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A csata emléke:
újraforgatták a történelem kerekét

A Szentgotthárdi Történelmi Napokkal immár 15. éve állítanak
emléket az 1664. augusztus 1-jén lezajlott szentgotthárdi csatának. Az idén a megszokottnál hosszabb programsorozattal
készült a Szentgotthárdi Pannon Kapu Kulturális Egyesület
és az önkormányzat. Július 26-30. között kiállításokkal, zenés,
táncos műsorokkal, fúvószenével szórakoztatták a vendégeket.
Történelmi felvonulás, csatafutás és hagyományőrző bemutatók tették változatossá az estéket. Vasárnap a Bikini-koncert
zárta a sikeres programsorozatot. Nagy sokaság, gyerekek és
felnőttek látogatták a Várkertet.
Folytatás a 2-3. oldalon

Az autógyártás és Szentgotthárd a nyári egyetemen
A Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemet 50 évvel ezelőtt indította a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság (TIT).
Az évfordulót Budapesten és Szombathelyen is megünnepelték, ahol Huszár
Gábor, Szentgotthárd polgármestere, Az
autógyártás és Szentgotthárd címmel
tartott előadást. Július 14-étől egyetemisták tervezőtábora volt a városban,
a fiatalok a tizenhat éve felszámolás
alatt lévő Kaszagyárat, és a környező
több hektáros terület fejlesztését vették
górcső alá, ötleteikről is beszámolunk.
Folytatás a 6. oldalon

Az urbanisztikai nyári egyetem hallgatói
az elhagyatott Kaszagyárban
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A csata emléke: újraforgatták a történelem kerekét
Folytatás az 1. oldalról
Július 26-án a magyarszom
batfai fazekasságot bemutató
kiállítást nyitottak a Színház
aulájában. A csaknem hétszáz éves élő hagyománnyal

rendel:

szerdán 10-12 h

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h

büszkélkedő belső-őrségi fazekasságot Nyakasné Czúgh
Zsuzsanna, Tóth János, Zsohár
Gyula szemet gyönyörködtető
alkotásai reprezentálták.
Július 27-én Szentgotthárd
ciszter értékeiből nyitottak

kiállítást az önkormányzati
hivatal előterében.
Július 28-án a hintós kikiáltó járta a várost, invitálta a
lakosokat. A hagyományőrzők,
a végvári vitézek és a „török
hadak” is fölverték sátraikat.

A gyulakeszi Gyulaffy László
Hagyományőrző Bandérium
tagjai fülsiketítő ágyúdörejjel és puskaropogással hívták fel a közönség figyelmét
a szentgotthárdi Őr-Nyék
Hagyományőrző és Harcművészet Alapítvány csapat
lovasíjászainak bemutatójára.
A szentgotthárdi Szent Sebestyén íjászkör a hagyományos
íjászatot mutatta be a történelmi napokon, több alkalommal.
Este kicsit szemerkélt az
eső, de nem akadályozta meg
a fölvonulást. Előtte Huszár
Gábor polgármester köszöntötte a 15. Szentgotthárdi Történelmi Napok vendégeit és a
városlakókat. „Tizenöt évvel
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Lovakrul ...
Hármashatár történelmi lovastalálkozó és viadal címmel
egész napos lovas programot rendeznek a szentgotthárdi ŐRNYÉK Hagyományőrző Alapítvány szervezésében.
A ló és az ember évezredes kapcsolatába sokszínű lovas
bemutatók és lovasíjász verseny során kaphatnak bepillantást.
Helyszín és időpont: Szentgotthárd - Várkert, 2017. szeptember 09.

Szentgotthárd
ezelőtt hívta életre a város a
szentgotthárdi csata emléknapokat. Akkor még csak a
hagyományőrzés volt a cél, de
az elkövetkező években már a
sport is nagy szerepet játszott
a programban, hiszen 2004ben elkezdődött a csatafutás,
a 340. évfordulón „1664-2004”
tudományos konferenciát is
szerveztek. Teltek az évek, és

folyamatosan bővítettük a
programkínálatot. 2014-ben
már olyan nagyszabású konferencia volt Szentgotthárdon,
amelynek az anyagát könyvben is kiadták. A szombathelyi
Weöres Sándor Színház színészei pedig egy felejthetetlen
előadással tisztelegtek a 350.
évforduló előtt. Mára elértük,

hogy öt-hat napossá nőtte
ki magát az esemény, hiszen
már kulturális programok,
kiállítások, könyvbemutatók
mind-mind részét képezik a
programnak.”
A polgármester beszéde
után kezdődött a jelmezes
felvonulás, a városlakók közül
is többen beöltöztek. A menet-

ben a hagyományőrzők puskájukat dörrentetve vonultak
a körforgalomig és vissza a
nézők gyűrűjében.
A Várkert színpadán a kaposvári Roxinház Egyesület
műsora nyitotta a programokat. Este fáklyás őrjárat idézte
a régmúltat. A B52 Zenekar
és a Tuzsu Junior Trio zárta a
napot.
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Szombaton délu t á n t ó l a h a g yo mányőrzők adtak elő
végvári komédiát,
imitáltak gyermekés asszonyrablást. A
Tabulatúra régi zene
együttes előadásában
is gyönyörködhetett a
közönség.
Sötétedés után
m e g ke z d ő d ö t t a z
1664 - avagy a Szentgotthárdi Csata „újravívása”. Hősies küzdelem
után megismétlődhetett a
történelem, győztek a keresztény seregek…
Vasárnap a hagyományőrzők fegyver-, haj- és viselet
bemutatójával, íjászversen�nyel és fúvószenekarok (Kör-

fergeteges koncertje búcsúztatta az idei Szentgotthárdi
Történelmi Napokat.
A programokhoz végig
csatlakozott Gotthard barát
vására, kézműves portékákat
árultak. Ételekről, italokról is
gondoskodtak a vendéglátók.

mendi Városi Fúvószenekar,
Letenye Város Fúvószenekara,
Nemesócsa Fúvószenekara
(Szlovákia), Szentgotthárd
Város Fúvószenekara) találkozójával folytatódott a program. A fúvósok a város utcáin
menetelve, zenélve fokozták a
hangulatot.
Délután a Paprika Jancsi
Bábszínház előadásának örülhettek a gyerekek, este a Bikini

Az öt étterem részvételével
lezajlott Gasztrocsatát ismét
– szoros küzdelemben – a
felsőszölnöki Szlovén Mintagazdaság nyerte. Jól sikerült, a
helyi és távolabbi vidékekről
érkezett vendégeket is szép
számmal vonzotta a 15. Szentgotthárdi Történelmi Napok
eseménysorozata.
Fotók: Bana Ferenc, Bartha
Irén, Melus Marcell

Július 29-én Sorsforduló a
folyó mentén címmel kerekasztal-beszélgetést tartottak
a török hódoltsághoz kapcsolódó könyvekről, újra volt
lovas íjász bemutató. Délután
török fegyver és ruházati
bemutató tette érdekessé
a programokat a Gölbasi
Vitézei Egyesület jóvoltából.

Amit a puskaporról tudni
kell címmel a szombathelyi
Hunyadi Mátyás Fekete Sereg Hagyományőrző csoport
tartott tüzérségi bemutatót
(az egyesület rendszeresen
visszatérő vendég).
Kora este tartották a hagyományos Szentgotthárdi csata
emlékfutást.

Ausztriából jött a köszönet
Az egyik legszebb futóverseny rendezvény, együtt a középkori ünneppel a Várkertben (Szentgotthárdi Történelmi
Napok), mely álomszépen hangulatos. A következő évben
is biztosan ott leszek. Köszönet a szervezőknek!
(Heri Macht, a leitersdorfi futóverseny főszervezője,
aktív futó)
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Ciszter emlékek Szentgotthárdon
Július 27-én, a történelmi
napok előestéjén nyílt meg
a Honismereti Klub legújabb
kiállítása a ciszter emlékekről a Polgármesteri Hivatal
előterében. A kolostorépület
és a ciszter könyvtár ma még
fellelhető értékeit – könyveket, iratokat – tárta a kiállítás
a látogatók elé.
A megjelenteket Huszár
Gábor polgármester köszöntötte, majd Csuk Ferenc helytörténész idézte fel a ciszter
múlt jelentős eseményeit, és
mutatta be a kiállítást.
III. Béla király 1183-ban

alapított Szentgotthárdon
ciszterci monostort. 1184ben települtek a városba a
szerzetesek. 1740 és 1764 között épült templom és kolostor a rend számára. A keleti
szárnyban könyvtár épült
Matthias Gusner festményeivel és Kaspar Schrezenmayer
intarziás, nyitott könyvszekrényeivel.
A tárlaton a kolostorépület,
amely őrzi a ciszter emlékeket,
néhány szép részletét láthatják fotókon: az egykori apáti
szobát (ma polgármesteri tárgyaló), a refektórium mennyezeti freskóját, a kolostorépület

folyosóit, a könyvtárszobát..
1950-ben megszűnt a szerzetesi élet Szentgotthárdon.
Hatvan év után került elő a
ciszterci irattár és könyvgyűjtemény maradványa, rendkívül hiányosan. A kiállításon
ebből is látható válogatás.
A kiállítás nem titkolt célja
volt felhívni a figyelmet a ma
még fellelhető értékekre, s a
város döntéshozóit arra ösztönözni, hogy törekedjenek
ezen értékek megóvására.
A polgármester a megnyitó
végeztével megmutatta az érdeklődőknek a díszteremben
kiállított festményt, amely az

egykori ciszter könyvtárszobát régi pompájában ábrázolja. Koszkol Jenő festménye az
1910-es években készült.
A hivatal előcsarnokában
rendezett tárlat jövő június
végéig látható.
M. P.

A földdel és a kertbarátokkal is jó kapcsolatot ápol
Simon Miklósné, Piroska
Dávidházán született, ez ma
Bajánsenye része. Gyermekkorát a falu, a természet szeretete
határozta meg. Szülei hagyták
a mozgékony, de természetszerető gyerek csintalan életét
élni, a falusi környezetben ez
természetes volt. Vadász édesapja megismertette a vadon
élő növényekkel, virágokkal,
madarak fészkelő helyeivel.
Édesanyját látta kertészkedni,
de neki ahhoz nem nagyon volt
kedve. Továbbtanult, és könyvelőként dolgozott nyugdíjba
vonulásáig.
Szentgotthárdra 1962-ben
jött, amikor az áfész-hez hívták
dolgozni. 1964-ben házasságkötése révén lett véglegesen
szentgotthárdi. 1973-ban költöztek társasházba, és ekkor
szembesült vele, hogy men�nyire hiányzik neki a kert, a
szabadlevegőn tartózkodás és a
mozgás. Az áfész-nél működtek
még szakcsoportok, és a Kert
Szakcsoporthoz tartoztak a közösségi kertek – valaha mézgakerteknek hívták őket – melyek
könyvelését ő látta el. Ismerte
a kerttulajdonosokat, az ottani

munkát, a zsigereiben magával
hozott természetszeretet arra
ösztökélte, hogy kis területet
béreljen, és kertészkedni kezdjen. Közben könyvekből, folyóiratokból képezte magát, így
szerzett szakmai tudást a gyümölcs- és zöldségtermesztéshez.

Simon Miklósné
1992-ben a szakcsoportok
megszűntek, és a városban két
egyesület, az id. Pochán Miklós
Kertbarátok Egyesülete és a
Várkert Egyesület jött létre. Az
id. Pochán Miklós Kertbarátok
Egyesület tagjai a Rába-parton,
a Wesselényi utca felől közelíthető, részben önkormányzati,
részben állami területen kertészkednek. Piroskát a tagok
1996-ban választották meg
elnöknek, mostanra 21 évet tudhat maga mögött, az id. Pochán
Miklós Kertbarátok Egyesülete

élén. Az első években 180 tagja
volt az egyesületnek, ma 243an vannak, mögöttük családok
sora található. A közel 22 hektáros terület 800-1000 ember
megélhetéséhez nyújt biztos
támaszt. Ekkora közösség összefogása nem könnyű feladat. Az
általa kialakított, és a tagok által
jóváhagyott egyesületi szabályzat biztosítja a működés rendjét,
rendelkezik a tagok jogairól,
kötelezettségeiről, tagdíjról. A
tagnyilvántartás vezetése, folyamatos frissítése felelősségteljes
feladat. Az aránylag nagy területet 6 egységre osztották, különkülön felelőssel, akik tartják a
kapcsolatot a tagsággal: szedik
a tagdíjat, közvetítik a problémákat, beszámolnak a területükön végzett tevékenységről.
Az egyesületi munka mellett
szorgalmasan, nagy hozzáértéssel gondozza saját 1000 négyzetméteres kertjét is. Vallja, hogy
növények vetésekor nagyon
fontos jó szomszédokat egymás
mellé ültetni. Gyümölcsfái, különleges cserjéi a hozzáértéséről
tanúskodnak. A termést családja
saját fogyasztására hasznosítja,
befőzi. Tapasztalatait továbbadja, előadást szervez, segíti a

város kezdeményezéseit, segíti
„A legszebb konyhakert” program lebonyolítását. Az egyesület
tagja az Országos Kert Egyesületnek. Ott is képviseli a szentgotthárdi kertbarátokat, részt
vesz szakmai fórumokon, az
ott elhangzottakat továbbadja
az egyesületi tagoknak.
Mindig várja a tavaszt, azt
vallja: a kertész, ha megérzi a föld
szagát, már megy és végzi a dolgát. Piroska nemcsak a saját kertjéért, hanem a kertbarátok népes
táboráért is tevékenykedik.
Sokoldalú, egy másik hobbija
is kapcsolódik a környezetvédelemhez, hiszen alapító tagként
17 éve tagja a Foltvarrók Klubjának, ahol maradék anyagok
felhasználásával készülnek
szebbnél szebb használati tárgyak, művészeti alkotások a
keze alatt. Ezeket kétévente
kiállításon is bemutatják.
A hobbija ezzel még nem
merül ki, mert 1984 óta tagja a
Szentgotthárdi Énekegyesületnek, felüdülést jelent számára
részt venni a próbákon, kihívás
a szereplés.
Életét nem tudja elképzelni
tétlenül, mindig a tenni akarás
sarkallja.
K. M.
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Semmelweis Nap kitüntetésekkel
Szentgotthárdon július 3-án
tartották a Semmelweis Napot. Az ünnepségen adták át a
Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért Díjat
dr. Aknay Imre háziorvosnak,
és Herczeg Lászlónénak, a
Városi Gondozási Központ
munkatársának.
Az önkormányzati hivatal
Refektóriumában a Himnusz
elhangzása után Goethe: A
tündérkirály című versét Lang
Márk, a Vörösmarty Mihály
Gimnázium 11. osztályos tanulója adta elő.
A szentgotthárdi önkormányzat nevében Huszár Gábor polgármester köszöntötte az orvosokat, ápolókat, védőnőket,
család- és szociális gondozókat
és az intézményvezetőket.
„Július 1-jét az orvostörténet jól
ismert alakjának, Semmelweis
Ignácnak születése napjához kötik. Ő az, akinek a munkássága a
mértékadó orvosi egyetemeken
mai napig világszerte tananyag.
Ő volt az, aki a világon először
vezetett be egy nagyon könnyen
elérhető, olcsó eszközt, amivel a
halálozások számát töredékre
csökkenthették.
A mai egészségügy általános
helyzete mindannyiunk előtt
jól ismert, sajnos cseppet sem
szívderítő. Mind az egészségügyben, mind a szociális szférában folyamatosan változások
zajlanak. Napi szinten érezzük
az alulfinanszírozottságból,
pályaelhagyásból adódó problémákat.
Ennek ellenére Szentgotthárd
igyekszik mindent megtenni,
hogy az egészségügyben és
szociális szférában dolgozók
méltó körülmények között gyakorolhassák szép hivatásukat.
Azt a szolgálatot, amelyet a nehézségek ellenére is szívből, nap
mint nap megújulva vállalnak.
Ma Szentgotthárdon az alapellátásban 4 felnőtt-, 2 gyermek-,
2 felnőtt fogászati háziorvosi

körzet működik, továbbá iskolafogászat is ellátja a 3-18 éves korosztályt. Közel 20 szakrendelés
várja a város és a térség rászoruló betegeit a Rendelőintézetben
a megfelelő szakorvosokkal, egy
sikeres pályázat kapcsán pedig
2013 óta Egészségfejlesztési
Iroda is működik, ahol elsősorban preventív tevékenységet
folytatnak.
A Tótágas Bölcsődében szep
tembertől plusz csoportot nyitunk, a Család- és Gyermekjóléti Központ március óta sokkal

Herczeg Lászlóné
tágasabb, minden szolgáltatás
számára megfelelő helyiséggel
rendelkező intézményben várja a klienseket. Szeptembertől,
hosszú folyamat végén talán
most már biztosra mondhatom,
hogy betöltik az I. sz. gyermek
háziorvosi körzetet – ez a városnak és a térségnek nagy
előrelépés lenne.
Úgy vélem azonban, hogy az
egészségügy és szociális terület
minősége mégsem a gépek,
eszközök, megfelelő helyiségek
meglétén múlik, hanem a szakemberen, ápolókon, orvosokon,
gondozókon.”
Huszár Gábor az önkormányzat nevében megköszönte az
egészségügyi és szociális területen dolgozók áldozatos
munkáját.
Németh Olivér, az Arany János Általános Iskola 3. osztályos
tanulója Nagy Bandó András
Példaképek c. versét mondta el,
majd a polgármester átadta a
kitüntetéseket.
A Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért

Díjat dr. Aknay Imre háziorvos
kapta.
Dr. Aknay Imre 1947-ben született Budapesten. Az általános
iskolát Kispesten végezte, a Széchenyi István Gimnáziumban
érettségizett Budapesten.
A Pécsi Orvostudományi
Egyetemen 1972-ben szerezte
meg általános orvos diplomáját. Ezt követően rögtön elhelyezkedett Szekszárdon a Megyei Kórház Belgyógyászatán.
Munka mellett folyamatosan
képezte magát, 1976-ban bel-

Dr. Aknay Imre háziorvos
gyógyászati betegségek szakon
szerzett szakorvosi bizonyítványt, 1997-ben pedig házi
orvostanból szakvizsgázott.
1976-tól 1988-ig Pincehelyen
dolgozott háziorvosként, 1988
februárjától Szentgotthárdon
a felnőtt III. sz. körzet betegeit
látta el kezdetben közalkalmazottként, majd vállalkozó
háziorvosként.
Három évtizeden keresztül
szívvel-lélekkel, kellő tiszteletadással, sokszor humorral gondozta a hozzá tartozó betegeket,
nemcsak a rendelőben, hanem
szükség esetén a betegek otthonában. Napi rendelési ideje
mellett évtizedeken keresztül
a szentgotthárdi orvosi ügyeleti ellátás biztosításában is
példamutatóan, szinte élenjáró
orvosként vette ki részét.
A körülötte élők szeretetét,
megbecsülését élvezi. Orvos
kollégái és az asszisztencia érdekeiért mindig kiállt és kiáll,
szinte az egyetlen orvos, aki
folyamatosan kapcsolatot tart,
konzultál az önkormányzattal.

Hivatásszeretete, megbízhatósága töretlen. Szorgalma,
munkabírása irigylésre méltó,
kollégái számára is példaértékű.
Labritz András zongorajátékát követően Herczeg Lászlónénak is átadta a polgármester a
Szentgotthárd Egészségügyéért
és Szociális Ellátásáért Díjat.
Herczeg Lászlóné általános
iskoláit Gasztonyban és Rátóton
végezte, 1980-ban érettségizett
Szombethelyen, a Rudas László
Közgazdasági Szakközépiskolában, gyors- és gépíró, igazgatási ügyintézői szakképesítést
szerzett. 1980 és 1993 között
adminisztrátorként, bérelszámolóként dolgozott.
1993. április 1-jétől a Városi
Gondozási Központ munkatársa. Azért, hogy munkahelyén
és a szociális szféra területén
kompetens és hiteles szakember legyen, munka mellett
folyamatosan képezte magát
– szociális gondozó és szervező,
majd mentálhigiénés asszisztensi végzettséget szerzett.
Kezdetben az Idősek Klubjában
tevékenykedett, majd a szociális
étkeztetés terület feladatát látta
el, emellett az intézmény személyi anyagát is kezelte.
Munkáját mindig példamutató magatartással, nagy szaktudással maximális elhivatottsággal a szakma iránti tisztelettel
csendben és szerényen végezte.
Az ellátottakkal szemben kellő odaadással végzi munkáját,
amivel maximálisan elnyeri
bizalmukat. Munkatársaival
harmonikus és együttműködő
a kapcsolata.
Szorgalma, munkabíró képessége irigylésre méltó, kollégái számára példaértékű.
Több mint két évtizeden át
teljesített szakmai munkájával hozzájárult a város és a
kistérség jobb, hatékonyabb
szociális ellátórendszerének
fejlődéséhez.
A városi Semmelweis ünnepséget fogadással zárták.
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Az autógyártás és Szentgotthárd a nyári egyetemen
Folytatás az 1. oldalról
A nyári egyetem hallgatói
építészek, várostervezők július
21-én, a Savaria Urbanisztikai
Egyetem zárónapján a városba látogattak és megnézték a
Kaszagyárat is. Szombathelyen
a Martineu m Felnőttképző
Akadémia adott otthont az 50.
Savaria Urbanisztikai Nyári
Egyetemnek. Július 18-án a
konferencia második napja
az országszerte zajló nagyberuházásokról szólt. Stadionok
épülnek, üzemek bővülnek,
ipari parkok létesülnek a fővárosban, a pólusvárosokban
és a megyei jogú városokban
egyaránt. Schneller Domonkos
a budapesti nagyberuházásokat vette számba és mutatta
be. Őt követte Huszár Gábor
szentgotthárdi polgármester,
Az autógyártás és Szentgotthárd címmel tartott előadást
arról, hogyan tudta megváltoztatni az 1990-es évek elején az
egyik németországi gyáróriás
vállalata Szentgotthárd arculatát, és hogyan befolyásolta
az emberek életét, szemléletét.
A polgármester röviden ös�szefoglalta a város történetét,
a ciszterek szerepét a modern
gazdaság megteremtésében. A
város második aranykora Széll
Kálmán nevéhez köthető, az
1800-as évek végén elindult a
vasút, gyárak, üzemek jöttek
létre, Vas megye első polgári
gimnáziumát itt alapították. A
térségben élő emberek mindig
is gazdálkodtak, és az ipari
üzemekben is dolgoztak. A
történelmi Vas-Vármegye déli
területének központja volt
Szentgotthárd (ahol több nemzetiség békében élt együtt),
ezt szakította félbe a trianoni
döntés.
Az előadás további részében
elemezte a rendszerváltás utáni gazdasági helyzetet, a nagy
gyárak bezártak, több mint 20
%-os volt a munkanélküliség.
1983-ban kezdett csarnokot

építeni a város szélén a Rábagyár, a külföldi kapcsolatok
már erre az időszakra tehetők.
A város akkori vezetői is segítették az Opel megjelenését az

a város, ezért indultak el a turisztikai fejlesztések (megépült
a fürdő és szálloda). A kormány
az idén több mint 2 milliárd
forinttal támogatja a fejlődést.
Építészek, várostervezők
az egykori Kaszagyárban

osztrák-magyar határ szélén.
Nagyon jó ötlet volt a határon átnyúló közös ipari park
megálmodása és létrehozása.
1992-ben készült el az első Opel
Szentgotthárdon, a gyáravatón
Antall József miniszterelnök is
részt vett. A modern üzem új
munkakultúrát, szemléletmódot is hozott.
Huszár Gábor elmondta, a
legjobb mérnököket és más
szakembereket válogatták ki
az Opel munkatársai. Az Opel
megjelenése lendületet adott
a város fejlődésének (létrejött
a vezetékes gázhálózat, csatornáztak, fejlődött a hírközlés,
új házak, lakások épültek stb.).
Sokan azt jósolták a 2008-as
gazdasági válság után, hogy
vége lesz az autógyártásnak.
Nem ez történt, új gyár épült, a
motorgyártás, sebességváltógyártás felé mozdították el a
termelést.
Az Opelnek köszönhető,
hogy Szentgotthárd is tagja a
Nyugat-Pannon Járműipari és
Mechatronikai Központnak, a
kutatás és innováció részesévé
vált, a duális mérnökképzés
révén gyakorlati ismereteket
szerezhetnek az üzemben a
jövő mérnökei.
A polgármester kitért arra is,
hogy több lábon szeretne állni

A vonzó városi léthez hozzátartoznak a színvonalas kulturális
rendezvények, Szentgotthárd
történelmi öröksége szinte
kötelezi is erre az önkormányzatot. Szentgotthárd szeretne
újra a kistérség meghatározó
szereplője lenni, kisugárzása
a járás falvaira is jótékony
hatást gyakorol. A célok most
is ugyanazok, mint a rendszerváltás idején voltak, azaz
a beáramló munkaerő megtartása, letelepítése, valamint
a turisztikai vonzerő növelése.
A nyári egyetem hallgatósága nagy tapssal jutalmazta a
vetítettképes előadást.

Az előadás után beszélgettünk
Kiss Rita településszervezővel
és Imre Diána Petra tájépítés�szel (mindketten a Szent István
Egyetem hallgatói). Szentgotthárdon 16 éve felszámolás alatt
álló Kaszagyár 6,5 hektáros
területét vették górcső alá a
háromnapos tervező táborban.
Nem okozott nekik nagy meglepetést az elhagyatott gyár,
láttak már ennél elkeserítőbb
rozsdatemetőt is az országban
(állításuk szerint a kaszagyári
még romlásában is rendezett!).
A diákok még nem végeztek
teljes összegzést, októberre kell
elkészíteniük a tervezetüket.
Előzetesen elárulták: a bontás
és talajcsere után egy felnőttek
továbbképzését szolgáló CoWorking irodaházat (hasonlít az
inkubátorházhoz), kis tavacskát,
csónakkikötőt, a folyó mentén
sétányt tudnának elképzelni
a kaszagyári tömb helyén. A
régi gyárépületek közül azokat,
amelyeknek lehetne új funkciót
találni, ők megtartanák.
A szentgotthárdi önkormányzat kezét nem köti meg
az egyetemisták tervezete, a
kaszagyári tömb újrahasznosításáról már több elképzelés
született az eltelt évtizedben.
(t. m.)
Fotó: Benkő Sándor

Youtuber Day – Szentgotthárd 2017. szeptember 23.
Ma, az okostelefonoknak
köszönhetően szinte mindenkinél folyamatosan ott
lapul a fényképező és a
kamera, ez határozza meg
a jelen és a jövő szórakozását. A legnagyobb online
felület a Youtube, melyet
évekkel ezelőtt szinte csak
zenehallgatásra használtunk, ma már vloggerek,
youtuberek fő csatornája.
Egy-egy csatornát több 10
ezren, sőt több 100 ezren
követnek.
Vas megye két legjobb
csatornájának tulajdonosai

érkeznek Szentgotthárdra
2017. szeptember 23-án. A
Színházba várja az érdeklődőket 17 órától a helyi
Megyeri Máté és Ritóper
Ramón (BLITCH), és a szombathelyi ROYALSZABI.
Az interaktív előadások
mellett kötetlen beszélgetésre, fotózásra és dedikálásra is lesz lehetőség. A program szervezői
a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület és Szentgotthárd
Város Ifjúsági Tanácsa. Minden érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők!
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„És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek!”

Nyugdíjasok kórusai énekeltek a Színházban
Június 23-án, Szentgotthárdon a Színházban rendezték
a Vas Megyei Nyugdíjas Kórusok XV. Jubileumi Találkozóját a Kodály Emlékév
jegyében. A megyéből 18
kórus fogadta el a meghívást.
A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Békefi Antal
Népdalkörének meghívására
olyan kulturális csoportok,
kórusok voltak Szentgotthárd
vendégei, akik ápolják, szívügyüknek érzik a magyar népzenét, és mindent megtesznek
azért, hogy megőrizzék az
utókor számára országunk
különböző tájegységeinek
népdalkincsét.
A rendezvény házigazdájaként Bauer Károly, a
Szentgotthárdi Nyugdíjas
Egyesület elnöke a jubileumi rendezvény megnyitó-

ján elmondta, hogy 15 évvel
ezelőtt a vasvári Őszirózsa
Népdalkör, a csepregi és az
egyházashetyei dalosok voltak a kezdeményezői annak,
hogy a megyében működő

A Csepregen tartott első
rendezvény óta évente másmás település ad otthont a Vas
Megyei Nyugdíjas Kórusok Találkozójának. A Szentgotthárdi
Nyugdíjas Egyesület Békefi

Szentgotthárd Város Vegyeskara
nyugdíjas éneklő csoportok évente találkozzanak
a hagyományokat ápolva
bemutathassák egymásnak,
és a közönségnek legfrissebb
műsorukat, kellemes szórakozást nyújtsanak a kórusmuzsika kedvelőinek.

A Jakabházi Parasztzenekar

Antal Népdalköre immár második alkalommal szervezhette meg ezt a rangos eseményt.
A találkozó résztvevőit Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere, majd Dancs
István, a Vas Megyei Nyugdíjas
Szövetség elnöke is köszöntötte. Megtisztelte jelenlétével
a rendezvényt Kissné Köles
Erika szlovén nemzetiségi
szószóló és több önkormányzati képviselő. Károly Andrea,
a PKKE elnöke ünnepi megemlékezést tartott a Kodály
emlékév kapcsán, majd egy
közös Kodály-dallal vette kezdetét a találkozó, melyen 18
csoport 230 kórustagja lépett

a színpadra. A szereplők sorát a házigazda Békefi Antal
Népdalkör zárta, akik ezúttal
a Boglya Népzenei Együttessel
közösen adták elő jó hangulatú
dalaikat. Sebestyénné Németh
Eszter, a Takács Jenő Zeneiskola igazgatója a rendezvény zárszavában elismerését fejezte ki
a közreműködő kórusoknak.
Arra buzdított minden résztvevőt, hogy továbbra is ilyen
lelkesen folytassák munkájukat, örömmel vigyék magukkal
gyermekeiket, unokáikat a
próbákra, fellépésekre, hogy
ők is megérezhessék a dalolás,
muzsikálás szépségét, hogy ez
a hagyomány folytatódjon, és
még az elkövetkezendő 15, sőt
50 év múlva is megrendezhessék a találkozókat.
A kórustalálkozó szervezői
emléklapot és ajándéktárgyat nyújtottak át a kórusok
vezetőinek, majd ünnepélyes
keretek között átadták a vándorzászlót a bükieknek, ott
lesz a következő találkozó.
Közös vacsorával zárták a
programot, a rendezvény a
szentgotthárdi önkormányzat támogatásával valósulhatott meg.
Csörnyi Zoltánné
Fotó: Bana Ferenc

A tehetségek gondozását ismerték el
Június 16-án adta át a „Bonis
Bona – A nemzet tehetségeiért” díjakat Budapesten, a
Magyar Tudományos Akadémia dísztermében az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
az Új Nemzedék Központ által
szervezett Országos Tehetséggálán. Összesen 56 pedagógus, szakember, szervezet
kapott díjat, köztük Háklár
Gábor Jenőné, a szentgotthárdi gimnázium német-földrajz
szakos tanára.

A díjjal 2013 tavasza óta ismerik el a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző
magyarországi és határon túli
magyar, vagy magyarországi
nemzetiségi pedagógusokat
és más tehetségsegítő szakembereket. A díj elnevezése
a „Bonis bona discere”, vagyis
a „Jótól jót tanulni” latin közmondásból ered.
Beszédet mondott Novák
Katalin család-, ifjúság- és
nemzetközi ügyekért felelős

államtitkár is. „A fiatalok teljesítménye mögött mindig ott
van az őket segítő pedagógus,
tehetségsegítő szakember
munkája” – mondta. „Ma azokat a pedagógusokat, segítőket
ismerjük el, akik nemcsak a
kötelező feladatukat végzik
el, hanem többlet energiát,
többlet odafigyelést adnak,
akik munkájukat nemcsak
elvégzik, de feladatukat magas
színvonalon, igényesen látják
el” – hívta fel a figyelmet a

plusz erőfeszítés jelentőségére.
Háklár Gábor Jenőné, a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály
Gimnázium tanára a Bonis
Bona – A nemzet tehetségeiért
Díj Kiváló Tehetséggondozó
fokozatát kapta. Ezt azok a
szakemberek érdemelhetik ki,
akik legalább öt tanévre, nevelési évre visszamenőleg kiváló,
eredményekben jól mérhető
tehetséggondozó munkát végeznek a tanítványaik körében.

történelemverseny
Szt. Gotthárd
napja
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(Önkormányzat)

Papp Veronika 10.g
megyei 10. hely
Nagy Rozi 9.g
megyei 7. hely
Deákok (Császár Fanni,
1. helyezés
Lang Zalán, Polly Szonja
– 8.g)
Bojler eladó (Gömbös
3. helyezés
Márton, Páli Hunor,
Varju Csongor – 7.g)
Töri team (Bánfi-Nagy
3. helyezés
Ádám, Bedi Vanessza,
Lang Márk, Sturm Zsófia
– 11.)

Horváth Zsuzsanna
Horváth Zsuzsanna
Enzsel István

Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma
A 2016/2017. tanév tantárgyi versenyeinek eredményei
Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma

Vasi Értéktár

A 2016/2017. tanév TANTÁRGYI VERSENYEINEK EREDMÉNYEI

Kategória
Német nyelv
Országos
német nyelvi
verseny

Tanuló
Könye Rozália Ilka 8.g

Megyei német
nyelvi verseny

Angol nyelv
Barcsi
országos angol
nyelvi verseny

Szaktanár/Felkészítő

megyei 2.,
országos 4.
megyei 1.,
országos 3.
megyei 3.,
országos 14.
megyei 2.,
országos 19.

Háklár Gáborné /
Szabóné Budai Tünde

Kozma Eszter 10.g
Gömbös Dorottya 10.g
Szunyog Tímea 10.g
Kovács Anna Ágnes 10.g
Szabó Gergő 10.g
Tóth Patrik 10.g
Hujbert Patrik 10.g
Kovács Maja 10.g
Papfalvi Bertalan 10.g
Szűcs Tímea 9.g
Csörnyi Kara 9.g
Librecz Péter 9.g
Kalamár Kevin 9.g
Schreiner Anna 9.g
Danczecz Bence 9.g
Borbély Attila 9.g
Tóka Kata 9.g
Kóczán Zsófia 9.g

megyei 1.
megyei 2.
megyei 2.
megyei 3.
megyei 4.
megyei 5.
megyei 7.
megyei 8.
megyei 9.
megyei 1.
megyei 2.
megyei 3.
megyei 5.
megyei 5.
megyei 7.
megyei 8.
megyei 9.
megyei 10.

Háklár Gáborné

Németh Anna Krisztina
10.g

megyei 1.,
országos 6.

Hajba Zsófia

1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés

Faschingné Libricz Irén

1. helyezés
2. helyezés
4. helyezés

Faschingné Libricz Irén

Mészáros Dóra 8.g
Illés Noémi 8.g

Országos
német nyelvi
verseny
Megyei német
nyelvi verseny

Eredmény

Weingart Krisztina 7.g

Szlovén nemzetiségi nyelv
országos
Doszpot Dóra 7.g
szlovén
Lang Zalán 8. g
nemzetiségi
Kovács Eszter 8. g
verseny
OKTV
Labritz Regina 11.b
Zsöks Krisztina 12.b
Császár Kristóf 11.g

Zadravecz Rita

Szép Magyar
Beszéd verseny

Kazinczy
szépkiejtési
verseny
Móra Ferenc
Városi
Könyvtár által
szervezett
vers- és
prózamondó
versenyen
Minden, ami
Arany (Pannon
Kapu által
szervezett)

Történelem
Savaria
országos
történelemverseny
Szt. Gotthárd
napja

(Önkormányzat)

Vasi Értéktár

Matematika
Bolyai János
Megyei

Császár Kristóf 11.g
Sulics Laura 11.g
Apáti Réka 6.g
Torma Regina 5.g

megyei 2.,
1
országos
22.
megyei 3.
megyei 1.
megyei 2.

Matematika
Császár Kristóf 11.g
megyei 1.
Balogh Éva
Bolyai János
Megyei
Szukics Ádám 11.g
megyei 2.
MatematikaCseh Máté 11.b
megyei 3.
Kovács Andrea
verseny
Szentgotthárd
és Térsége
Vörösmarty
MihályBalogh
Gimnáziuma
Kenguru
Császár Kristóf
11.g Iskolamegyei
7.
Éva
Nemzetközi
A 2016/2017. tanév TANTÁRGYI VERSENYEINEK EREDMÉNYEI
Matematikaversenyen
Gordiusz
Szukics Ádám 11.g
megyei 8.
Balogh Éva
Matematika
2
Tesztverseny
Fizika
Eötvös Loránd
megyei fizikav.
Biológia
Víz Világnapi
vetélkedő

Szabóné Budai Tünde
Informatika
III. Béla
Megyei
Informatika
Verseny

Magyar nyelv és irodalom
és 9.g
Térsége Iskolamegyei
Vörösmarty
MihályMolnár
Gimnáziuma
Implom JózsefSzentgotthárd
Librecz Péter
4.
Marianna
helyesírási
Gömbös Dorottya 10.g
megyei 7.
A
2016/2017.
tanév
TANTÁRGYI
VERSENYEINEK
EREDMÉNYEI
verseny

Horváth Zsuzsanna

Rajz
„Fürdőkultúra
fejlesztéséért
Vas
megyében”
rajzpályázat
Ének-zene
Körzeti
népdaléneklő
versenyen

Császár Kristóf 11.g

megyei 8.

Topor Veronika

Iskolánk csapata (BánfiNagy Ádám, Polesznyák
Márton és Lang Márk
11.b)

megyei 4.
helyezés

Jakab Anikó

Krajczár Péter 12.b
7. helyezés
iskolánk csapata
3. helyezés
(Krajczár Péter, Kurucz
András, Kiss Márk – 12.)

Joó Tamás

Mukics Maura Míra 5.g

különdíj

Krajczár Mária

Merkli Csenge 5.g
Kóbor Szonja 5.g
Mészáros Natália 9. b
Páli Borka 7. g
Vojnovics Aténa 11.g
Cseszkó Mandula 5.g
Fazekas Anna 8. g

arany minősítés
arany minősítés
arany minősítés
ezüst minősítés
ezüst minősítés
bronz minősítés
bronz minősítés

Dancs Józsefné

V-VI. korcsoport

megyei 1.
országos 2.

Pável Tamás
Tóth Árpád

Molnár Marianna

Testnevelés
Diákolimpia
labdarúgás fiú

Bothné Boroznaki Anita
Bothné Boroznaki Anita

Diákolimpia
VI. korcsoport
megyei 1. ,
Pável Tamás
lány kézilabda
országos 9.
Szentgotthárd és Térsége Iskolahelyezés
Vörösmarty Mihály Gimnáziuma

Császár Fanni 8.g
Apáti Réka 6.g
Szunyog Borbála 8.g
Doszpot Dóra 7.g
Ropos Annamária 12.b
Sömenek Dóra 12.b

1. helyezés
2. helyezés
2. helyezés
különdíj
1. helyezés
2. helyezés

Gyécsek Andrea

Részvétel a fontos
(Boldizsár Gina, Császár
Fanni, Komóczi Réka)
A walesi lányok
(Németh Gréta, Papp
Janka, Támis Vanda)
Herbál (Bauer Gábor,
Csuk Olivér, Dancsecs
Donát)

1. helyezés

Szabó Gergő 10.g
Gáspár Boglárka 10.g
Papp Veronika 10.g
Nagy Rozi 9.g
Deákok (Császár Fanni,
Lang Zalán, Polly Szonja
– 8.g)
Bojler eladó (Gömbös
Márton, Páli Hunor,
Varju Csongor – 7.g)
Töri team (Bánfi-Nagy
Ádám, Bedi Vanessza,
Lang Márk, Sturm Zsófia
– 11.)

megyei 2. hely
megyei 9. hely
megyei 10. hely
megyei 7. hely
1. helyezés

Enzsel István

3. helyezés

Enzsel István

3. helyezés

Horváth Zsuzsanna

Császár Kristóf 11.g
Szukics Ádám 11.g

megyei 1.
megyei 2.

Bothné Boroznaki Anita
Bothné Boroznaki Anita

Diákolimpia
VI. korcsoport
megyei 2.
Pável Tamás
A 2016/2017. tanév TANTÁRGYI VERSENYEINEK EREDMÉNYEI
labdarúgás lány
Diákolimpia
labdarúgás fiú

III. korcsoport

megyei 3.
3

Pável Tamás

Gyécsek Andrea

Diákolimpia
fiú kézilabda

IV. korcsoport

Pável Tamás

2. helyezés

Bothné Boroznaki Anita

Diákolimpia
fiú kézilabda

VI. korcsoport

3. helyezés

Gyécsek Andrea

Diákolimpia
magasugrás
Teke

Küplen Máté 9.b

megyei 1.,
országos elődöntő
3. helyezés
megyei 1.,
országos elődöntő
4. helyezés
megyei1.,
országos 11.
országos 9.
országos 4.
1. helyezés
2. helyezés

Pável Tamás

Gyécsek Andrea
Ernstné Molnár Valéria
Ernstné Molnár Valéria

Horváth Zsuzsanna
Horváth Zsuzsanna

László Ábel 11.g
László Kata 8.g
III. Béla Király lány foci
Kupa
III. Béla Király fiú foci
Kupa
Látássérültek
Kovács Attila 5.g
Országos
Diákolimpiája
úszás
Diákolimpia
iskolánk csapata
úszás – női
(Németh Mirtill – 6.g
vegyes váltó
Páli Borka – 6.g
Szabó Zsófia – 6.g)
1. SzentgottHARD
Borbély Attila 9.g

Balogh Éva

megyei 1.,
országos 12.
abszolút 1.
helyezés

Jennersdorf –
2,5 km-en

2. helyezés

Vöröskereszt
Csecsemőápolási Verseny

iskolánk csapata
(Illés Noémi – 8.g

Hegyi József

Pável Tamás

3 aranyérem

terepfutáson 4 km-

es táv

Pável Tamás

megyei 1.,
országos 9.

Császár-Bartakovics
Csaba

Kissné Unger Anita

1. SzentgottHARD
terepfutáson 4 kmes táv

Szabó Zsófia – 6.g)
Borbély Attila 9.g

abszolút 1.
helyezés

Szentgotthárd

Jennersdorf –
2,5 km-en

2. helyezés

Vöröskereszt
Csecsemőápolási Verseny

megyei 1.,
országos 9.

Kissné Unger Anita

megyei 2.

Kissné Unger Anita

terület 1., megyei
2. helyezés

Veszelovics Tímea

iskolánk csapata
(Illés Noémi – 8.g
Illés Jázmin – 7.g
Bedi Viktória – 7.g)
Országos
iskolánk csapata
Elsősegély(Gömbös Márton
nyújtó Verseny Koller Kristóf
(általános
Páli Hunor
iskolai)
Szűcs Henrik – 7.g)
Országos
iskolánk csapata
Elsősegély(Heiter Enikő, Sótér
nyújtó verseny Anna, Szűcs Tímea,
(Középiskolai Schreiner Anna, Kulcsár
kategória)
Fanni – 9.g)

1 csapat
1 csapat
megyei 3. hely
VI. korcsportos futsal
Kölcsey Labdarúgó Kupa
1 csapat
1 csapat
1. hely
Körmend (fiú) Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma
9
Amatőr kosárlabda bajnokság
1 csapat
1 csapat
megyei 3. hely
A 2016/2017. tanév TANTÁRGYI VERSENYEINEK EREDMÉNYEI
(fiú)
12. Király Kupa teremlabdarúgó 2 csapat (fiú és
2 csapat (fiú és
3. hely
Diákönkormányzat
torna
(fiú, lány)
lány)
lány)
Szentgotthárdi
iskolánk
csapata
3. helyezés
Megyei
egyéni atlétikai
döntő
–
1 fő
megyei 5. hely
Ifjúsági Napi
Kóbor Szonja 5.g 1 fő
súlylökés
(fiú)
vetélkedő
Páli Borka 6.g
Megyei egyéni atlétikai
Szabódöntő
Anna– 6.g
1 fő
1 fő
megyei 4. hely
távolugrás (fiú) Szabó Zsófia 6.g
Centrum Futsal megyei
döntőDorka 6.g
Viserálek
1 csapat
1 csapat
megyei 3. hely
(fiú)
Koller Kristóf 7.g
Páli
Hunor 7.g
Szlovén nemzetiségi
nyelv
1 fő
1 fő
országos 3. hely
Szűcs Henrik 7.g
OKTV
Örökségünk ’48 Kovács Eszter 8.g
Szunyog Borbála
8.g (3 fő)
1 csapat
1 csapat (3 fő)
országos 6. hely
Pinczi
Nóra 9.b
(országos történelmi
verseny)
Horváth Larissza210.g
csapat (3-3
szakiskola:
Császár
Kristóf 11.g fő)
Szerethető Matematika
Megye
megyei 2. hely
Papp
Kincső
11.g
Csapatverseny (szakiskola 10.
2 csapat (3fő)
szakközépiskola:
évf.)
iskolai forduló:
megyei 6. hely
16 csapat
Bolyai Megyei Matematika
megyei 2. hely a 9.,
2 fő
2 fő
Verseny
11. évfolyamon
megyei 2. hely a 9.,
Kenguru Matematika Verseny
21 fő
4 fő
10. 11. 12.
évfolyamon
III. Béla Megyei Informatika
1 csapat
1 csapat
megyei 2. hely
Verseny

SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
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Verseny megnevezése
Megyei Diákolimpia (fiú)
VI. korcsportos futsal
Kölcsey Labdarúgó Kupa
Körmend (fiú)
Amatőr kosárlabda bajnokság
(fiú)
12. Király Kupa teremlabdarúgó
torna (fiú, lány)
Megyei egyéni atlétikai döntő –
súlylökés (fiú)
Megyei egyéni atlétikai döntő –
távolugrás (fiú)
Centrum Futsal megyei döntő
(fiú)
Szlovén nemzetiségi nyelv
OKTV
Örökségünk ’48
(országos történelmi verseny)
Szerethető Matematika Megye
Csapatverseny (szakiskola 10.
évf.)
Bolyai Megyei Matematika
Verseny
Kenguru Matematika Verseny

Indulók száma

Eredményt elérők
száma

Elért eredmény

1 csapat

1 csapat

megyei 3. hely

1 csapat

1 csapat

1. hely

Implom József Helyesírási
Verseny

25 fő

1 csapat

1 csapat

megyei 3. hely

2 csapat (fiú és
lány)

3. hely

1 fő

1 fő

megyei 5. hely

1 fő

1 fő

megyei 4. hely

1 csapat

1 csapat

megyei 3. hely

Verseny
megnevezése

1 fő

1 fő

országos 3. hely

Verseny
SZKTV
- OSZTV
megnevezése

Indulók száma
(fő)
9

1 csapat (3 fő)

1 csapat (3 fő)

országos 6. hely

SZKTV
- OSZTV
III. Béla
Megyei
Informatika Verseny

9
4

2 csapat (3-3
fő)
iskolai forduló:
16 csapat

szakiskola:
megyei 2. hely
szakközépiskola:
megyei 6. hely

2 csapat (3fő)

2 fő

2 fő

21 fő

4 fő

1 csapat

1 csapat

megyei 2. hely a 9.,
11. évfolyamon
megyei 2. hely a 9.,
10. 11. 12.
évfolyamon

25 fő

4 fő

2 fő

3. hely és különdíj

4 fő

Szakiskola: 5. és 6.
hely
Szakközépiskola: 6.
és 7. hely

Szakmai versenyeredmények
Szakmai versenyeredmények

III.Siker
Béla Kulcsa
Megyei
Informatika
Verseny
Zalaegerszeg
Csernyánszky
Siker KulcsaImre
Országos
Zalaegerszeg
Középiskolai
Csernyánszky
Imre
Pneumatikai
Verseny
Országos
Középiskolai
Pneumatikai Verseny

Indulók száma (fő)

Eredményt elérők
száma

3
2
2

Egyéni
Csapat
Csapat
Egyéni
Csapat
Csapat

Különdíj
13. hely

Csapat

13. hely

Csapat
1

43

5

Elért eredmény
Szakmai vizsga
Elért
eredmény
írásbeli
részén 5
minősítés
Szakmai
vizsga
2. helyezés
írásbeli
részén 5
minősítés
2. helyezés
és 6. hely
2.
Különdíj
2. és 6. hely

Eredményt elérők
1
száma

megyei 2. hely

2 fő
2 főVörösmarty
3. hely és Mihály
különdíj
és Térsége
Iskola
Szakiskola: infor5. és 6.
Gimnázium Balogh Éva intézményvezetőtől kaptunk

Implom József Helyesírási
Verseny

2 fő

2 csapat (fiú és
lány)

Sikeresen érettségiztek

III. Béla Megyei Informatika
Verseny
Móra Ferenc próza- és
A Szentgotthárd
versmondó
verseny

Móra Ferenc próza- és
versmondó verseny

hely
Szakközépiskola: 6.
és 7. hely

mációt az érettségi eredményekről. A 40 érettségiző diák
közül 5 kitűnő és 6 jeles eredménnyel végzett.

A Virágos Magyarország zsűrije járt a városban
Szentgotthárd Város Önkormányzata az idén is nevezett a Virágos Magyarország
környezetszépítő versenyre,
melynek célja a hazai kertkultúra felkarolása, támogatása, illetve népszerűsítése.
Július 19-én a szentgotthárdi
önkormányzati hivatalban
Labritz Béla alpolgármester
nyitotta meg a konferenciát,
amelyen jelen volt Kiss Gábor
városi főépítész és Doncsecz
András városüzemeltetési
vezető is. A pályázat során bemutatták a város zöldfelülettel
kapcsolatos gazdálkodását, a
környezetvédelem, illetve a
különböző koncepciókon túl

a gyakorlatban is megvalósuló
közösségi, illetve önkormányzati kezdeményezéseket.
A szakmai zsűri Tubolyné
Balázs Nóra okleveles táj- és
kertépítészmérnök vezetésével látogatott el Szentgotthárdra. Gyökös Imre Gergő

főkertész tartott prezentációt.
Ismertette az önkormányzat fejlesztéseit, illetve felkészültségét. Az előadás kitért a
közelmúltban megnyílt hulladékudvar és az idén elnyert
Várkert-felújítási pályázat
fontosságára. Mindkét projekt

Labritz Béla alpolgármester (balról) vezetésével mutatták be
Szentgotthárd zöldfelületeit a szakmai zsűrinek

egyszerre elégít ki környezetvédelmi és lakossági igényeket. A programot a városban
tett séta zárta, ezen a versenybizottság értékelhette a
település környezetszépítését.
Az eddigi visszajelzések alapján a zsűri elégedett volt mind
az előadással, mind pedig a
városban tapasztaltakkal, és bár
több éve a versenyzők között
szerepel Szentgotthárd, de ilyen
színvonalas fogadtatásban és
előadásban még nem részesült,
így a város bizakodva várhatja a
pontozás eredményét.
Papp Bálint
stratégiai és fejlesztési
ügyintéző
Fotó: Horváth R. László

Szentgotthárd
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Elkezdődött a 16. Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep
Szentgotthárdon a Szlovének
Házában megnyitották a 16.
Szentgotthárdi Nemzetközi
Művésztelepet. Augusztus 6.
és 14. között 8 festő és 2 szobrász alkot a művésztelepen és
ismerkedik a várossal.
Hirnök József, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke elmondta, immár
16. alkalommal szervezte meg
a Szentgotthárdi Nemzetközi
Művésztelepet a Magyarországi Szlovének Szövetsége és
a Lendvai Galéria és Múzeum.
Az eltelt évtizedekben számos
országból – Chilétől Kanadáig,

Franciaországtól Dél-Afrikáig
– fogadták a művészeket, az
idén Szlovéniából, BoszniaHercegonivából, Szerbiából
érkeztek, nyolc festő és két
szobrász alkot a táborban.
A nemzetközi művésztelep
megvalósítását támogatja
a Szlovén Köztársaság, és
több éve a szentgotthárdi
önkormányzat is hozzájárul
a költségekhez. Szponzorok
segítenek abban, hogy a művészek megismerjék a várost
és környékét, és különféle
programokon is részt tudnak
venni.
Fotó: Holecz Károly

A 16. Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep résztvevői

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (13.)
Gerincpanaszok az ideggyógyászat szemszögéből
Az emberi gerinc kettős funkciót lát el, egyrészt támasztó,
teherviselő szerv, mely a testsúly
megtartása, hordása mellett lehetővé teszi a fej és a végtagok
mozgatását. Másrészt védelmet
nyújt a gerincvelő és a gerincidegek számára. Az első funkció
tulajdonképpen mozgásszervi
jelleggel bír, míg az idegrendszerrel való közvetlen kapcsolata
révén jöhetnek létre a különböző
ideggyógyászati megbetegedések,
panaszok.
Felmérések szerint a lakosság
70%-a életében legalább egyszer
átél derékfájást, vagy gerincfájdalmat. A fájdalom az enyhe kellemetlenségtől az elviselhetetlen
fájdalomig különböző erősségű
lehet, a fájdalom intenzitása általában nem áll arányban a kiváltó
ok súlyosságával. A legerősebb
fájdalom is többnyire 4-6 hét
alatt spontán javulhat, vagy meg
is szűnhet. Az esetek mintegy harmadában kiújulással kell számolni
az elkövetkezendő években. A
lakosság egészét nézve a „gerincfájós” betegek száma 12–30%-ra
tehető.
Megkülönböztetünk „egyszerű”
gerinc- vagy derékfájdalmat, ezt
lumbago, vagy nem specifikus
gerincfájdalom névvel illeti a
szakirodalom. Ebben az esetben
a fájdalom nem kisugárzó jellegű, nem kíséri zsibbadás vagy
izomgyengeség. Ilyenkor a panaszok hátterében általában nem
neurológiai megbetegedés áll,

hanem mozgásszervi probléma
okozza, vagy nincs egyértelműen
bizonyítható oka a fájdalomnak.
A gerincpanaszok 90 százalékban
ebbe a csoportba sorolhatók.
Specifikus derékfájásról beszélünk, ha bizonyos figyelmeztető
jelek észlelhetőek:
– életkor (20 évnél fiatalabb,
55-nél idősebb)
– nyugalmi fájdalom
– általános panaszok, tünetek
(fáradékonyság, fogyás, étvágytalanság stb.)
– a fájdalom féloldali és/vagy a
végtagba sugárzik
– izomgyengeség, vizelési zavar
alakul ki
– zsibbadás kíséri
– kórelőzményben daganatos
megbetegedés
A gerincpanaszokat osztályozhatjuk aszerint is, hogy mennyi
ideje állnak fenn. Megkülönböztetünk akut, 6 héten belül szűnő
gerincpanaszt, szubakut 6 hét
és 3 hónap között lezajló, illetve
krónikus gerincfájdalmat, amely
3 hónapnál tovább tart.
Gerincpanaszok leggyakoribb
okai:
– gerincferdülés, rossz tartás
– a csigolyák és porckorongok
terhelése egyenetlen, a hátizmok
igénybevétele rendellenes, következmény fájdalom és porckopás
lehet
– kopásos és
degeneratív gerincbetegségek – az életkor előrehaladtával

gyakorisága nő, ide tartoznak
a porckopások, meszesedések,
spondylosis
– porckorong elváltozások
– porckorong deformitások,
discopathia, prothrusio, porckorong sérv
– gyulladásos megbetegedések – viszonylag ritkák, discitis,
spondylodiscitis, csigolyákat és a
porckorongot is érintő gyulladás
– csontritkulás – veszélyeztetettebbek a nők, bizonyos életkor felett bárkinél előfordulhat,
következménye csigolyatörés,
összeroppanás lehet
– baleset okozta elváltozások
– más szervrendszer megbetegedése kapcsán kialakuló gerincbetegségek.
A porckorong sérvről kiemelve
az mondható el, hogy a porckorong egy külső gyűrűszerű tokból
és egy belső kocsonyás részből áll.
A porckorong rugalmasságánál
fogva erő hatására deformálódni,
elmozdulni képes. Bizonyos mértékű erő hatására a rostos külső
tok megnyúlhat, és kitüremkedés
jöhet létre, mely a közeli képleteket megnyomva okoz fájdalmat.
Durvább esetben a rostos gyűrű el
is szakadhat, és a kocsonyás belső
anyag kifolyhat a környező szöveteket nyomva, ezt nevezzük kiszakadt sérvnek. Általánosságban
elmondható, hogy az utóbbi évek-

ben az idegsebészet maximálisan
konzervatív irányelvet képvisel,
előtérbe helyezve a konzervatív,
nem műtéti kezeléseket. Vizsgálatokkal igazolt sérv esetén, neurológiai tünetek jelenléte mellett is csak
kellő megfontolás alapján, spontán
javulás reményének hiányában
javasolnak műtéti kezelést.
Gyakorlati teendők derékfájás
esetén:
– amennyiben a panaszunk
akut, nem specifikus jellegűnek
tűnik (nincs figyelmeztető jel, nem
tart 6 hétnél régebben, nem előzte
meg baleset) elég a pihentetés és
a tüneti kezelés, amely jelenthet
gyógyszeres fájdalomcsillapítást,
vagy fizioterápiát, bizonyos esetekben gyógytornát. Ha ezzel nem
érünk el javulást, célszerű háziorvosnál jelentkezni pár hét után.
– Ha a fájdalom szubakut, tartós,
vagy akut, de a fenti figyelmeztető
jelekkel társul, forduljunk orvoshoz, kivizsgálás szükséges. Baleseti
történés esetén célszerű azonnal
orvoshoz fordulni.
A megelőzés érdekében fontos a
normál testsúly tartása, aktív, mozgásban gazdag életmód. Korábbi
gerincpanaszok esetén gerinckímélő életmód, a gerinc izmok erősítését célzó torna, testsúly tartása,
vagy csökkentése javasolt.
Dr. Miklós Egon
ideggyógyász, osztályvezető főorvos
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
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Szezonális közegészségügyi információk
Még tart a nyár, és szeretnénk
a lakosság figyelmét felhívni
a szezonális aktualitásokra,
illetve a megelőzés lehetőségeire. Az alábbiakban
felsorolt források segítenek
Önöknek az egyes témákhoz
kapcsolódóan.
Nyári környezet-egészségügyi kockázatok: hőséghullámok,
– Mit kell tudni a lakosságnak a felkészülés és megelőzés
lehetőségeiről?
• Közegészségügyi tanácsok
a hőség egészségkárosító hatásairól - WHO
• Hasznos tanácsok kánikula
idejére a hőguta megelőzése és
kezelése érdekében fiatal anyukák és kisgyermekek számára
• Hasznos tanácsok kánikula
idejére a hőguta megelőzése
és kezelése érdekében fiatalok
számára

• Hasznos tanácsok kánikula
idejére a hőguta megelőzése
és kezelése érdekében idősek
számára
• Hőhullám - tanácsok
• Hőhullám okozta káros
egészségi hatások megelőzési
lehetőségei
• Klímaváltozás
• Tanácsok hőhullámok idejére
• UV- tanácsok
Forrás: oki.antsz.hu honlapon Lakossági tájékoztatás/
Hőség
A hazai hőségriasztáshoz
kapcsolódó ajánlások: az Országos Környezetegészségi Intézet honlapja aktuális adatokat
szolgáltat a hőségriasztásról, az
UV-riadókról és a levegőminőségről: http://oki.antsz.hu
(Forrás: Bobvos János A hazai hőségriasztási rendszer
jellemzői, tapasztalatai Kör-

nyezet- és Táplálkozás-egészségügyi Főosztály, Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály)
Forrás: oki.antsz.hu honlapon Lakossági tájékoztatás/
Vízhigiéné hőség idején
http://oki.antsz.hu/files/
dokumentumtar/nyiltvizifurdozes.pdf
Vizeink minősége oki.antsz.
hu honlapon
Hol fürdőzzünk http://
o k i . a n t s z . h u / f i l e s /d o k u
mentumtar/hol-furodjunknyari-idoszakban-2014.pdf
(Forrás: dr. Khayer Bernadett és dr. Vargha Márta
OKI Vízhigiénés Osztály)
Polleninformáció
A polleninformáció, betegtájékoztatás, amelynek
révén térben és/vagy időben
elkerülhető a pollenexpozíció:

Országos Közegészségügyi
Intézet lakossági tájékoztatás
oki.antsz.hu honlapon
– a tüneti naplózáson alapuló személyre szabott pollen
előrejelzés
– az előre jelzett időszakokban a szabadtéri tevékenységek
– a lakás szellőztetésének
átütemezése
– szűrőmaszkok használata
a lakótérben
– a hűtő- és fűtőberendezésekben, szellőzőrendszerben
felhalmozódott pollen eltávolítása
– az allergénmentes zöldfelületek kialakítására vonatkozó szabályozás és az ezzel
kapcsolatos ismeretek átadása
(Forrás: Dr. Magyar Donát
Országos Közegészségügyi
Intézet, Budapest)
Információ: Egészségfejlesztési Iroda

Innovációs projekt: kézzelfogható eredmények is születtek
Az Opel Szentgotthárd Kft.nél nemcsak a balesetmentes
munkavégzésre figyelnek oda,
de szívükön viselik az innovációt, a technológiai megújulást
is. Ennek érdekében konzorciumvezetőként vettek részt
abban a Versenyképességhez
és Kiválósági Szerződésekhez
kapcsolódó kutatás-fejlesztési
projektben, amelynek zárását
június végén tartották.
A sajtó képviselői megismerkedhettek magával a
projekt lebonyolításával, de
annak immár kézzelfogható
eredményeivel is. A konzorcium tagjai a csaknem kétmilliárd forintnyi programban 232
kutatás-fejlesztési feladatot
valósítottak meg, ezeken több
mint 25 szervezet osztozott. Jól
működik az országos együttműködési hálózat, amely a
projekt szakmai bázisát adja

a 10 kutatási főigény mentén.
A szentgotthárdi gyárban
Grzegorz Buchal gyárigazgató
arról is beszélt, hogy a projekt
két és fél éve alatt kilenc kon-

arra, hogy a virtuális és a fizikai gyártás egymást kiegészíti,
bár Vas és Zala megyében száz
gépipari, elektronikai és járműipari cég mintegy 15 ezer

Az Opel motorgyártó soraira
fejlesztettek ki kamerarendszert

zorciumi tag működött együtt,
és kétszáz szakértő segítette
a munkájukat. Dr. Viharos
Zsolt János, a projekt szakmai
vezetője felhívta a figyelmet

embert foglalkoztat, a kutatás
és fejlesztés eddig meglehetősen háttérbe szorult. Ezen
segített a mostani program,
amelynek keretében a részt

vevő vállalatok megfogalmazták, milyen termékfejlesztésre
van szükségük.
Az eredmények pedig önmagukért beszélnek. A sokféle
tudományos-technikai publikáció mellett például megvalósították a kerámiás szikraforgácsolást, az Opel gyár számára
komplex kamerarendszert is
kifejlesztettek, amely a ritkán
előforduló hibákat is kiszűri,
és képes bármilyen terméket
felismerni. Más újítások mellett
egy szombathelyi elektronikai
cégnél pedig a szoftverjavításhoz kapcsolódóan alkatrészfelújításra dolgoztak ki újabb
eljárást.
Tervbe vették egy kutatási
hálózat létrehozását, a mostani projekt továbbgondolása,
valamint az önálló innováció
ösztönzése is a jövőt érintő
elképzelések között szerepel.
(l. e.)
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MOZIMŰSOR
augusztus 11. 19:00, augusztus 14. 19:00
Nyomd, bébi, nyomd (szinkronizált angol-amerikai akcióvígjáték – 2D)
augusztus 12. 17:00, augusztus 13. 18:30, augusztus
15. 19:00
Pókember – Hazatérés
(szinkronizált amerikai sci-fi
akciófilm – 3D)
augusztus 12. 19:30, augusztus 13. 16:00
A majmok bolygója –
Háború (szinkronizált

amerikai sci-fi akciófilm
– 3D)
augusztus 18. 19:00, augusztus 20. 19:00
D u n k i rk (s z i n k r o n i z á l t
amerikai-angol-francia film – 2D)
augusztus 19. 17:00, augusztus 20. 16:00
A mogyoró-meló 2 (szinkronizált kanadai-amerikaidél-koreai családi animációs
film – 3D)
augusztus 19. 19:00, augusztus 21. 19:00, augusztus
22. 19:00
Baywatch (szinkronizált
amerikai akcióvígjáték – 2D)

Szelfi Pályázat
A Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület
fotó és szelfi pályázatot hirdet 8 és 30 év közötti fiatalok
részére, akik nyáron szelfiket készítenek érdekes helyeken.
A fotókat a következő e-mail címre kérjük elküldeni:
info@pannonkapu.hu
A pályázathoz kérjük mellékelni: a kép helyszínét, a pályázó nevét, életkorát, telefonos elérhetőségét
Beküldési határidő: 2017. szeptember 14. péntek
A beérkezett legjobb képekből szeptemberben kiállítás
készül a Színház aulájában

Mobilitás Hete 2017
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017-ben is csatlakozik
Európa legnagyobb közlekedéshez kapcsolódó kampányához, az Európai Mobilitási Héthez. A minisztérium önkormányzatok, illetve önkormányzati tulajdonú szervezetek
részére egyedi támogatási lehetőséget biztosít. Az eseménysorozat a korábbiakhoz hasonlóan, szeptember 16-22. között
zajlik, amelynek célja, hogy ösztönözzék és támogassák a
fenntartható közlekedést, valamint ösztönözni a település
lakóit arra, hogy próbálják ki a gépkocsival történő közlekedés
alternatíváit. Szentgotthárd az idén is résztvevője lesz ennek
az európai kezdeményezésnek. Az idei programtervben is
szerepel kerékpár- és gyalogtúra, Csobbanj Szentgotthárd,
gyerek mobilitási nap, Autómentes Nap, a programhét a
szeptember 22-i Városi Sportnappal zárul. Az idei Mobilitási
Hetet is a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, a helyi EFI
iroda, illetve a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
szervezi. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak,
bővebb program hamarosan!

Tekepálya-bérlés
Teljesen megújult környezetben várja a tekézni vágyókat
a Városi Sporttelep Tekepályája. A pálya bérléséhez 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 vendégeit!

augusztus 20. 18:00 – mozijegy: 600 Ft
A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában (magyar ismeretterjesztő film – 2D)
augusztus 25. 19:00, augusztus 27. 18:00, augusztus
29. 19:00
Pappa Pia (magyar vígjáték
– 2D)
augusztus 26. 17:00, augusztus 27. 16:00
A mogyoró-meló 2 (szinkronizált kanadai-amerikaidél-koreai családi animációs
film – 3D)
augusztus 26. 19:00, augusztus 28. 19:00
A Setét Torony (szinkronizált
amerikai sci-fi kalandfilm – 2D)
szeptember 1. 19:00, szep
tember 4. 19:00, szeptember
5. 19:00
Pappa Pia (magyar vígjáték
– 2D)
PAPPA PIA
Az idén bemutatott remek
magyar filmek sorában – a Kin-

csem és a Brazilok után – most
egy újabb kivételes produkció,
kiváló színészekkel érkezik augusztusban a hazai mozikba.
Az idei nyár szórakoztató alkotásai közül minden bizonnyal
ez lesz az egyik legpergősebb.
A népszerű magyar slágerekkel
felturbózott vidám történetben
valószínűleg minden korosztály
megtalálja a kedvére valót, mivel
az alkotók elsősorban közös családi kikapcsolódásnak szánják. A
sztori szerint pesti vagányok, bohémek és egyéb szélfútta figurák
tarkabarka csapata szembeszáll
Wizy zsoldosaival meg bombázó,
de jéghideg alvezérével, és megkísérli a lehetetlent: a csónakházból átmenetileg romkocsmát
varázsolnak, hogy összegyűjtsék
a túléléshez szükséges összeget.
Mindehhez – és erre utal a film
alcíme is – bizony „Kell egy kis
őrültség!” Szentgotthárdon ezt a
laza zenés vígjátékot augusztus
25-től láthatja a közönség.További információk és online helyfoglalás: www.csakanyimozi.hu

Gotthárdi győzelmek
Feldbachban
Közel 300 résztvevő indult az 1. Internationaler Sonnwendlauf
elnevezésű utcai futóversenyen Feldbachban. A változatos vonalvezetés alaposan próbára tette a versenyzőket. A harminc
vasi futó között szentgotthárdiak is voltak, akik eredményesen
szerepeltek. Eredmények: Ifjúsági 4220m 16-17 év: 1. Borbély Attila
Felnőtt 12660 m abszolút: 2. Kovács Balázs 3. Ifj. Borbély Sándor
Korosztályos eredmények: 20-29 év: 2. Ifj. Borbély Sándor 30-39
év: 1. Kovács Balázs 60-69 év: 2. Borbély Sándor.
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15. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás
15. alkalommal versenyeztek az amatőr és profi futók a
Szentgotthárdi Csata Emlékfutáson. A szervezők ezúttal
is minden korosztályra gondoltak. 16 órától az óvodások
álltak rajthoz, őket követték
az egyre idősebbek egészen a
15 évesekig, a gyerekfutamok
után pedig a parafutók következtek. A futamot megelőzően Dolgos Ernő az Y09 Körmend Postagalamb Egyesület
képviseletében 60 galambot
röptetett, a gyerekek legnagyobb örömére. A létszámok
tekintetében ismét 100 közeli
volt a gyermekindulók száma, illetve 10-en futottak a
parafutamon. 18:30-tól a 9500
méteres táv várta a nevezőket,
ahol végezetül 170-en álltak
a rajthoz, a főfutam startját
követően az 1664-es csatá-

hézséget jelentett. A főfutamot
immár 8. alkalommal Koszár
Zsolt nyerte, megelőzve a
SZOSE versenyzőjét, Horváth

Pócsi Krisztián, míg a hölgyeknél 1. Juhász-Tóth Eszter, 2.
Németh Barbara, 3. Csempesz
Éva, a legjobb szentgotthárdi

Futók, akik 15 éve mindig
rajthoz álltak Szentgotthárdon
Györgyöt, akinek nem titkolt
vágya volt Zsoltot legyőzni,
de az emelkedőt követően ez
az elképzelés szertefoszlott,
az abszolút verseny 3. helyén
szintén szentgotthárdi futó
ért célba Karsai Márton személyében. A hölgyek abszolút

versenyzők tekintetében: 1.
Koszár Zsolt, 2. Karsai Márton, 3. Somogyi Gábor, míg a
nőknél 1. Dancsecs Réka, 2.
Fábián Anikó, 3. Orbán Helga
(a további eredmények az esemény honlapján elérhetők).
A korábbi évekhez képest az
idei évtől befutóérmekkel
gazdagodtak a fő- illetve hobbi
futam versenyzői, amit egy

magyarszombatfai fazekasmester, Vörös Gábor készített.
A 9500 m-es táv legidősebb
résztvevője a 84 éves Kenyér
Imre volt, a legfiatalabb korosztályú versenyzők pedig
2005-ben születtek, akik közül
a legjobb időt Puskás Máté futotta. A díjátadón jutalmazták
azokat, akik a 15 év alatt mindegyik futáson részt vettek: id.
Borbély Sándor, Csonka Gyula,
Dancsecs András, Horváth
Tamás, Karsai Márton, Petz
László, Trajbár Imre, Woki
Zoltán futókat. A versenyzők
az ország legkülönbözőbb
pontjairól érkeztek – többek
között Szegedről, Budapestről, Sopronból, de minden
bizonnyal a floridai Venice az
idei legtávolabbi lakóhely. A
szervezők köszönik mindenki
részvételét, továbbá a lelkes
önkéntesek, támogatók, és a
különböző szervezetek segítségét!

Gotthárdi tekés elismerések
A gyermekfutam indítása
ra emlékezve a hobbifutam
résztvevői indultak, ők 25-en
versengtek egymással és az
idővel. A versenyzőknek ismét
meg kellett küzdeniük a hőséggel, ami még a rendszeresen futók számára is nagy ne-

kategóriájában Wutschi Míra
győzött, mögötte Regős Éva
és a szentgotthárdi Dancsecs
Réka értek a célba. A hobbi
kategóriában az urak mezőnyében 1. Höfler Daniel, 2.
Ropos Tamás és Szűcs Bálint, 3.

Szentgotthárdi futósiker
Július 30-án rendezte az I.
Őrség Félmaratont a Veszprémi Tájékozódási SE. A Dunántúl számos pontjáról, még
Pécsről is érkeztek versenyzők. A rajt reggel 8 órakor
volt Hársas-tó strandjáról.
Az útvonal: Zsida-ZsidahegyApátistvánfalva-Farkasfa és
vissza Hársas-tóhoz. A táv 21
km, nagy részben erdőben,
terepen. Az egyik esélyes
pécsi terepspecialista már 8

km után megsérült, és feladta a versenyt. A legidősebb
induló a 61 éves Borbély Sándor fiatalokat megelőzve, az
abszolút verseny 6. helyén
ért célba. A szervezők gyümölcslevessel és dinnyével
várták a 2 órás terepfutás
után a versenyzőket. Az első
három helyen szentgotthárdiak végeztek. Eredmények:
1. Takács Tibor 2. Polly Dániel
3. Pável Kornél.

A megyei tekeszövetségben újabb négy évre a korábbi
elnököt, Németh Lajost választották meg a vezető pozícióra.
Az alelnöki teendőket a szentgotthárdi tekés körökben ismert Musits Gyula tölti be a következő ciklusban, valamint
a Szentgotthárdi VSE elnöke, Tróbert József is bekerült az
elnökség tagjai közé. Ezen a megbízatáson kívül ő látja el
a versenybizottság alelnöki pozícióját, valamint az utánpótlás bizottság elnöki feladatait is.
A szezonvégi díjátadó ünnepségen „Vas Megye Tekesportjáért” plakettet kapott az NB I-ben szereplő szentgotthárdi csapat játékosa, Koltai László. Az utánpótlás játékosok díjait is helyi tekések érdemelték ki, az idei szezonban
mutatott kiváló teljesítményük alapján, a megye legjobb 14
év alatti tekézője a világkupán ezüst- és bronzérmes Karba Noel, míg a legjobb 18 év
alatti játékos László Kata lett.
Karba Noel és Tróbert József

László Kata
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Mi a helyzet a focistáknál és a kéziseknél?
Körbenéztünk a város labdarúgó- és kézilabdacsapatainak
háza táján, kicsit visszatekintve az előző bajnoki évre, és
előretekintve a következőre.
A Kiswire Szentgotthárd VSE
a 2016/17-es bajnoki évet 38
ponttal a 8. helyen zárta a labdarúgó megyei I. osztályban.
Heiter László edző úgy látja,
összességében hullámzó teljesítményt nyújtott a csapat,
ennek ellenére a középmezőnyhöz elegendő 38 ponttal elégedett lehet. Eleinte nem jöttek
az eredmények, különösen a
hazai meccsek elvesztése fájó.
Idegenben egészen jól ment a
csapatnak. Szoros mérkőzéseken is kikaptak, nemegyszer
„átaludták” az első félidőt, s a
másodikban igyekeztek javítani. Sok helyzetet dolgoztak ki,
de ki is hagytak. Az is igaz, sok
sérülttel is számolniuk kellett.
Az utolsó fordulókban jól ment
a játék, sorra jöttek a győzelmek,
s ezek kellettek a minél jobb helyezéshez. Heti három edzéssel
készülnek a következő bajnoki
évre, s persze edzőmeccseket
is beiktatnak. Játszik a csapat
nyáron kupameccset is. A gárda
lényegében együtt marad, megy
el ugyan játékos, de komoly erősítés is érkezik. Erős lesz a mezőny, így igen meg kell küzdeni
a mostaninál jobb helyezésért.
A Rábatótfalui SE a labdarúgó
megyei II. osztály Körmendi
csoportjában a 3. helyen végzett
62 ponttal. Merkli József edző az
elért harmadik helyezéssel elégedett, hiszen nehézkes indulás
után sikerült dobogón végezni.
Bajnokként sajnos nem tudnak
továbblépni, s ez talán kihat a
játékosok motiváltságára is. A
tavaszi szezon jobban sikerült
az őszinél, ez segített a bronzéremhez. Gond az, hogy elég
sok gólt kapott a csapat, azaz
nem valami veretes a védelem.
Az utolsó fordulókban magabiztos győzelmeket arattak.

Bár vannak jóval gyengébb
képességű ellenfelek is, de azok
is fel tudják szívni magukat a
jobbak ellen, így minden mérkőzésen meg kell harcolni a
győzelemért. Egy a középpályán

is közel járt a bajnoki címhez,
amit az akkori bronzérem is
bizonyít. Császár Tibor csapatvezető úgy értékelt, hogy a
fiatalos lendület és az idősebb
játékosok rutinja jól ötvöződött,

A bajnokságot nyert kézilabdacsapat névsora: Huszár Benjamin,
Lang Zalán, Fodor Bálint, Császár Tibor, Császár Levente,
Nagy Félix, Koszár Patrik, Murányi Péter, Páli Gábor,
Varga Ádám, Vadász Levente, Weidl Ákos, Katona Dániel,
Kolozsvári Bence, Vörös Gergő, Dancsecs Mátyás, Vadász Márton,
Nagy Noel, Dáme Levente, Csalló Balázs, Vadász Hunor.
A rájátszás gólkirálya Weidl Ákos lett
meghatározó játékos magasabb
osztályba igazol a csapatból, az
ő hiányát bizonyára megérzik
majd. Egy-két fiatalt mindenképpen meg kell próbálni beépíteni a csapatba, hiszen ez a
jövő záloga is.
A kézilabda NB II-ben a
Szentgotthárdi KK a 2016/17-es
küzdelmeket a 4. helyen zárta
25 ponttal. Csipszer Péter játékos-edző szerint talán az eddigi
legnehezebb bajnoki éven vannak túl, amióta részese az NB.
II-es csapat küzdelmeinek. A 4.
helyen végeztek, amivel összességében elégedettek lehetnek.
Az eredeti cél mindössze az volt,
hogy ne a táblázat alsó felében
szerénykedjenek a záráskor,
ezt pedig bőven túlszárnyalták. Családias volt a csapaton
belül a hangulat, az összetartás
így erősségükké vált. A csapat
magja nem változik, egyelőre
távozó sincs. Két játékos biztosan érkezik. A következő
bajnoki évben szeretnének a
dobogóra kerülni, ami ebben
az erős mezőnyben igen nehéz
feladatnak ígérkezik.
A Máriaújfalui SE 24 ponttal
megnyerte a Somogy-Vas-Zala
megyei I. osztályú férfi kézilabda-bajnokságot. A gárda tavaly

ami a meccsek közben rotációs
rendszerben eredményesnek
bizonyult. A gólképességet jól bizonyítja a 92-es pozitív mérleg.
Ugyan jogosultságot szereztek
a magasabb osztályban történő

indulásra, de úgy érzik, hogy
az utánpótlás még nem érett
igazán az ifi csapatként való
szerepeltetésre, bár serdülőként
vitézkednek a saját korosztályos
bajnokságukban. Szándékuk
szerint a felnőtt csapattal átlépnek a Győr-Moson-Sopron
megyei bajnokságba, ami az
eddiginél erősebbnek mutatkozik. Időközben pedig fejlődhet az
utánpótlás csapat is, amely majd
egy esetleges feljutás esetén
ifjúsági csapatként működhet.
Az NB II-ben történő indulási
jogra pedig a második helyezett Kaposvár tartott igényt. A
következő bajnoki évben a cél
minimum a dobogós helyek valamelyike. Az edzői feladatokat
a jövőben Murányi Péter látja
el, akinek munkáját az eddigi
sikerek egyik kovácsa, Ernst
Attila segíti, aki vállalta, hogy
alkalmanként játékosként is a
csapat sikeréért dolgozik.
- lei -

SZET Szentgotthárdi Kft.

Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.
Szentgotthárd Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda: 06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 7.30-15.30
Halottbeszállítás 24 órás ügyelet: 06-30/2827-684,
06-30/819-0856

Park és közterületek gondozása, szállítás,
síkosságmentesítés és hóeltakarítás.
Tel.: 06-94/553-023
Lakásfelújítás, épületkarbantartás,
épületek komplett kivitelezése.
Nyílászárócsere, festés.
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, villanyszerelés,
külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák, kapubejárók
készítése, kertépítés.
Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
Tel.: 003694-553-023
E-mail: info@szetszentgotthard.hu
www.szet-kft.hu

A szentgotthárdi

GOTTHARD THERME HOTEL & CONFERENCE****
a következő pozíciókra keres munkatársakat:

SALES ASSZISZTENS
Elvárás: vendégközpontú gondolkodás, önálló munkavégzés,
német nyelvtudás, rugalmasság

RECEPCIÓS
Elvárás: terhelhetőség, precíz munkavégzés, nyelvtudás

SZAKÁCS
Elvárás: szakirányú végzettség, előny: tapasztalat

SZOBAASSZONY
Elvárás: megbízhatóság, precíz munkavégzés
Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk: cecilia.olasz@accenthotels.com

