nadrágunkból is
csepegett a víz.
Hamar eljött az utolsó nap,
a táborzárás ideje. Pénteken a
délelőtti foglalkozást követte egy
rögtönzött kiállítás a héten született rajzokból. Minden gyermek
elmondhatta, mit szeretett leginkább, s mi tetszett kevésbé ez
alatt a hét alatt. Talán mindenki
szomorú volt picit a tábor vége
miatt, pedig az ajándék csak
eztán következett. Minden táborozó gyermek és középiskolás
segítőink apró csomagot kaptak,
benne sok hasznos és érdekes
ajándékkal.
Köszönjük, hogy eljöttetek
hozzánk, s vidámmá varázsoltátok napjainkat!
Reméljük, jövőre is jókedvvel,
egészségben találkozunk újra
Veletek a Menő Manó nyári
táborban!
Ezúton köszönjük miden kedves támogatónknak a felajánlott
adományokat, segítséget, s a
közreműködő felnőttek és középiskolások aktív részvételét,
mellyel színesítették, gazdagították a tábor életét!
(Kép és információ: családsegítő és gyermekjóléti szolgálat)

SPORTPROGRAMAJÁNLÓ
– Szentgotthárd és térsége –
Tabak1 Szentgotthárd–
Csepreg SE (Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015.08.22, 17:00
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Szentgotthárd
Városi Sporttelep
Rábatótfalui SE.–Őriszentpéter SE (Megyei II.
labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015.08.23, 17:00
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Rábatótfalu
Sportpálya
Máriaújfalu SE.–Gasztony KSK (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015.08.23, 14:30
Helyszín: Máriaújfalu
Sportpálya
Futball Klub Szakonyfalu – Csákánydoroszlói
KSE (Megyei II. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2015.08.30, 17:00
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Szakonyfalu
Sportpálya
Tabak1 Szentgotthárd–
Jánosháza VSE (Megyei I.
labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015.09.05, 17:00
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Szentgotthárd
Városi Sporttelep
Rábatótfalui SE.–Ivánc
KSK (Megyei II. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2015.09.06, 17:00
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Rábatótfalu
Sportpálya
Máriaújfalu SE.–Gersekarát SE (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015.09.06, 17:00
Helyszín: Máriaújfalu
Sportpálya
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Beszámolunk a júliusi sporteseményekrôl
Remekeltek a Synergy
Fitness futói
Budapesten rendezték meg
Magyarország Szenior Atlétika
Bajnokságát. A Synergy Fitness
Szentgotthárd SE kiváló szenior
hosszútávfutója, Somogyi Gábor
is rajthoz állt, ezúttal 5000 m-es
távot választva. Gábor a nagy
hőség ellenére is magabiztos
futással 17:28-as idővel nyerte
az M50-es kategóriát. „Felkészülésem jól halad, augusztus
16-án Lyonban fogok a Szenior
Világbajnokságon rajthoz állni
félmaratoni távon” – mondta
Gábor.
Balatonfüreden 3. alkalommal
rendezték meg az I Love Balaton éjszakai futást, ahol közel
2000-en álltak rajthoz a különböző távokon, a nézők száma
pedig több ezer volt az útvonal
mentén. A mezőnyben volt a
Synergy Fitness Szentgotthárd
SE két versenyzője is, Benkő
Nóra és Koszár Zsolt. Nóra az
5 km-es távon állt rajthoz, ahol
ezüstérmet szerzett ügyes futással. Zsolt a 10 km-es távot (a
szervezők egy útlezárási probléma miatt az utolsó pillanatban
8,9 km-re rövidítették a távot)
választotta, amelyen az egész
verseny legerősebb mezőnye állt
rajthoz. Ugyanis a két veszprémi
olimpikon, Kovács Tamás és
Minczér Albert is a mezőnyben
voltak. Zsolt az elejétől az élre
állt, és kemény tempót diktálva
magabiztos győzelmet aratott,
a VEDAC két kiváló hosszútávfutója előtt.
„Az elejétől erős iramot akartam diktálni, ami sikerült is, a
pálya nehéz volt sok emelkedővel, de összességében tetszett.
Örülök a győzelemnek, nagyon
sokat jelent számomra, jó úton
járok” – mondta Zsolt a versenyt
követően.
Eredmények:
1. Koszár Zsolt (Synergy
Fitness) 27:15
2. Minczér Albert (VEDAC)
27:52
3. Kovács Tamás (VEDAC)
28:08

24 Órás Maratoni Staféta kerékpáros verseny
– Lenti
Idén 10-ik alkalommal rendezte meg a Mocorgók az Egészségért és Környezetért Egyesület a
24 Órás Maratoni Staféta kerékpáros versenyét. A szentgotthárdi Simon Róbert a Focus Team
Hungary csapatában vett részt a
viadalon. A rendezvényen közel
300 kerékpáros indult. A résztvevőknek egy 5 km-es szakaszon
kellett körözniük folyamatosan
egy napon keresztül, az útvonal
érintette Lenti város utcáit is.
Az időjárás is komoly akadályt
jelentett az indulók számára,
meg kellett küzdeniük az esővel,
az éjszakai hideggel, a reggeli
köddel és a másnapi meleggel is.
A pihenési lehetőség a staféta folyamán minimálisnak mondható
volt, ugyanis két kör között az
indulóknak le kellett pecsételni
a regisztrációs kártyájukat, és
ekkor volt lehetőségük kevés
pihenésre. A maratoni kerékpározás végére a szentgotthárdi
kerékpáros fáradtan, de annál
nagyobb örömmel teljesítette
a Maratoni stafétát már a második alkalommal. A közel 300

Simon Róbert
induló közül ez mindösszesen
14 kerékpárosnak sikerült csak.
A gotthárdi versenyző összesen
61 kört teljesített a versenyen,
ami 305 km-t jelent.

Történelmi íjászverseny
Immár harmadik éve rendez a
Szentgotthárdi Történelmi Na-

Bouti Fruzsina labdával
pok keretében a Szent Sebestyén
Íjászkör történelmi íjászversenyt.
A verseny célja az íjászat megismertetése azokkal, akik még nem
rendelkeznek felszereléssel, de
szeretnék kipróbálni e sportot,
illetve rendelkeznek íjjal, de most
kezdték az íjászatot. Minden felszerelést az íjászkör biztosított,
de találkozhattunk már saját íjjal
induló kezdő versenyzővel is. A
várkertben kialakított pályán
nyolc cél került elhelyezésre, célonként két lövéssel. A történelmi emberalakos célok háromdimenziós célokkal is kiegészültek,
hogy az indulók minél szélesebb
betekintést nyerjenek a versenyszerű íjászatba. Az előző éveket
túlszárnyalva az idén hetvenhatan mérettették meg magukat
az öt korosztály kategóriában.
Azon belül is a legtöbb induló
a gyermekkategóriában volt,
amely mutatja a fiatal korosztály
fogékonyságát az íjászat iránt. A
történelmi íjászverseny méltó
kiegészítése a történelmi napi
programoknak, a szervezők ígérete szerint jövőre is folytatódik a
már hagyományosnak nevezhető
megmérettetés.
Győztesek: Gyermekek
- Zsámpár Anna, Tanulók -

Komóczi Donát, Ifjúsági - Csányi
Dóra, Felnőtt nők - Kósa Beáta,
Felnőtt férfiak - Oroszi István
Szentgotthárdi kézilabdázó az
U19-es női Európa bajnokságon
A szentgotthárdi Bouti Fruzsina jelenleg a Győri ETO KC-ben
kézilabdázik. Az U19-es korcsoport számára az idei nyár fő eseménye a valenciai Európa-bajnokság volt. A magyar válogatott
keretének Fruzsina is tagja volt.
A válogatott a C csoportba nyert
besorolást, ahol a svéd, orosz és a
román csapattal kellett megmérkőzniük. A csoportból a lányok
a 2. helyen jutottak tovább a
középdöntős szakaszba, itt a
norvégok és a spanyolok vártak
a lányokra, ebből a csoportból
is a 2. helyen jutottak tovább
az elődöntőbe. Az elődöntőben
vereség következett az oroszok
ellen, majd sajnos a bronzmérkőzésen is alulmaradt egy góllal
a magyar csapat. A gotthárdi lány
a tornán 8 gólt szerzett, a legtöbb
gólt a bronzmérkőzésen dobta (5
gól). A nagyszerű eredményre
az egész város büszke lehet, és
további hasonló sikereket kívánunk Fruzsina számára.
Gaál Ákos
sportreferens
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Idén is nagy csatát vívtak a futók
Idén is a Szentgotthárdi
Történelmi Napok egyik
jelentős eseménye volt a
tizenharmadik alkalommal
megrendezett Szentgotthárdi Csata Emlékfutás. Az
időjárás ezúttal kegyes volt a
szervezőkhöz és indulókhoz.
Az egyes versenyszámokban
összesen mintegy 370-en
indultak.
A program délután közös
bemelegítéssel kezdődött. Az
ovis futam – amely évek óta a
legnépesebb mezőny – idén két
korcsoportban indult. A nagyobb gyerekeknél olyan népes

volt a mezőny, hogy a szervezők
úgy döntöttek, külön futamban
indítják a lányokat és fiúkat,
hogy mindenki biztonságosan
érjen célba. A parafutamban
felnőttek és gyerekek is versenyeztek. A legnagyobb tapsot
és biztatást ebben a számban
Farkas Mirjam kapta, akinek
akaraterejét és a kitartását a
szépszámú nézősereg így jutalmazta. A hobbifutam (1664 m)
is nagy versenyt hozott az elsőségért, különösen a férfiaknál. A
rendezvény főfutamán (9,5 km)
több mint 160-an indultak és
értek célba. Az abszolút győztes
a szentgotthárdi Koszár Zsolt

lett, a nők abszolút versenyét
Császár Éva nyerte.
Az egyes versenyszámok legjobbjai oklevelet, kupát vagy
érmet kaptak. Számos különdíj
is gazdára talált: a legfiatalabb
és legtapasztaltabb futók különböző versenyszámokban, a
parafutam összes résztvevője, valamint a szentgotthárdi
Arany János Iskola 3. d osztálya,
ahonnan a legtöbben neveztek
a versenyre. Osztályfőnökeik,
Kozóné Stern Eszter és Varga
Éva tanítónők a főfutamot is
teljesítették. Minden főfutamos,
hobbifutamos és parafutamos
indulót meghívtak egy gulyás-

levesre, a gyermekfutamok
részvevői pedig fagyijegyet
kaptak. Az összes hölgyfutó
flabélos jegyet vehetett át. A
támogatók jóvoltából tombolanyeremények is gazdára találtak.
A verseny fő támogatói: Szentgotthárd Város Önkormányzata,
St. Gotthard Spa & Wellness, a
Vossen Hungária, a Vas Megyei
Önkormányzat. Az eseményt
a Szentgotthárdi Sportbarátok
Egyesülete szervezte. Az idei
megmérettetés is remek példa
volt a helyiek összefogására:
sportszerető segítők és támogatók együtt valósították meg a
színvonalas rendezvényt.

Még jobb helyezésben bizakodnak
Augusztusban kezdődik a
2015/16-os labdarúgó-bajnokság a megyei I. és II.
osztályban is. A két érintett
szentgotthárdi csapat mesterét kérdeztük a felkészülésről, a várakozásról.
Heiter László (Tabak1 Szentgotthárd VSE) elmondta, hogy
az előző bajnoki évben a 7.
helyezés ahhoz képest igen
jónak mondható, hogy korábban komoly kiesési gondokkal
küzdött a csapat. Visszatekintve
azonban a bajnokságra, akár
a 3-5. helyen is végezhettek
volna. Sajnos voltak nem várt
elhullajtott pontok, s ezek igen
hiányoztak a végelszámolásnál.
A megyei I. mostani őszi szezonjára július elején kezdték a

felkészülést heti három edzéssel
és felkészülési mérkőzésekkel.
Répcelakon kezdenek, ami igen
nehéz meccs lesz. A csapattól
öten távoztak. Hárman munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem
is voltak standard csapattagok,
a másik kettő közül az egyik
tanulmányai miatt távozott, a
másik, egy állandó csapattag
pedig Szlovéniában, Hodoson
folytatja. A 2015/16-os bajnokságban is az a cél, hogy erős
középcsapat legyenek, ne legyen
kiesési gondjuk. Addig nyújtózkodhatnak, ameddig a takarójuk
ér. Megfigyelhető, hogy a táblázat elején tanyázó csapatoknak
komolyabb az anyagi hátterük,
velük nehéz felvenni a versenyt.
Pedig a szentgotthárdi utánpótlás-nevelés igen széles körű és

példaértékű, még szerényebb
anyagi feltételek mellett is. Próbálnak szponzorokat is keresni,
s a korábbi bennmaradást nagyrészt éppen a mostani névadó
szponzoruknak köszönhették.
Örvendetes, hogy rövidesen
birtokba vehetik a műfüves
pályát. A határ közelében nincs
műfüves nagypálya, így azt akár
hasznosítani is tudják majd.
Merkli József (Rábatótfalui SE)
úgy értékelte az elmúlt bajnoki
évet, hogy a 7. helyezést jónak
tartják, de ha nincs néhány kisiklás, még feljebb is végezhettek
volna a táblázaton. A megyei
II. Körmendi csoportjában a
következő bajnoki év őszi szezonját Rábagyarmaton kezdik, s
a sorsolást látva jó volna az első
hatban benn lenni mind az őszi

szezon, mind pedig a bajnokság
végén. A 6. hely már nem kívánt helyezés lenne, bár a többi
csapat is megerősödött, és ők is
minél előbbre akarnak végezni.
Négyen távoztak a csapattól,
ebből ketten befejezték a focit,
ketten pedig eligazoltak. Hat
új játékos érkezett a csapathoz,
közülük ketten néhány évre
szüneteltették a focit. Sajnos
éppen a belső védő poszton nem
tudtak erősíteni, ahol a leginkább
kellene. Július második hete óta
heti két edzéssel és egy edzőmérkőzéssel készültek a bajnoki
nyitányra. Az első tétmeccsük a
Magyar Kupában van, aztán jöhet a bajnoki menetelés. A csapat
gerince együtt maradt, ami azért
megnyugtató.

(l. e.)
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HACUKA

HASZNÁLTRUHAKERESKEDÉS.

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI
KEDVEZMÉNYE
SZMSZC III. Béla Szakképző
Iskolája felvételt hirdet
a 2015/2016-os tanévre
Most érettségiztél, egy
keresett szakmát tanulnál?
Ez neked szól:

ÁS!
NYÁRI KIÁRUSÍT
Minden termék árából

50%
kedvezmény,

2015. augusztus 10-22 között.

9970 Szentgotthárd,
Kossuth Lajos út 20/a
I. emelet.
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 09:00-18:00
szombat: 08:00-12:00
https://www.facebook.
com/hacukaszentgotthard

OKJ-s képzések érettségi után
illetve második szakma ingyen!
Pincér, Szakács / Villanyszerelő,
Mechatronikus-karbantartó /
Automatikai technikus/ Gazdasági
informatikus
nappali vagy esti, 2 éves, érettségi
vagy szakmai végzettség

2015. július 1-jétől igényelhető a takarékoknál,
országosan közel 1500 fiókban!
Családoknak és leendő családoknak, hiszen már egy
gyermek után és akár már a terhesség 24. hetét követően
is igényelhető.
Otthonteremtésre, új lakás vásárlására, vagy használt
lakás vásárlására és bővítésére.
A család nagyságától függően 40-160 m² alapterületű
otthonokhoz.
Az elérhető támogatás összege
500.000 – 3.250.000 Ft.

VÁRUNK még 8. osztályt
végzett diákokat ösztöndíjas
képzésekre: asztalos, villanyszerelő
és gépi forgácsoló szakmát tanulni.

INDUL a 2 éves, érettségit adó
szakmunkások szakközépiskolája
nappalin és estin, jelentkezz!

Határidő: 2015. augusztus 17.-től
24-ig személyesen az iskolában:
9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 10.
vagy telefonon:
0694/554-268, 0630/916-7090
További információ:
igazgato@bela-szgotth.sulinet.hu
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A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A Családok Otthonteremtési Kedvezményének feltételei megtalálhatók
a Hirdetményben, amelyet a Szövetkezeti Hitelintézetek kirendeltségeiben, és honlapján érhet el. További információkat a www.kormany.hu
honlapon találhat, vagy forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz.
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