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Széll Kálmán és a város
11. oldal

Beszámoltak, támogattak
13. oldal

Sport

14-16. oldal

Szerelmes biciklistákkal
indult a fesztivál
Fotókiállítás, filmbemutató, élménybeszámoló szerepelt az országos kezdeményezésű Szerelmesek Fesztiválja
nyitónapján, július elsején, a szentgotthárdi moziban.
Huszár Gábor polgármester nyitotta meg
a Szerelmesek Fesztiválja programsorozatát a mozi előcsarnokában. Elmondta,
két szöveggel is készült arra, hogy az első
napon megnyissa a fesztivált és azt a kis
kiállítást, amely bemutatja a filmvásznon
világhírűvé vált szerelmespárokat. Az
egyik változatban szólt a fesztivál előtörténetéről, arról, hogyan jutottak el az ötlettől
a megvalósításig.
Folytatás a 2. oldalon

Tahi-Tóth Lászlóval Jakab Anikó a gimnázium tanára beszélgetett

Tombolt a kánikula
Szentgotthárdon a Hársas-tónál rengetegen kerestek felüdülést a forró napokban. A természetes környezet, az árnyas
fák és a kellemes víz a turistákat és a
helybelieket is a víz közelébe csábította.
A szentgotthárdi önkormányzat a Szentgotthárdi Horgász Egyesülettel kötött szerződést, a civil szervezet működteti és tartja
rendben a tavat és környékét. Fokozatosan
valósulnak meg fejlesztések a tó környezetében.
Folytatás a 3. oldalon

Semmelweis Nap
kitüntetésekkel
Június 29-én tartották Szentgotthárdon a Refektóriumban a
Semmelweis Napot, amelyen a
város kitüntetését kapta Németh
Ferencné és Ódor Lászlóné.
A Himnusz elhangzása után Sömenek
Dóra, a gimnázium tanulója adta elő
Kosztolányi Dezső: A doktor bácsi
című versét.
Folytatás a 2. oldalon
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Szerelmes biciklistákkal
indult a fesztivál
Folytatás az 1. oldalról
Utalt arra, hogy az ötnapos
programsorozat létrejöttében
komoly szerepe volt a filmszínház felújításának. A másik
változatban a polgármester azt
ecsetelte, hogy a törököknek is
köszönhető a Szerelmesek Fesztiválja, hiszen már nem tudtak
olyan új programot kitalálni a
városban, amely a történelmi
időkhöz, a törökök ellen vívott
csatákhoz kapcsolódott volna,
mert ilyenek másutt is vannak.
S ekkor született meg az ötlet,
hogy rendezzék meg a Szerelmesek Fesztiválját, hasonló program
máshol még nem igen volt. Végül
Huszár Gábor, a megjelentek
figyelmébe ajánlotta a kiállítást,
a további programokat.
A filmszínház előcsarnokában két tablón is bemutatták
a filmvászon ismert szerelmespárjait. A Casablanca, az
Álom luxuskivitelben, a Grease,
a Sztárom a párom, de még a
Szomszédok filmsorozat szerelmesei is viszontláthatók a fotókon. Majd az 1965-ben készült,
Bacsó Péter rendezte Szerelmes
biciklisták című fekete-fehér,
keskeny vásznú magyar filmet
nézhették meg a résztvevők,
amely méltán aratott akkoriban
nagy sikert a mozilátogatók és
a tévénézők körében is. A film
a Balatonon játszódik, s mindazt bemutatja, ami az akkori
fiatalság életmódjához tartozott: kerékpártúra, sátorozás,
piálás, fürdés, nyári munka és
csajozás. (Ugye milyen ismerős
ez manapság is?) Az akkor befutó Illés együttessel, és kitűnő
betétszámokkal, amelyek közül
a „Te szeress legalább” szerepel
a jó harminc évvel később,
Tímár Péter rendezte, s nagy
érdeklődést kiváltó, már színes
Csinibaba című magyar film
dalai között is.
A film bemutatásához meghívták a legismertebb férfi fő-

szereplőt, Tahi-Tóth Lászlót.
Mindehhez stílszerű volt, hogy
a Jászai Mari díjas, érdemes és
kiváló művész egy retro biciklin
hajtson be a mozi nézőterére.
Néhány méter után azonban a
kissé lejtős padlón a drótszamár
kicsúszott alóla. Fölkelt és korát
meghazudtoló fürgeséggel és
lélekjelenléttel ismét nyeregbe
pattant, és megtette a félkört a
nézőtér körül. Mindenesetre ez a
filmbe illő jelenet még fel is dobta
a rendezvény hangulatát.

színművész erősen kötődik a Balatonhoz. Már csak azért is, mivel
a háborút Vonyarcvashegyen
vészelte át a családja, s Pestre történt visszatérésük után – hatéves
volt – alig értették meg a társai,
olyan vidéki tájszólással beszélt.
Erre a balatoni vidékre többször
is visszajár. Azt is elárulta, hogy
fiatalon a stoppolás sem állt tőle
távol. Szerinte a mai fiatalok nem
rosszabbak, mint az 1960-as,
’70-es évek ifjúsága volt, bár több
minden manapság már megmo-

Érdeklődők a kiállítás megnyitón
A film forgatásakor még főiskolásként a három kerékpáros
srác egyikének szerepét eljátszó
Tahi-Tóth Lászlót faggatták a
forgatásról, önmagáról, a múltról és jelenről. A színpadról
és a televízióból is jól ismert
művész jó szívvel gondolt vissza
a régmúltra, a forgatásra, bár
elismerte, hogy minden részletre
már nem emlékszik, hiszen azóta
sok más filmben is szerepelt. De
akkor még igen jól ment a kerékpározás, szerette is ezt a szabadidősportot. Akkoriban még
az sem volt szokás, hogy ismert,
népszerű együttesek balatoni
szórakozóhelyeken is muzsikáljanak. A filmben az Illés együttes
pedig éppen egy vendéglő tóra
néző teraszán játszotta a dalokat,
köztük a később nagy slágerré
vált, „Táskarádió”-t. Azt is megtudhatták a jelenlévők, hogy a

solyogtató, ami akkor volt. Két
hónapig tartott a forgatás, csak
irigyelni lehetett őket azért, mert
a Balatonon voltak, szórakoztak,
fürödtek, népszerűvé váltak,
és még pénzt is kereshettek.
Azért az nem volt semmi, hogy
a filmben még kaszálnia is kellett
(megtanulta!). Mi több, a filmbéli
rajzokat ő maga készítette, hiszen
rajzolói-festői ambíciói is voltak,

korábban képzőművészeti gimnáziumba járt. Végül mégis a színészet mellett döntött. A fiatalos
kalandvágy persze nem állt tőlük
távol akkoriban, a forgatás végén
színésztársával, Orbán Tiborral
elkötötték azt a vitorlást, amit a
stáb bérelt, hogy igazi balatoni
háttérképként szolgáljon a forgatáson. A tó közepén azonban
olyan nagy vihar kerekedett,
hogy még a vitorlarudat is eltörte,
s bizony nagyon féltek attól, hogy
felborulnak. Végül a sors kegyes
volt hozzájuk, s a túlsó partra
sodorta őket a háborgó víz.
Alaposan meglepődtek abban a
SZOT szállóban, ahová vizesen,
csapzottan beállítottak. Kaptak
száraz ruhát és szállást, értesítették a stábot, reggel jöttek értük.
Bacsó Péterrel és a színészek egy
részével később is jó kapcsolatot
ápolt, de sajnos az évtizedek
nem múltak el nyomtalanul. A
Szerelmes biciklisták hősszerelmese, Orbán Tibor igen fiatalon
1983-ban tragikus körülmények
között halt meg, ahogy elhunyt
már a női főszereplő, Káldy
Nóra is, a rendező Bacsó Péter
és a zeneszerző Fényes Szabolcs
sincs már az élők sorában. De
azért emlékük tovább él, hiszen
a szentgotthárdi Szerelmesek
Fesztiválján is felidézték.
l. e.
(Az első szentgotthárdi Szerelmesek Fesztiválja további
programjaira augusztusi lapszámunkban visszatérünk.)
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Semmelweis Nap kitüntetésekkel
Folytatás az 1. oldalról
Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere köszöntötte az
egészségügyi dolgozókat. „A
Semmelweis Napot, a világszerte
elismert magyar orvos Semmelweis Ignác születése napjához
(július 1.) kötik, Szentgotthárdon
is hagyomány, hogy az ünnepen
köszöntjük az egészségügyben és
a szociális ágazatban dolgozókat.
Semmelweis élete, munkássága
azt is üzeni nekünk, hogy nem
biztos, hogy minden úgy van
jól, ahogy eddig csináltuk, nem
kell mindig belenyugodni abba,
amibe körülöttünk mindenki
nagy kényelemmel belenyugszik.
Tanulhatunk tőle elhivatottságot,
innovációt, humanista magatartást, önzetlen segítségnyújtást.
Csak az embertársait szerető és
tisztelő, hivatástudattal élő dolgozók válhatnak az egészségügy
szolgálóivá, akik a gondjukra
bízott beteg jólétét tartják szem
előtt. Naponta újrakezdik áldozatos munkájukat, vállalják,
hogy ünnepeken és éjszaka is
segítenek”.
Kiemelte, hogy a városban
dolgozók szakmai munkáját
nemcsak az önkormányzat, hanem a szakmai felettes szervek
is elismerik. Idén az Ápolók
Nemzetközi Napja alkalmából –
május 15-én – a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
támogatásával Szentgotthárd
két ápolója, Csicsai Ferencné,
a III. számú felnőtt háziorvosi
körzet asszisztense és Koszár

A kitüntetettek az első sorban: Ódor Lászlóné (világos ruhában) mellette Németh Ferencné
Istvánné, a Rendelőintézet vezető ápolója kiváló szakmai
munkájukért kitüntetésben
részesültek.
A polgármester a továbbiakban összegezte, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata mit
tett az ágazatért az elmúlt évben.
Sikerült betölteni egy háziorvosi
és egy felnőtt fogászati praxist,
új fogászati kezelőegységeket
vásároltak, a gondozási központ új autót kapott, és közel
700 ezer forintos költségből új
ügyeleti helyiséget alakítottak
ki. TÁMOP pályázattal az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) számos
prevenciós rendezvényt szervezett Szentgotthárd és a kistérség
lakosai számára.
Végül a polgármester megköszönte az egészségügyi és szociális dolgozók munkáját, és átadta
az önkormányzat kitüntetéseit.
Szentgotthárd Egészségügyé-

Az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozók
az ünnepségen

ért és Szociális Ellátásáért Díjat
kapott Németh Ferencné bölcsődei kisgyermeknevelő.
Németh Ferencné 1958-ban
született. Általános iskolai
és középiskolai tanulmányait Szentgotthárdon végezte,
érettségi után a szombathelyi Markusovszky kórház belgyógyászati osztályán kezdett
dolgozni, Munka mellett az
Egészségügyi Szakiskolában
általános ápolónői, asszisztensi
és gyermekápolói képesítést
szerzett. Szentgotthárd csecsemő- és tipegőkorú gyermekeit
1978 óta neveli, gondozza végtelen türelemmel, szeretettel,
odafigyeléssel.
Munkáját nagy tudással és
szakértelemmel, és empátiával
végzi.
Tudatos, következetes nevelőként, gyermekközpontú szemléletével, példamutató emberi
magatartásával biztos támasza a
kisgyermekeknek, szüleiknek és
kollégáinak.
Kreativitása, segítőkészsége,
jókedve meghatározó. Igazságszerető, tisztességes, céltudatos,
másokat szolgálni tudó kolléga.
A közel négy évtizedes, kitartó
és kimagasló szakmai munkájáért és odaadó szeretetéért méltó
elismerés e díj.
Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért Díjat
kapott Ódor Lászlóné szakas�szisztens.

Ódor Lászlóné 1967-ben született. Általános iskola tanulmányait Kondorfán és Szentgotthárdon végezte, majd a
Szombathelyi Entzbruder Dezső
Egészségügyi Szakiskolában
általános ápoló és asszisztens
képesítést szerzett. 1984 és 1998
között a Szentgotthárdi Rehabilitációs Kórházban dolgozott
ápolónőként, munka mellett
szakápolói képesítést és érettségi
vizsgát tett.
A Rendelőintézetben 1998
óta dolgozik, a nőgyógyászat
asszisztense, de rendszeresen
helyettesít más szakrendeléseken is . Az intézményben
közel két évtizede végez lelkiismeretes munkát , teljes
elhivatottsággal. Hivatásszeretete, megbízhatósága töretlen.
Munkatársaival szakmai és
emberi kapcsolata példaértékű.
A betegek mindig számíthatnak
empátiás segítségére. Szakmai
hozzáállása a vele együtt dolgozó szakorvosok elismerését
is kivívta.
Az ünnepséget a Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács
Jenő Művészeti Iskola tanárainak – köztük Zleovszki-Mayer
Julianna, Páliné Herczeg Anita,
Csukly Gergely, Soós János –
és tanítványainak műsorával
zárták.
(D. J.)
Fotó: Bana Ferenc
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Tombolt a kánikula
Folytatás az 1. oldalról
Elkészült az a kis állandó épület is, ahol a vendéglátó büfések
kényelmesebben elférnek, mint
a korábbi lakókocsiban. A büfé
mellett épült esőbeálló szép
időben árnyékot, rossz idő esetén
védelmet nyújt a turistáknak.
A büfések immár kilenc éve
szolgálják ki a strandolókat,
messze földön híresek a lángosukról, amelynek készítési
technológiáját a világért el nem
árulnák, persze más ételt is árulnak. A büfések örülnek annak,
hogy három éve megérkezett a
vízvezeték a tó partjára, az ára-

mot aggregátor szolgáltatja a hűtőkhöz, gázpalackokkal főznek,
sütnek. Szeretik a vendégeket,
akik hálásak a gondoskodásért,
talán ennek is köszönhető, hogy
bár megfordult a fejükben, nem
adták fel a tóparti büfézést.
Tizenegykor nyitnak, és amíg
van vendég, nem zárnak be.
A Hársas-tónak már rajongótábora is akad, megtalálhatók
a facebook-on a „tó fanok”, ők
azok, akik még télen is buzgón
járják a környéket.
Az ország számos vidékéről
is érkeznek a vendégek, de angolok, németek, még hollandok
is megfordultak már náluk.

Számtalan gyermekes család és
a budapesti művészek a vis�szajáró vendégek, de túrázók,
kerékpárosok is megpihennek
az árnyas fák tövében. A tiszta
és lassan mélyülő tó, csodálatos
környezet nagy vonzerő, de ne
feledkezzünk meg arról se, hogy
közkedvelt horgászhely is. A
Hársas patakon elkészült az új
híd, így körbejárható a tó, készül
az új szalonnasütő hely, de a gát
fölött az erdőben az erdészet is
alakított ki egyet.

Az utóbbi hetekben több hírportálon és újságban, egy budapesti kutyás egyesület közlésére, tévesen jelent meg, hogy a
szentgotthárd-máriaújfalui Hársas-tó kutyabarát strand lenne.
Cziráky László, a horgászegyesület vezetője elmondta, tévedés
történt, a Hársas-tó strandjára
soha nem lehetett kutyát bevinni
sem, nemhogy fürdetni (helyette
a Rábát és a Lapincsot ajánlotta).
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc
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Beszámoló a szlovén nemzetiségi
szószóló munkájáról
Magyarország Kormánya az
Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény módosítása révén a nemzetiségi
szószóló jogintézményének
bevezetésével biztosította a
hazai nemzetiségek parlamenti képviseletét. Kissné
Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló immáron
több mint egy éve képviseli a
magyarországi szlovén nemzetiségi közösség érdekeit a
parlamentben.
A 13 államalkotó tényezőként
elismert nemzetiség szószólóinak legfőbb döntéshozó testülete
a Magyarországi Nemzetiségek
Bizottsága. A Bizottságon belül
három albizottság működik, a
szlovén szószóló 2014. október
15. óta a Köznevelési és Kulturális Albizottság elnöki teendőit
látja el. Tanácskozási joggal vesz
részt továbbá a Törvényalkotási
Bizottságban és a Kulturális
Bizottságban, illetve állandó
tagja az Interparlamentáris Unió
Szlovén-Magyar Baráti Tagozatának.
A szószólóknak – a következetes munka eredményeként
– sikerült elérnie, hogy a 2015.
évi központi költségvetésben 2
milliárd forinttal több támogatás
jut a nemzetiségeknek, amely
összeg a 2016. évi költségvetésben ugyanilyen mértékben nő.
A szlovén nemzetiségnek
mindez az idei évben több mint
25%-os többlettámogatást jelentett, biztosítva az Országos
Szlovén Önkormányzat és az
általa fenntartott intézmények
kiegyensúlyozott működését.
A nemzetiségi szószólók javaslatára létrehívott beruházási és
felújítási alapból is részesültek
az OSZÖ intézményei.
Ez év tavaszára az EMMI
jelentős támogatásával befejeződött az Országos Szlovén
Önkormányzat székházának a
szükségszerű bővítése, korszerűsítése, felújítása. Az utolsó fázis,

a külső körlet kialakításának
költségeiért már szószóló as�szony is szót emelt.
Kissné Köles Erika szószóló
a 2015-ös év elején fórumokat
tartott a szlovén Rába-vidéken,
bemutatta munkáját, ismertette,
milyen segítséget tud nyújtani
a magyarországi szlovénség
számára.
A tavasszal felkereste a Budapesti Szlovének Egyesületét,
és kellemes délutánt töltött a
Rába-vidéki Ifjúsági Egyesület
meghívására a térség fiataljai

Szlovéniában is találkozott a
Szlovén Köztársaság Országgyűlése elnökével, SZKO Határon Túli Szlovénekért felelős
bizottsága vezetőivel, a Külügyi
Bizottság elnökével; a szlovéniai
magyarok parlamenti képviselőjével, Göncz László úrral
együttműködési megállapodást
írtak alá. Szlovénia további és
többrétű, különösen a Rába-vidéki szlovén nemzetiségi nyelvoktatás terén nyújtható hathatós
támogatásáért, az iskolákból ma
még hiányzó helyi, a szlovén

Kissné Köles Erika
között, akiknek elmondta, milyen fontos szerep hárul rájuk
a szlovén nemzetiség létének,
nyelvének és kultúrájának, hagyományainak megőrzésében
és továbbörökítésében, valamint
biztosította a tagságot a támogatásáról.
Hivatalos látogatásokat tett Vas
megye állami és egyházi vezetőinél. Találkozóinak kifejezett célja
a magyarországi szlovének életének, helyzetének, problémáinak
feltárása, és megoldások, együttműködési lehetőségek keresése.

nyelvet és kultúrát jól ismerő
vendégtanárok, óvodapedagógusok, vendéglátó szakmai tanárok
biztosításáért folyamodva tett
látogatást a Határon Túli Szlovének Hivatala miniszterénél. Több
ízben volt Kövér László, az Országgyűlés elnöke delegációjának
a tagja, amikor elnök úr szlovén
politikusokkal tárgyalt.
Parlamenti munkája során
eddig 6 alkalommal szólalt fel a
Magyarországon élő nemzetiségek érdekében: a Magyarország
2015. évi központi költségve-

téséről szóló törvényjavaslat
vitájában a nemzeti köznevelésről és a szakképzésről szóló
törvények módosítása kapcsán.
A kormányzat illetékes tárcáival,
államtitkárságaival egyeztetéseket folytat, pl. hogy a szakképzési rendszer átalakítása során a
Szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban a vendéglátó szakon szlovén-magyar
kétnyelvű oktatást valósítsanak
meg, de a Vörösmarty Mihály
Gimnázium, mint a szlovén nyelv
gimnáziumi képzésének helyt
adó iskola, önállósága megőrzéséért is folytatott tárgyalásokat a
KLIK vezetőivel. Folyamatosan
dolgozik a nemzetiség médiamegjelenésén, de a nemzetiségi
önkormányzatok közigazgatási
feladatait ellátó hivatalok költségvetésében a nemzetiség érdekében végzett munkáért juttatott
költségvetés emelésén is.
Meggyőződése, hogy jól képzett, a szlovén nyelvet jól beszélő
szakemberekre szüksége van a
szlovén Rába-vidéknek. Munkája
során a jövőben is arra törekszik,
hogy a lehetőségeihez mérten minél eredményesebben képviselje a
szlovén nemzetiségi közügyeket a
nagypolitikában, intézkedéseivel
elősegítse a szlovén identitástudat
megőrzését, a szlovén nemzetiségi nevelés-oktatás feltételeinek
folyamatos biztosítását.
A szlovén nemzetiségi szószóló elkötelezett abban is, hogy
feladatellátásával nemcsak a
nemzetisége, hanem lehetőségei
függvényében Szentgotthárd és
Vas megye érdekeit is képviselje,
hozzájárulva ezáltal a szlovén
nemzetiség által lakott térség,
saját lakóhelye fejlődéséhez, társadalmi-gazdasági fellendüléséhez. Az eltelt egy év is bizonyítja,
hogy a nemzetiségi szószólók a
magyarországi nemzetiségpolitika és általában véve a politikai
közélet meghatározó, megkerülhetetlen tényezőivé váltak.
Dr. Sütő Ferenc szószólói
asszisztens és jogi tanácsadó
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Ha egy gyerek sír, azt nem szabad hagyni!
Gábor Lászlóné kapta idén
a Szentgotthárd Város Közoktatásáért Díjat a pedagógusnapon. Negyven éve
dolgozott tanítóként a városban, életéről, pályájáról
beszélgettünk.
Szentgotthárdon született,
alig hároméves volt, amikor
szülei beköltöztek Szakonyfaluból Szentgotthárdra. Édesanyja
a Selyemgyárban dolgozott,
három műszakban. Mivel szlovén ajkú nagyanyja vigyázott rá,
csak szlovénul beszélt, amikor
beíratták a szentgotthárdi óvodába. A gyerekek között aztán
nag yon g yorsan megtanult
magyarul. Édesapja, aki a régi
szentgotthárdi FÜSZÉRT-nél
dolgozott, jóeszű és nagyon
jólelkű ember volt: Szakonyfalu
éhezett volna 1956-ban, ha nem
tudott volna segíteni a füszértes
raktárból. Közösségi érzését,
empátiáját, humorérzékét a háromgyerekes családból hozta.
Két bátyja volt, sajnos mindkettő meghalt már.
Szeretett olvasni, szinte falta
a könyveket, és szorgalmasan
tanult. Eredetileg óvónőnek készült, kisebb gyerekekkel akart
foglalkozni, édesanyja beszélte
rá a tanítói pályára (az alsó
tagozatosok is kicsik még!). A
családnak nem volt könnyű
gyerekeiket taníttatni, mégis
vállalták a terheket.
A Szombathelyi Tanítóképzőn
végzett 1975-ben, a rábakethelyi
osztatlan iskolában kezdte pályafutását. Negyven év múltán

visszagondolva is azt állítja,
ennél jobb tanulóiskolája nem
is lehetett volna. Huszonegy
évesen, az összevont 1-4 osztályban tizenhét kisgyerek leste a
tanító néni szavait, figyelt, felelt,
vagy csendes órán dolgozott,
megoldotta a feladatokat. Gábor
Lászlóné, Éva sokat dolgozott,
rengeteget készült, keményen
küzdött ő maga is, míg rájött,
hogyan tudja lekötni a gyerekek
figyelmét, és az életkoruknak
megfelelő feladványokkal elindíthatja őket a tudás rögös útján.
Egyedül volt az iskolában, de
valahogy ráérzett arra, hogyan
tudja megnyerni a diákokat. Az
az egy esztendő meghatározó
volt a pályáján. Megtalálta a
hangot a gyerekekkel és a szülőkkel is. Együttműködtek a jó
cél érdekében.
Egy év után megszüntették
a rábakethelyi iskolát, egy évig
napközis volt az akkori Petőfi
iskolában, a Szentgotthárdi
Általános Iskolában, majd újra
katedrára állt. Összetartó és
fiatal tantestületbe csöppent,
jó közösséget alkottak. A Ratkó
korszak gyerekei akkor érték
el az iskoláskort, a városban
tanítottak délelőtt is, délután
is, nem fértek be az iskolába,
jártak még a tűzoltószertárba
is, mígnem 1985-re megépült
a 2-es Számú Általános Iskola (a mai Széchenyi iskola).
Újabb városi átszervezés után
2008-tól a Szentgotthárd és
Térsége Iskola Arany János
Általános Iskolában folytatta
pályafutását. Kétszer kapott

első osztályt, 53 és 57 évesen,
a többi tanévben tantárgycsoportot: matematikát, környezetismeretet, rajzot, technikát
és testnevelést oktatott a 3.,
4. és 5. osztályokban. Idén

Gábor Lászlóné
szeptemberben neki már nem
szól az iskolacsengő (már előre
sajnálja!), szabadságát tölti,
decembertől lesz nyugdíjas.
Kitől tanult a legtöbbet?
Aporfi Laci bácsitól, aki tanára
és osztályfőnöke volt a gimnáziumban. A gyerekektől, a
kollégák közül Antal Lászlótól
(a rábatótfalui iskolában volt
gyakorlaton), Hrabovszky Gizi
nénitől, aki őt is bevezette a
betűvetés tudományába, később
pedig kollégák lettek ugyanabban az iskolában.

Gábor Lászlóné sok változást
átélt és megélt a negyven esztendő alatt, csendes, nyugodt, kiegyensúlyozott természetét nem
kezdte ki se az idő, se az oktatást
halomszámra átszervező állami,
politikai akarat. „A gyerekekért
mindent! Ha egy gyerek sír, azt
nem szabad hagyni! Mindig
próbáltam magam beleképzelni a
helyzetükbe! Az alsó tagozatosok
még hálásak, őszinték, a tanítónak igazságosnak kell lenni.
Sok család életébe óhatatlanul
is beleláttam, de ez az én titkom
maradt, viszont ahogy tudtam,
segítettem. Mindig szemtől
szembe mondtam el a gondomat,
a problémákat”.
Kérdésemre, hogy a negyven
év alatt hogyan változtak a
gyerekek, azt mondta, türelmetlenebbek lettek. A szülőknek
mintha kevesebb ideje lenne rájuk, sok családban nincs
nagyszülő, aki tudna segíteni,
az iskolában eltöltött „felnőtt
műszak”, közel nyolc óra után
nem tudják kiengedni a gőzt,
levezetni a feszültséget.
Gábor Lászlónénak két felnőtt
gyermeke van, fia jogász, lánya
dietetikus. A tanító néni, akinek
megjelenése, megszólalása is
sugározza szakmai szeretetét, és hogy jó helyen volt, jól
választotta meg élethivatását,
örült a városi kitüntetésnek,
de legjobban mégis annak örül,
mikor számtalan tanítványa
közül valamelyik ráköszön vagy
megöleli az utcán.
(t. m.)

„Digitális iskola” – Mit hoz az infokommunikáció 10 év múlva?
A Báger Zoltán, Berta Dominik, Orbán Attila alkotta csapat
megfogalmazta elképzeléseit. Írtak energiatakarékos épületről,
interaktív padokról, táblákról,
digitális tananyagokról, a WiFi
által kínált lehetőségekről, kitöltötték az Invitel elektronikus
adatlapját, feltöltötték a pályázatot.
A pályaművek kiértékelése

után meghívót kaptak a díjkiosztóra, az InnoMax Gálára.
A budapesti Öböl Ház rendezvényközpont elegáns környezetében Harsányi Levente műsorvezető köszöntött mindenkit, bemutatta az Invitel vezetőségét, a zsűrit,
majd kezdődött a díjkiosztó.
„Az órákon a diákok tevékenyen vesznek részt. Használnak
és készítenek multimédiás tan-

anyagokat. A diákélet szervezését
szabad WiFi elérés teszi könnyebbé (hírfolyam, iskolarádió, tv). A
szülők is használják a közösségi
oldalakat gyerekeik iskolai életének nyomon követésére.”
Az Invitel InnoSchool pályázatának középiskolai kategóriájában I. helyezett: Szentgotthárdi
III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium Digitális iskola.

Mit is nyert az iskola és a diákok:
Az Invitel a nyertes intézmény
közösségi tereihez térítésmentes WiFi lefedést, vagy ezzel
egyenértékű infokommunikációs
szolgáltatást biztosít a szerződést
követő 12 hónapig, vagy beváltható informatikai termékekre,
eszközökre.
A csapatot Palkóné Nagy Zsuzsanna tanárnő segítette.

Szentgotthárd

2015. július

7

115 éves lenne a Szentgotthárdi Selyemgyár
Idén lenne a hajdan nagyüzemnek számító Szentgotthárdi Selyemgyár 115 éves,
s erről méltóan emlékeztek
meg a városban.
Termelés a múlthoz képest
már csak nyomokban maradt
a hajdan jó hírű, sok száz embert foglalkoztató nagyvállalat
városszéli telephelyén. Az olasz
származású Bujatti család által

gyárat, de a helyi csatározások
során az üzemet több tüzérségi
találat érte. A kivonuló németek
fel akarták robbantani az épületeket, amiben a dolgozók leleményessége akadályozta meg őket,
akiknek sikerült a végrehajtást
megakadályozniuk. A Magyar
Selyemipari Vállalathoz tartozó
gyárban jelentős műszaki fejlesztéseket hajtottak végre. 1960
és 1964 között nagy számú, rész-

Huszár Gábor megnyitója (jobbról Leiner Elemér)
1900-ban alapított gyár nemcsak szövödével, hanem saját
festődével és kikészítő üzemmel
is rendelkezett valamikor. A
nyersanyagot (zömében hernyóselyem-fonalat) Olaszországból
szerezték be. Az 1929–1933-as
világgazdasági válság következtében a gyár igen nehéz
helyzetbe került, gépeinek jó
részét el kellett adnia, a munkások szétszéledtek, és a gyárat
1932-ben be is zárták. 1935-ben
indult meg újra itt a termelés,
amikor a gyárat a cseh Tusch
családi részvénytársaság vette
meg. A munkások is visszatértek. A gépparkot használt
gépek vásárlásával bővítették,
és kapacitásuk jóval meghaladta
az üzem eredeti termelő kapacitását. A hernyóselyem mellett
jelentős mennyiségben dolgoztak fel műselyemfonalat is. A
fonalszükséglet 90 százalékát
importálták, a termékek 20 százalékát külföldön értékesítették.
1932-ben rátértek a fehérneműés nőiruha-konfekcionálásra is.
A II. világháború alatti légitámadások megkímélték ugyan a

ben hazai gyártású szövőgépet
helyeztek üzembe, és korszerűsítették a szövő-előkészítő üzemet
is. 1967-ben a szövőgépparkot
360 korszerű, svájci gyártmányú
szövőgéppel bővítették, és bővítették a szövő-előkészítő gépparkot, valamint az épületet is.
A rendszerváltozást követően,
1993-ban lezárult privatizáció
eredményeként a gyár Lurotex
Kft. néven, az olasz érdekeltségű
Radici Group tagjaként folytatta
működését selyem típusú szövetek gyártásával.
A 115 éves évforduló alkalmából szívós gyűjtő- és szervezőmunkával kiállítást rendezett
a gotthárdi Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum, a Honismereti Klub a múzeum termeiben, amelynek megnyitóján
a gyárban egykor évtizedeket
dolgozó helyiek és környékbeliek
is szép számban gyűltek össze.
Molnár Piroska, a könyvtár igazgatója ajánlotta a kiállítást és a
moziban levetítendő kisfilmeket
a megjelentek figyelmébe, majd
Huszár Gábor polgármester
mondott megnyitó beszédet

örömét kifejezve, hogy sikerült
megőrizni az utókornak az egész
gyártelepet bemutató terepasztalt és a sok-sok tablóképet. Jó
ötletnek tartotta, hogy a város
vezetése már 2010-ben zászlajára
tűzte a helyi értékek feltárását
és megőrzését. Utalt arra, hogy
Szentgotthárd jelentős fejlesztései elsősorban Széll Kálmánnak
és dr. Varga Gábornak köszönhetők. Ez az üzem nemcsak
munkahely, de közösségi tér is
volt az ott dolgozók számára.
A távoli és közelmúltról pedig
sok háttér-információval tudott
szolgálni Leiner Elemér, aki a
privatizáció előtt az utolsó állami
vállalati igazgatója volt a gyárnak. Többek között azzal, hogy
nem magyar munkások jártak
ki dolgozni külföldre, hanem a
szomszédos Ausztriában élőknek
adódott itt munkaalkalom. A II.
világháború végén pedig azért
szűnt meg a termelés, mivel
az oroszok ellopták a fonalat.
Amikor újból sikerült fonalat
szerezni, ismét felfutott a termelés egészen 1948-ig, amikor
is az államosítás következményeként a gyár Szentgotthárdi
Selyemszövőgyár Nemzeti Vállalat néven dolgozott tovább.
Nem éppen örömteli esemény
volt, amikor a „vízfejpolitika”
kilenc selyemgyárat vont össze
az országban, köztük a gotthárdit
is Magyar Selyemipari Vállalat
néven. Ezzel a szentgotthárdi
gyár saját késztermék-előállítása
megszűnt, lényegében csak szövödeként készítettek résztermé-

Képek az egykori termelésről

keket. 1967-68-ban mintegy 300
milliós fejlesztést hajtott itt végre
az állam, ami akkoriban óriási
pénz volt. Az 1970-es években
már rekordtermelést produkált
az üzem. A szövőgépek száma elérte az ezret, a dolgozói
létszám pedig az 1850 főt. Az
1980-as évek elején a már 80
éves üzemcsarnokot újították fel
teljesen. Világszínvonalú külföldi
gépeket és technológiát hoztak
ide. Két osztrák szövőgyárat is
innen láttak el lánchengerekkel.
A nagy tudású, tapasztalt gárda
gyártott itt a több évtized alatt
drapériákat, fényvédő függönyt,
belekezdtek a pamutszövésbe és
a nyakkendő-szövetgyártásba
is. A szövés „csemegéjeként”
címereket, naptárakat is készítettek. Az új tulajdonos, a
Radici csoport üzletpolitikája
és termékstruktúrája már alapvetően más volt, így a korábbi
termékek megszűntek. Olaszországból hoztak be korszerű, de
tömegtermelésre rendszeresített
gépeket. A Selyemgyárban ma
csak kis mértékben maradt meg a
selyemszövés, a helyiségek nagy
részét különböző vállalkozásoknak adták bérbe. A tematikusan
felépített kiállítás megtekintése
után az érdeklődők átmentek a
moziba, ahol két kisfilmet is vetítettek nekik a gyárról, Száz éves a
Selyemgyár és Vég és újrakezdés
címmel. Ha már Vas megye egyik
hajdani húzóüzeme a múltba veszett, legalább az emlékképekben
tovább élhessen.
L. E.
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F E L H Í V Á S!
A Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy Szentgotthárd Város
Önkormányzata megbízásából
az UTPLAN ’95 Építőipari
és Szolgáltató Kft. a város
közigazgatási területén teljes
szélességű burkolat-felújítási,
illetve vis maior támogatással kapcsolatos helyreállítási
munkálatokat végez az alábbi
önkormányzati tulajdonú ingatlanokon:
1. Szentgotthárd, Széchenyi
úti híd újjáépítése (a tavaly
őszi villámárvíz után elsodort híd helyreállítása)
2. Szentgotthárd, Tompa M.
utca (a meglévő út-, illetve
járda burkolat-felújításán
kívül út-, illetve járda szélesítés, csapadékvíz-elvezető
folyókák építése, egységes
kapubejárók kialakítása)
3. Szentgotthárd-Rábatótfalu,
Váci M. utca (CKT útalap
építése, vízépítési munkák
út felületének teljes szélességben, melegen hengerelt
aszfalttal történő felújítása)
4. Szentgotthárd-Rábatótfalu,

Alsópatak utca (bazaltzúzalékos kiegyenlítés, az út
felületének teljes szélességben, melegen hengerelt
aszfalttal történő felújítása,
átereszek, árkok tisztítása)
5. Szentgotthárd-Rábatótfalu,
Felsőpatak utca (bazaltzúzalékos kiegyenlítés, az út
felületének teljes szélességben, melegen hengerelt
aszfalttal történő felújítása)
6. Szentgotthárd – Zsida, Erdei utca (bazaltzúzalékos
kiegyenlítés, az út felületének teljes szélességben,
melegen hengerelt aszfalttal történő felújítása)
7. Szentgotthárd – Zsida,
Zöldlomb utca (bazaltzúzalékos kiegyenlítés, az út
felületének teljes szélességben, melegen hengerelt
aszfalttal történő felújítása)
8. Szentgotthárd – Rábafüzes,
Kodály Z. utca (bazaltzúzalékos kiegyenlítés, az út
felületének teljes szélességben, melegen hengerelt
aszfalttal történő felújítása)
9. Szentgotthárd – Rábafüzes,
Dobó I. utca (bazaltzúzalékos kiegyenlítés, az út

felületének teljes szélességben, melegen hengerelt
aszfalttal történő felújítása,
ároktisztítás)
10. Szentgotthárd – Rábafüzes, Toldi M. utca (bazaltzúzalékos kiegyenlítés, az
út felületének teljes szélességben, melegen hengerelt
aszfalttal történő felújítása,
árok alsó szakaszának burkolása);
11. Szentgotthárd – Rábafüzes, Babits M. utca (bazaltzúzalékos kiegyenlítés, az
út felületének teljes szélességben, melegen hengerelt
aszfalttal történő felújítása)
Az előkészítő munkálatok
(közmű-feltárások, geodéziai
mérések, bontási munkálatok
stb.) kezdési időpontja 2015.
június 29. A kivitelezés befejezési határideje 2015. október
09. A munkálatok ideje alatt
az érintett utcákban, területeken részleges, illetve teljes
forgalomkorlátozásokra lehet
számítani.
Az aszfaltozási, egyéb helyreállítási munkák konkrét
időpontjairól a város honlap-

ján (a www.szentgotthard.hu/
egyebhirek pontnál) nyújtunk
folyamatos tájékoztatást, illetve az alábbi elérhetőségeken
is beszerezhetnek további
információkat.
Kérjük, hogy a zökkenőmentes munkavégzés érdekében az esetleges nagy tömegű
szállításaikat a kivitelezővel
előre egyeztetni szíveskedjenek, illetve gépjárműveikkel
a munkavégzések ideje alatt
ne parkoljanak az érintett
utcákban.
További információk az
alábbi személyektől kérhető:
Gál József UTPLAN ’95 Kft.
– kivitelező képviseletében
Tel.: 30/268-37-60;
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal: Fekete
Tamás városüzemeltetési vezető Tel.: 94/553-030, e-mail:
feketetamas@szentgotthard.
hu, Doncsecz András műszaki
ügyintéző Tel.: 94/553-014,
e-mail: andras@szentgotthard.
hu.
A felújítás időtartama alatt
kérjük megértő türelmüket!
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Bérbe adó üzlethelyiség!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 155/2015. számú
határozata alapján az alábbi
hirdetményt teszi közzé:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete
a Szentgotthárd, Széll K. tér 15.
fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83
m2 alapterületű, önkormányzati
tulajdonban lévő üzlethelyiséget
bérbeadásra meghirdeti.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj 180 000 Ft/hó,
mely ÁFA mentes.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási
idővel.

A pályázat beérkezésének határideje 2015. augusztus 4.
A pályázatok elbírálásának
határideje: 2015. augusztusi
testületi ülés.
A helyiségben vendéglátás,
idegenforgalomhoz kapcsolódó
szolgáltató tevékenység, idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.
A pályázatnak tartalmaznia
kell a helyiségben folytatandó
tevékenységet.
A képviselő-testület a legjobb
ajánlattevő javára dönt, és különösen súlyozott a döntés során
a bérleményben folytatni kívánt
tevékenységi kör. Amennyiben a
legjobb ajánlattevővel a szerző-

déskötés nem valósul meg, úgy
a soron következő ajánlattevővel
történik meg a szerződéskötés,
amennyiben ajánlata eléri a
meghirdetett minimum közölt
bérleti díjat, a megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a
döntéshozó által megjelölt kritériumoknak. A bérleti ajánlatot
forintra megnevesítve kérjük
benyújtani.
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan
emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell a
3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését is a bérleti
szerződés megkötésével egyidejűleg.

A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem
megfelelő tevékenységi kört
tartalmazó pályázat esetén új
pályázatot írhat ki.
Amennyiben a bérlő hasznos,
és értéknövelő beruházásokat végez az általa bérbe vett
üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen
bejelenti, akkor annak értéke
egészben, vagy részben a bérleti
díjba beszámításra kerül.
Bővebb felvilágosítás a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetésén,
illetve a 94/553-032-es telefonszámon kérhető.
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MOZIMÛSOR
Az üzemeltető tájékoztatja a
Tisztelt Olvasókat, hogy a mozi
július 15-től július 31-ig zárva
tart, és a nyári leállás utáni első
vetítés augusztus 1-én lesz.
augusztus 1. 17:00, augusztus
2. 16:00
Minyonok (szinkronizált
amerikai családi animációs film
– 3D)

Történetük az idők kezdetétől
ered. Sárga egysejtű organizmusként kezdték, fejlődtek a korokon
át, és mindig a leggrúsabb gazdákat szolgálták. Mivel ezeket a

gazdákat – a T-Rextől Napóleonig – folytonosan elveszítették,
most nincs kit szolgálniuk, és
mély depresszióba zuhantak. Ám
egy Kevin nevűnek van terve, és
Stuarttal, a lázadó tinédzserrel és
az imádni való kis Bobbal karöltve
nekivágnak a világnak, hogy megkeressék azt az új gonosz főnököt,
akit a fajtájuk követhet…
augusztus 1. 19:00, augusztus
2. 18:00, augusztus 3-4. 19:00
A Hangya (szinkronizált amerikai akciófilm – 3D)
A Marvel Univerzum legújabb
teremtményének az a szuperképessége, hogy rendkívül kis
méretűre képes zsugorodni,
miközben ereje megsokszorozódik. Mindezt egy speciális ruha
segítségével tudja elérni. A Scott
Lang polgári névre hallgató,
rendkívül sikeres tolvaj sorsa úgy
alakul, hogy akarva-akaratlanul
hőssé válik, amikor segítenie kell
egykori mentorának…
További információk és online
helyfoglalás: www.csakanyimozi.
hu

Megérkezett
a 10 000. vendég is!
A Csákányi László Filmszínház idei ötezredik vendége márciusban Horváth
Z oltán volt, a tízezredik
júniusban pedig dr. LabritzG elencsér Ágnes lett . A
szebbik nem képviselője
19-én (pénteken) a Jurassic
World című 3D-s amerikai
kalandfilm első vetítésére érkezett a férjével, és a
pénztárban tudta meg, hogy
hányadikként váltott jegyet
ebben az esztendőben. Elmondása szerint váratlanul
óriási meglepetésben volt
része, és nagyon örült az
ajándékcsomagnak is.
A szerencsés személy kaposvári származású, jogi

doktori végzettségét Pécsett
szerezte meg, már közel három éve él Szentgotthárdon,
és a helyi önkormányzat alkalmazásában áll. Amíg nem
itt lakott, addig általában
kéthavonta járt a plázákba
filmet nézni, de amióta megtörtént a városi mozi vetítéstechnikájának digitalizálása,
már szinte csak ezt keresi
fel havonta legalább egyszer
kisebb-nagyobb baráti társasággal, és előtte többnyire
online foglalnak helyet.
Gyermekként első – és máig
emlékezetes – mozis élménye a Jumanji című amerikai
kalandfilm volt, amelynek
főszerepét Robin Williams

alakította. A sci-fin kívül
szinte bármire szívesen beül,
de elsősorban a thrillereket
kedveli, emellett a vígjátékok
és az akciófilmek nyújtanak
számára igazi kikapcsolódást.
Kedvenc színésze Leonardo
Di Caprio, a rendezők közül
pedig Christopher Nolan a
favoritja.
Nagyon elégedett a kínálattal, és eddig még itt
helyben meg tudott nézni
minden alkotást, amely hazai
megjelenése után felkeltette
az érdeklődését. A nézőtéri
élmények mellett a büfében
kapható és mindig friss pattogatott kukoricát is kiválónak
tartja.

Mozis
hírek
A Csákányi László Filmszínház – közel fél éve indított –
Facebook oldalának 1000. kedvelőjét júniusban regisztrálta a
rendszer. Ez az adat arra utal,
hogy a mozi virtuális közönsége
szintén egyre gyarapodik. Tovább erősítheti az a lehetőség,
hogy a www.csakanyimozi.hu
weblapon már elérhető a FÓRUM és a FÓRUM PLUSZ, így
már nemcsak a filmekhez lehet
hozzászólni a TÁRSALGÓ opcióban, hanem mindig van kiemelt
téma is.
Szintén a legújabb fejlesztéseknek köszönhetően a moziban júniustól már ingyenes
WIFI áll a Vendégek rendelkezésére.
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Az „ünnepelt” motor Peter Küspert, Marc Schiff,
Solt Tamás, Huszár Gábor és V. Németh Zsolt között

Ellenőrzik a gyárban a főtengelyeket

Elkészült a 8 milliomodik motor
Gyármustra és ünnepség az Opel Szentgotthárdnál
Június 17-én délelőtt gyárbejárás szerepelt a programban
az újságírók számára, délután pedig kis házi ünnepségen adták át a szentgotthárdi
Opel gyárban a 8 milliomodik itt készült motort.
A régebbi üzemrészben, a
Family I. gyártócsarnokban és
az új Flex gyártócsarnokban
zajló munkát bemutatták a területi menedzserek (régebben
üzemvezetőknek nevezték őket),
s válaszoltak a kérdésekre. Lát-

Peter Küspert dicsérte
az itt folyó munkát
hattuk a főtengelygyártást, ahogy
a motor-összeszerelést is a benzines, mind a diesel motoroknál.
Már próbagyártás alatt van az új
Astrához készülő 1.4-es turbo
motor is. Mi több, beüzemelnek
a gyárban egy saját fejlesztésű
robotot is.

A délutáni ünnepségen – amelyen Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere is részt vett – Solt
Tamás gyárigazgató arról beszélt,
hogy a félmilliárd GM-es autóból
68 millió az Opel, csaknem minden tizedik Opelben „magyar
szív” dobog. Az Opel története
majdnem 25 éve íródik Szentgotthárdon, fontos mérföldkövekkel.
A gotthárdi az egyik legdinamikusabban fejlődő gyár az országban.
Idén júniusban pedig elkészült
itt a 8 milliomodik Opel motor,
amelyik majd az ősztől az új
Astrába lesz beszerelve. A Flex
gyáregységben a múlt év vége
óta kis benzines motorokat is
gyártanak. Idén pedig az eddigi
motorcsaládok 20 változatát
fogják elkészíteni a gyárban. A
fejlesztéshez azonban még legalább 300-400 dolgozóra lenne
szükség, a képzéshez pedig oktatóközponttal járulnak hozzá, amit
ősszel szeretnének átadni. Peter
Küspert, az Opel kereskedelmi
alelnöke, az Igazgató Tanács
tagja is méltatta a gotthárdi gyár
munkáját. Büszkék arra, hogy a
rendszerváltás után ők voltak az
első személygépkocsi-gyártók
az országban. Örömét fejezte ki,
hogy Magyarországon az Opel továbbra is tartja vezető pozícióját a
gépkocsieladásokat illetően, s ez
köszönhető a kiváló motoroknak
is, meg a vevők elkötelezettségének a márka iránt. Az új Opel
Astrákat csak itt gyártott motorok

fogják hajtani. Az Opel hosszabb
távú terveiben az szerepel, hogy
az európai személyautó-piacon
a jelenlegi harmadik helyről a
márka előre lépjen a másodikra.
Ehhez 2022-ig 8 százalékos európai piaci részesedést szeretnének
elérni (Németországban pedig
tízet), és mindezt úgy, hogy a cég
jövedelmezősége is jelentősen
javuljon. Ehhez a cégvezetés új
stratégiát dolgozott ki. Ebben
kulcsszerepe van a szentgotthárdi
motorgyárnak is. Megköszönte a
magyar kormány segítségét is a
fejlesztésekhez. Marc Schiff, az
Opel csoport gyártásért felelős
igazgatója a dolgozók kiváló munkáját és elkötelezettségét méltatta.
Szót kért V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki hangsúlyozta, hogy
a rendszerváltás utáni években a
sok gyárbezárás ellenére az Opel
tartotta magát Szentgotthárdon,
és azóta is töretlenül fejlődik. Az

autóipar a magyar gazdaság egyik
fontos, ha nem a legfontosabb
húzóágazata, amely 2014-ben 23
százalékkal több bevételt produkált, mint 2013-ban. Emellett
21 százalékos exportnövekedést
és 15 százalékos foglalkoztatásnövekedést regisztrálhatott. Az
Opel évtizedek óta nemcsak a
gazdaság teljesítőképességéhez
járul hozzá, de a neki helyet adó
város fejlődéséhez és a környezetvédelemhez is. Az sem mellékes,
hogy biztos munkahelyet ad
nemcsak a környékbelieknek, de
más vidékekről jött dolgozóknak
is. Nem véletlen, hogy a gotthárdi
Opel gyár a duális szakképzés
zászlóshajója.
A beszédek után ünnepélyes
keretek között kigördítették a 8
milliomodik motort, amely nem
véletlenül a kisméretű, négyhengeres, 1.4 literes turbo motorok
közül került ki.

(l. e.)

Kigördítik a 8 milliomodik motort
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Széll Kálmán és Szentgotthárd
Széll Kálmán és a századforduló Szentgotthárdja
címmel nyitottak kiállítást
június 8-án Szentgotthárdon
az önkormányzati hivatal
folyosóján.
A város rendezvénysorozattal
tiszteleg egykori országgyűlési
képviselője, a miniszterelnök,
pénzügyminiszter Széll Kálmán
előtt. A Vas Megyei Levéltár
segítségével a város több mint
százéves múltjának dokumentumaival szembesülhetnek a
kiállítás látogatói.
Huszár Gábor polgármester

nyitotta meg a kiállítást. „1843.
június 8-án Gasztonyban született Széll Kálmán. A térség
országgyűlési képviselőjeként
elévülhetetlen érdeme a város
fejlesztése, az ipar és kereskedelem fellendítése, a vasútépítés
hozzá és kortársaihoz, köztük
dr. Vargha Gábor ügyvédhez
kötődik. Szentgotthárd az ő
korában Magyarország második
legiparosodottabb városa lett, az
első Ózd(!) volt. Az akkor fölhúzott épületek közül ma is több
látható még. A városban élénk
társadalmi élet folyt, a kiállítás is
bizonyítja a szellemi pezsgést és

Huszár Gábor nyitotta meg a kiállítást

Tilcsik György a tárlók előtt
az értékek őrzését. Ma is szükség
lenne olyan jó és hatásos lobbistára az Országgyűlésben, mint
Széll Kálmán volt hajdanán. A
szentgotthárdi önkormányzat
2010-ben jó döntést hozott,
amikor úgy határozott, meg kell
becsülni a helyi értékeket, a város további fejlődését a kultúra
és a munkahelyek teremtése
segíti elő. Szobrokat állítottunk,
könyveket adtunk ki, megőriztük
a százéves mozit, fejlesztettük az

ipart, közel ötven civil szervezet
tevékenykedik. Élhető, szerethető város Szentgotthárd. Szeretnénk a múlt századihoz hasonló
nyomot hagyni a város életében,
mint Széll Kálmán.”
A polgármester megköszönte
a Vas Megyei Levéltár és Szép
Renátának, az önkormányzat
sajtóreferensének munkáját.
A kiállításon részt vett Tilcsik
György, a levéltár igazgatója is.

(t. m.)

Új parkolási rend lép életbe a Széll Kálmán téren
Az önkormányzat június
24-én tárgyalt a parkolókról.
Szentgotthárdon a Várkert
nyugati oldalán 42 állásos új
parkolót alakítottak ki (ebből
kettő mozgáskorlátozottaknak készült). Az új városközponti parkoló megépítése
után célszerűnek látszott
közlekedésszervezési kérdésekről, és a fizetőparkolók
bővítéséről is dönteni.
A fizetőparkolási rendszer
alapvető célja nem a bevételszerzés, inkább a belváros zsúfoltságának csökkentése, a parkoló
autósok lehetőleg csak addig
foglalják a helyet, amíg dolguk
van a közelben. Az új helyeket
fizetőparkolókká célszerű nyilvánítani, ez a forgalomba-helyezési
engedély jogerőre emelkedését

követő hónap elsejétől lehetséges, így a képviselő-testület 2015.
szeptember 01. hatállyal döntött
ennek a parkolónak a fizető parkolóhellyé nyilvánításáról.
Ezzel egy időben az önkormányzati hivatal déli oldalán
lévő fizetőparkolókat kivonja a
rendszerből, ezeket a parkolókat
a Széll Kálmán tér 11-ben dolgozók vehetnék igénybe egy külön
e célra kibocsátandó kártyával.
Az új parkoló kialakításával
az alábbi közlekedésszervezési
változásokról is döntött a képviselő-testület:
- az új parkolót megnyitják
a Kossuth L. utca irányába az
ÁFÉSZ áruház udvarán lévő
parkolón keresztül, ahol csak az
ÁFÉSZ parkoló irányába lehet
majd közlekedni;
- a Széll Kálmán tér 21. számú

ingatlan udvarán lévő belső
parkoló (CORSO étterem parkolója) is megnyitják az új parkoló
irányába, ahol csak az új parkoló
irányába lehet majd közlekedni;
- a Szentgotthárd, Széll Kálmán téri szökőkút melletti úton
a Széll Kálmán tér 19. számú kapualjtól a tervek szerint behajtási
tilalom elrendelésére kerül sor az
áru ki-, berakodás, illetve Széll K.
tér 13-17. garázsaihoz történő
behajtás kivételével.
Ezek az intézkedések 2015.
szeptember 01-vel kerülnek
bevezetésre.
Huszár Gábor polgármester
elmondta, Szentgotthárdon az
összes ki- és bemenő forgalom
érinti a Széll K. teret – a belváros
forgalmának átalakításával próbálják csökkenteni a zsúfoltságot, könnyebbé tenni a közleke-

dők mozgását, és megkönnyíteni
a parkolást.
A városban jelenleg tizenkét
parkoló automatát működtet a
SZET Szentgotthárdi Kft., a gépek régiek, ez a típus már elavult,
gondot okoz a működtetésük.
Három új parkolóautomata beszerzésére lenne szükség, továbbá Virányi Balázs, az Eszközkezelő Bizottság elnöke a díjzónák
egységessé tételét is hasznosnak
találná, és javasolta, hogy a mobiltelefonos parkolóhasználat
alkalmazását is célszerű lenne a
rendeletbe bevezetni.
Az augusztusi ülésen várhatóan e tervezett változások
miatt szükséges lesz a parkolási
rendelet további módosítására.
A képviselők megszavazták a
három új parkolóautomata beszerzését.
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Szentgotthárdi
Történelmi Napok
2015. július 30 – augusztus 2.
Július 30. csütörtök:
18.00 Szervátiusz István
szobrász kiállításának megnyitója
Helyszín: Színház aula
Július 31. péntek:
14.30 Hintós kikiáltó a város utcáin
17.00 Megnyitó - Jelmezes
felvonulás
18.00 Vitéz László bábelőadás
20.30 – 22.00 Csík zenekar
koncert
Délutántól:
Történelmi élőkép: Történelmi élőkép a várkertben
– jurta, tábortűz, fegyverzet,
életmód, öltözet-bemutatók,
íjászkodás lovasbemutatóval,
lovaglási lehetőség, hagyományos magyar ételek, török
vezéri sátor, török kávé, török
harci ima
Őr-Nyék Hagyományőrző
és Harcművészeti Alapítvány
Hunyadi Mátyás Fekete
Sereg
Gölbasi Vitézei Egyesület
Szent Sebestyén Íjászkör
Népi játszópark
Mesterségek utcája
Augusztus 1. szombat
9.00 Zenés ébresztő a hagyományőrző egyesületek
részvételével a város utcáin
Várkert:
10.00 - 12.00 Történelmi
életképek
14.00 Szent Sebestyén Íjászkör - Ismerkedés az íjászattal
– bemutató
16.00 Kulturális műsor
18.00 Az állatok nyelvén
tudó juhász-zenés mesejáték

19.00 Szkítia zenekar koncertje
20.30 Lovasíjász bemutató
21.30 Felvonulás a csatához
- a szentgotthárdi csata élőben
22.30 Tűzijáték
16.00-tól Szentgotthárdi
Csata emlékfutás - több korosztályban
Történelmi élőkép a várkertben – jurta, tábortűz,
fegyverzet, életmód, öltözet-bemutatók, íjászkodás
lovasbemutatóval, lovaglási
lehetőség, hagyományos magyar ételek, török vezéri sátor,
török kávé, török harci ima:
Őr-Nyék Hagyományőrző
és Harcművészeti Alapítvány
Hunyadi Mátyás Fekete
Sereg
Gölbasi Vitézei Egyesület
Szent Sebestyén Íjászkör
Népi játszópark
Mesterségek utcája
Városnéző kisvonat
Augusztus 2. vasárnap
Nemzetközi Fúvószenekari
találkozó
15.00 Zenés menet a város
utcáin - ünnepélyes megnyitó a barokk templom előtti
téren
16.30 Zenekarok szórakoztató műsorai a Kolostorudvarban
13.00 Történelmi Íjászverseny
20.00 Keresztes Ildikó koncert
Népi játszópark
Történelmi élőkép
Mesterségek utcája
Városnéző kisvonat
Gasztrocsata a helyi éttermek részvételével

Sikeresen érettségiztek
a gimnazisták
A Vörösmarty Mihály Gimnáziumban június 15-én
kezdődtek meg a szóbeli
érettségi vizsgák. A két osztály – összesen 59 tanuló
– vizsgája június 20-án szép
eredménnyel zárult.
A kötelező tantárgyakon kívül
legtöbben a biológiát választották, majd sorrendben következett az informatika, fizika,
testnevelés. Az angol és német
nyelv mellett szlovén nyelvből is
volt érettségiző.
Emelt szintű érettségit az idén
16 tanuló, a tavalyi évben előrehozottat 4 tanuló tett, amelyen
szinte minden tantárgy szerepelt.

Az írásbeli érettségin a vizsgázóknak gondolkodtató és
időigényes feladatokat kellett
megoldaniuk, amelyek egyúttal
nagy precizitást is igényeltek.
Magyarból és matematikából
szokatlanabb feladatokkal is
találkoztak a tanulók.
Diákjaink jól teljesítettek: minden végzős sikeres vizsgát tett,
6 kitűnő és 4 jeles bizonyítvány
született.
Az érettségi vizsgák lezárásakor az elnökök elismerő szavakat
fogalmaztak meg a diákok teljesítményéről, az iskola nevelőtestületének munkájáról.
(Vörösmarty gimnázium)

Nemzetiségi ösztöndíjat
nyertek
Az országban tizenkilenc
diák, közöttük két szentgotthárdi középiskola tanulója nyert
Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjat 2015-ben. A támogatás két évre szól, havonta 60
ezer forint. A Szentgotthárd

és Térsége Általános Iskola és
Gimnázium tanulója, Zsöks
Krisztina, valamint a Szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskola
és Kollégium diákja, Zsohár
Szabina kapja meg a nemzetiségi ösztöndíjat.

A Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület közleménye
Tourinform iroda nyílt Szentgotthárdon
A Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület kezdeményezésére, és Szentgotthárd
Város Önkormányzatának támogatásával Tourinform iroda
nyílt Szentgotthárdon. A július
3-án ünnepélyesen átadott iroda
a St.Gotthárd Spa & Wellness
előterében kapott helyet. Az iroda létesítésével Szentgotthárd és
térsége a Magyar Turizmus Zrt.
szakmai támogatásával növelheti
turisztikai piaci részesedését és
élhet az országos hálózat nyújtotta marketing lehetőségekkel
is. Az iroda egész évben nyitva
áll a bel- és külföldi turisták
előtt, segítve őket, hogy jobban

eligazodjanak és itt-tartózkodásukat tartalmas programokkal
tölthessék ki.
A Tourinform irodát, Rimfel
Ferenc plébános áldása után,
Majthényi László, a Vas Megyei
Közgyűlés elnöke és Mártonné
Máthé Kinga, a Magyar Turizmus Zrt. belföldi igazgatója adta
át, köszöntőt mondott dr. Simon
Margit, a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke.
Az iroda vezetője: PoszaveczHegedüs Katalin. Elérhetőségek: Cím: 9970 Szentgotthárd,
Füzesi út 3/a., Telefon: 30/7915372, E-mail: szentgotthard@
tourinform.hu
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Beszámoltak a köznevelési intézmények,
támogatták a civileket
Június 24-én tartotta legutóbbi ülését a szentgotthárdi önkormány z at . A
köznevelési intézmények
beszámolójáról, támogatási
kérelmekről és az új parkolókról, forgalmi változásokról is tárgyaltak.
A két ülés között történtekről
számolt be Huszár Gábor polgármester. Elmondta, az újonnan
telepített kamerákat bekötötték a
rendőrségre, és már működnek.
A város energetikai pályázaton
150 millió forintot nyert az
intézmények felújítására. Körmend, valamint Szentgotthárd
önkormányzata és a városokban
lévő gazdasági társaságok közösen szorgalmazzák az M8-as
út mielőbbi fejlesztését, Budapesten tárgyaltak a gyorsításról.
Július 1-től augusztus 30-ig a
városban élő kitűnő tanulók
egy alkalommal ingyen vehetik
igénybe a szentgotthárdi fürdőt
(a névsorukat a fürdő kéri be az
iskoláktól). A beszámoló végén
kellemetlen kötelezettségnek tett
eleget a polgármester, felsorolta

azokat a lakásokat, amelyeknek a
lakói jelentős tartozást halmoztak föl a távhőszolgáltatónál (a
város is tulajdonosa a gazdasági
társaságnak, Szentgotthárdon
1-2 milliós kintlévősége is van a
családoknak, összesen több mint
26 milliós a tartozás). Azoknak
a lakóknak tudnak segíteni, akik
együttműködnek a tartozás
rendezése érdekében a családgondozóval, akik nem, azokkal
szemben a törvény adta, szigorúbb megoldást kell keresni a
képviselő-testületnek.
Kardosné Kovács Márta, a
Pénzügyi Városüzemeltetési és
Jogi Bizottság elnökének kérdéseire válaszolva, a polgármester
a kézilabda-csarnok ügyéről
elmondta, a sportállamtitkár
ígérete szerint a város visszakapja a területét, és megkapja az
épületet. Ha sikerül a terv, szeptemberben kezdődhet a munka,
és év végére befejeződhet az
építkezés. A hotelről elmondta, a felszámolás alatt lévő cég
szentgotthárdi hoteljére vételi
ajánlatot tett a Magyar Fejlesztési
Bank, műszaki átvizsgálás után,

ideális esetben szeptembertől nyithat a szálloda. A négycsillagos hotelhez 60-65 fős
személyzet kell, keresnek majd
német, angol, szlovén nyelvtudású szakembereket.
A képviselők megtárgyalták
és elfogadták az önkormányzat
által fenntartott köznevelési
intézmények beszámolóját. Az
ülésen jelen lévő Császár Tamás,
a szentgotthárdi járási hivatal
tankerületi vezetője, megköszönte a képviselő-testületnek a
jó együttműködést.
Lábodi Gábor képviselői indítványt nyújtott be a településen élő ifjúság önkormányzati
működésbe való bevonására. A
16-25 év közötti fiatalok bevonását, helyi ifjúsági önkormányzat
létrehozását szorgalmazta. Dr.
Haragh László, a Külkapcsolati
és Erőforrás Bizottság elnöke
azt mondta, támogatja az ifjúság
megszólítását, hiszen 18 éves
koruktól választók és választhatók, de nem látja értelmét külön
szerveződés létrehozásának.
Hasonló álláspontot képviselt a
polgármester is, ajánlotta, hogy

az idősügyi tanácshoz hasonlóan, bizonyos időszakonként
a fiatalokkal is leülhetnének
konzultálni.
Koszár Zsolt futó (Synergy
Fitness Szentgotthárd) támogatási kérelmére 250 ezer forintot
szavaztak meg a képviselők, ha
olimpiai kvótát szerez, újabb
támogatást kaphat. A Civil Alapból 2,6 millió forintot osztottak
szét a programokra. A Skorpió
Kick-Box SE két sportolója, Tóth
Bence és Kulcsár Márió a 2015.
évi utánpótlás Európa-bajnokságon való részvételére 200 ezer,
a „Partium” AMI intézmény
tanulóinak szervezett szőcei
néptáncos szaktáborra 150 ezer
forintot szavaztak meg.
A várkerti áramforrás kiépítésére a tartalékalapból 1,7 millió
forintot szántak.
(Az új „városközponti” parkoló megépítésével kapcsolatos
közlekedésszervezési kérdésekről fizetőparkolókról szóló
rendelet módosításáról, fizetőparkolók üzemeltetéséről külön
cikkben számolunk be.)

(t. m.)

Szentgotthárdi csapat az Ultrabalatonon
Egy újévi fogadalommal
indult minden: mi lenne, ha
körbefutnánk a Balatont?
A legtöbb esetben az újévi
fogadkozások csak üres szavak maradnak, ám a szentgotthárdi ultrabalatonisták
esetében nem így történt.
A Közép-Európa leghosszabb
futóversenyének tekinthető
Ultrabalaton alapvető célja, hogy
az egyéni vagy csapatban indulók
körbefussák maximum 32 óra
alatt a Balatont. Idén 9. alkalommal rendezték meg a versenyt,
amelyen több mint 200 egyéni
induló volt, s több mint 650 csapat mérettetett meg. A csapatok
maximum 10 főből állhattak, és
maguk határozhatták meg, hogy
az egyes csapattagok a teljes tá-

vot jelentő 220 km-ből mennyit
teljesítenek. 32 szakaszra osztották a szervezők a teljes távot,
ezeket osztották el maguk között
az egyes csapattagok. Az egyes
szakaszoknál ellenőrző pontok
kerültek felállításra. (Ennek a
futásnak egyébként az az egyik
legnagyobb előnye és szépsége,
hogy különböző felkészültségű
és edzettségű futók is indulhattak a versenyen, hiszen akár csak
3 km-t, de akár egy maratoni
távot is lehetett vállalni a teljes
hosszból. A szentgotthárdi csapatban is találhattunk profinak
mondható, nagy tapasztalattal
bíró futót, de olyan indulót is, aki
kifejezetten az újévi fogadalom
miatt kezdett el futni.)
Május 30-án 14 óra 20-kor
rajtolt a gotthárdi különítmény

Balatonaligáról, ahová május 31én körülbelül 11-kor értek célba.
20 óra 36 perc alatt futották körbe
a Balatont, és ezzel a teljesítmén�-

nyel a nagyjából 650 induló csapat közül a jónak mondható 219.
helyet szerezték meg. A fizikai
teljesítményen kívül az esemény
jó szórakozás, csapat-összekovácsolás is volt, hiszen rengeteg
hasonló érdeklődésű ember gyűlt
össze, és örült nemcsak a saját,
hanem az összes részvevő sike-

rének. Ahogy Orbán Helga, a
szentgotthárdi csapatot szervező
futó elmondta: „Lelkiismeretesen
készültünk a táv teljesítésére,
mindenki hozta azt az időt,
amit tervezett, ahol tudtuk, támogattuk, segítettük egymást.
Büszke vagyok magunkra, mert
a 20 óra alatt bizony meg kellett
küzdenünk az elemekkel: volt, aki
nagy melegben, volt, aki zuhogó
esőben, szélben futott, vagy éppen éjjel vagy hajnalban kellett
teljesítenie a maga távját”.
Elismerés illeti meg a „Szentgotthárdi 10-es fogat” tagjait:
Orbán Helgát, Páliné Herczeg
Anitát, Varga Évát, Löki-Leiner
Zsanettet, Kárnics Franciskát,
Varga Andreát, Komóczy Szilárdot, Löki Istvánt, Varga Gyulát és
Puskás Sándort.
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Versenyeredmények
a gimnáziumban
A Vörösmarty Mihály Gimnázium egyik erőssége az idegennyelv-oktatás. Tanulóink az
idei évben is bizonyították felkészültségüket. Német nyelvből
a 7. évfolyamon Takács Darinka
(Majczán Zoltán és Szabóné Budai Tünde tanítványa) a megyei
3. helyet szerezte meg. Szunyog
Tímea és Gömbös Dorottya 8.
osztályos tanulók – a tavalyihoz hasonlóan – most is megnyerték a megyei fordulót, és a
Szolnokon rendezett országos
döntőben a 3. és a 10. helyen
végeztek, ezzel szereztek ismételten dicsőséget maguknak és
az iskolának. Mindketten Háklár
Gáborné tanítványai.
A középiskolai megyei német
versenyen a 9. évfolyamon az
első 11 között 4 vörösmartys diák
volt: Varga Rebeka az 5., Sulics
Laura a 6., Császár Kristóf a 8.,
Kántor Jeanine a 11. helyen végzett. Felkészítő tanáruk Szabóné
Budai Tünde. A 10. évfolyamon
Császár Gyöngyi két tanítványa
szerepelt eredményesen: Krajczár Péter a 2., Sömenek Dóra a
9. helyet szerezte meg.
Szlovén nyelvből az OKTV-t
Korán Dóra (szaktanára
Faschingné Libricz Irén) nyerte
meg.
Sokrétű tehetségét ezen a
tavaszon három versenyen –
német nyelvből, Simonyi Sándor
helyesírási és Kazinczy-szép kiejtési versenyen – is próbára tette
Gömbös Dorottya 8. g osztályos
tanuló. A magyaros megmérettetések között a legobjektívebb
a helyesíró-verseny. Dorottya
megyei 1. helyezésével az országos döntőbe jutott, ahol a 19. lett.
A szép kiejtési versenyen is az 1.
helyen végzett a megyében, majd
a balatonboglári dunántúli döntőn bronz minősítést szerzett.
Szaktanára Molnár Marianna.
A helyesírási versenyen jól
szerepeltek továbbá a 6. g-s
Boldizsár Gina (megyei 6., tanára: Gyécsek Andrea), a 7. g-s
Librecz Péter (megyei 7., tanára

Molnár Marianna). A középiskolásoknak szervezett Implom
József helyesírási versenyen
Ernstné Molnár Valéria tanítványa: Sömenek Eszter (12. b) a
megyei 4., Gyécsek Andrea tanítványa, Borbély Sándor a megyei
5. helyezést érte el. Borbély
Sándor a Kazinczy-versenyen is
szépen teljesített: megyei 4. lett.
A helyi és megyei szavalóversenyek részvevői között is ott
voltak a gimnazisták. A Móra
Ferenc Városi Könyvtár által
szervezett próza- és versmondó
versenyen elsők lettek: Sulics
Ákos (6. g) és Ropos Annamária
(10. b), a második helyet szerezte
meg Sömenek Dóra (10. b), harmadik lett Doszpot Dóra (5. g) és
Császár Kristóf (9. g). A megyei
Balogh József szavalóversenyen
Császár Kristóf (9. g) és Farkas
Dániel (12. g) bronz minősítést
szereztek.
Történelemből a Savaria országos történelem tanulmányi
versenyen szerepelt eredményesen Zsálek Boglárka (10. b), a
megyei 10. helyet szerezte meg,
szaktanára Horváth Zsuzsanna.
Matematikából mind csapatban, mind egyéni versenyeken
számos diák ért el jó eredményt.
Az általános iskolások Bolyai
matematika csapatversenyén
Medgyes Szilvia tanítványai –
Fehér Márk, Hujbert Patrik,
Szabó Bálint, Papfalvi Bertalan
a 8. g-ből – a megyei 4. helyet
szerezték meg. A középiskolai
kategóriában Balogh Éva tanárnő
csapata a dunántúli 37. helyen
végzett. Csapattagok: Berkenyés
Dóra, Császár Kristóf, Szukics
Ádám és Varga Rebeka. Szukics
Ádám és Császár Kristóf több
egyéni versenyen is próbára
tették tudásukat: a Bolyai János
megyei matematikaversenyen
a 2. és a 6. hely lett az övék, a
Kenguru matematikaversenyen
az 5. és a 14. helyet érdemelték
ki, és mindketten bejutottak
az Arany János országos matematikaverseny 2. fordulójába.

Rajtuk kívül szépen szerepeltek
még matematikából a 11. g-s
fiúk: Dancsecs Mátyás Gábor a
nemzetközi Kenguru versenyen
megyei 5., Kanics Máté a Gordiusz versenyen megyei 11. lett.
Szaktanáruk Medgyes Szilvia.
Fizika tantárgyból Mátyás
Anna 8. g osztályos tanítványa,
Hujbert Patrik az Eötvös Loránd
megyei versenyén 4. helyezést
ért el.
A III. Béla megyei informatika
versenyen a gimnázium csapata
(Kollár Dániel, Herczeg Dominik, Dancsecs Mátyás) 3. lett,
egyéniben Kollár Dániel az 5.
helyen végzett. Szaktanáruk Joó
Tamás.
Rajzpályázatot nyert Szakáli
Bianka (10. b), aki a megyei
egészségnevelési pályázatra
küldte el munkáját, szaktanára
Krajczár Mária. Dancs Józsefné
9. g-s csapata pedig a körzeti zenetörténeti vetélkedőn lett első
helyezett. Csapattagok: Berkenyés Dóra, Frigy Bernadett, Papp
Kincső, Pintér Vivien, Sturm
Zsófia, Varga Rebeka.
A Vöröskereszt által szervezett területi csecsemőgondozási
versenyt a „Serdülő” csapat
(Bedi Viktória, Illés Jázmin, Illés
Noémi, Komóczi Réka) megnyerte, Kissné Unger Anita irányítása alatt a megyei fordulóban 5. lett. Az elsősegélynyújtó
versenyen megyei 3. helyet értek
el a 8. g-s lányok: Kovács Anna,
Kovács Maja, Kovács Réka,
Kollár Antónia, Papetti Dalma.
A középiskolás korosztályban
Veszelovics Tímea készítette
fel versenyekre a csapatokat: a
területi fordulóban a 9. g-s csapat első, a megyei fordulóban 2.
lett. A csapat tagjai: Frigy Bernadett, Fehér Adél, Krajczár Adél,
Treiber Gréta, Varga Rebeka. A
9. b-s csapat (Bánfi-Nagy Ádám,
Vörös Gergő, Bedi Vanessza,
Puskás Vivien, Kürnyek Bettina)
a területi versenyen a 2. helyet
érte el.
(Vörösmarty Gimnázium)

Jól helytálltak
csapataink
Befejeződött a 2014/15-ös
labdarúgó-bajnokság. A megyei
I. osztályban szereplő Tabak1
Szentgotthárd VSE stabil középcsapatként a 7. helyen végzett 44
ponttal, ami a korábbi gyengébb
teljesítményeket figyelembe véve
elismerésre méltó teljesítmény,
s mintha a sors akarta volna, a
megyei II. osztály Körmendi csoportjában szereplő Rábatótfalu
SE is a 7. helyen végzett 49 ponttal, ami nem rossz eredmény, bár
volt már jobb is.
Eddig nem közölt eredmények: Szentgotthár –Kemenesalja 1-1, Nádasd–Rábatótfalu 4-2,
Egyházasrádóc–Rábatótfalu 2-1

Kulcsár Márió
és Tóth Bence
utánpótlás magyar
bajnokok
Május utolsó szombatján rendezték meg a Kick-Box Utánpótlás Magyar Bajnokságot.
Két szentgotthárdi fiú volt
érdekelt a Pointfighting küzdelmekben. Kulcsár Márió (junior
63 kg), az évközi nemzetközi
versenyeken gyűjtött pontjai
alapján, mint ranglistavezető
érkezett a viadalra, így ő már
biztos válogatottként léphetett
pástra. Higgadt, magabiztos küzdelmekkel szerezte meg a bajnoki
címet. Tóth Bencénél (cadet1, 47
kg) azonban sokkal nagyobb volt
a tét. Bencének mindenképpen
meg kellett nyernie a bajnokságot, hogy válogatott küzdőruhát
húzhasson. Kemény, kiélezett
küzdelmeket vívott a döntőig,
ahol a nagy rivális csepeli fiúval
kellett szembenéznie. Bence felkészülése jól sikerült, mert végig
vezetve magabiztosan nyerte
meg a rangadót.
A fiúk rövid pihenő után megkezdik erőnléti felkészülésüket,
majd két hét válogatott edzőtábor után tovább csiszolják
technikájukat annak érdekében,
hogy az augusztus végén Spanyolországban rendezendő Európa-bajnokságon minél jobban
szerepeljenek.
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Beszámolunk a júniusi sporteseményekrôl

Asztaliteniszezők

Asztalitenisz
Szombathely Megyei Jogú Város Szabadidősport Szövetsége
gondozásában Amatőr Egyéni
Asztalitenisz-bajnokságot rendeztek különböző korosztályú
iskolás és egyetemista sportolók
részére a szombathelyi Aranyhíd
Oktatási és Nevelési Intézmény
tornatermében.
A népes mezőnyben jelen
volt a Szentgotthárdi VSE Asztalitenisz szakosztályának hat
versenyzője is három korosztályban. Legtöbbjük első alkalommal
szerepelt ilyen szintű megmérettetésen, így sok élménnyel és
játéktapasztalattal gazdagodtak.
Mérlegük: két versenyző bejutott a legjobb 8 közé, ahol búcsúzott a versenyzéstől (Tóth Patrik,
Sulics Ákos általános iskolások
felső tagozat), Herczeg Marcell
első versenyéről bronzéremmel
tért haza (általános iskolások alsó
tagozat) és végül Kanics Máté
nagy fölénnyel utasította maga
mögé a középiskolás mezőnyt,
amiért a rendezők aranyéremmel
és serleggel jutalmazták.

Hatalmas siker Debrecenből – Telekom Diákolimpia országos döntő
labdarúgás
A füves pályás labdarúgó diákolimpia országos döntői közül
a IV. korcsoportos fiúk megmérettetése zárta a sorozatot
Debrecenben. Megyei bajnokként
a Vörösmarty Mihály Gimnázium képviselte Vas megyét,

nem is akárhogyan. A korábbi
döntőkhöz hasonlóan itt is a 19
megyei bajnok, illetve a főváros
legjobb iskolája voltak a részvevő
együttesek. Négy csoportban, öt
csapat küzdött meg a továbbjutó
helyekért. A sorsolást követően
a gotthárdi fiúk a D csoportban
nyertek besorolást, ahol a négy
mérkőzésükből három győzelem
és egy döntetlen volt a csoportmérkőzések mérlege, ezzel pedig
megnyerték csoportjukat. Ezt követte az egyenes kieséses szakasz
ahol már nem lehetett hibázni,
az első ellenfél a nagykanizsai
gárda volt, akiket a gimnazisták
magabiztos 6-1-es győzelemmel
búcsúztattak. Az elődöntőben
már kemény riválissal találta
magát szembe a szentgotthárdi
csapat, ugyanis az addig hibátlan
hajdú-bihari iskola csapata volt az
ellenfél, a rendes játékidő után 2-2

A csapat tagjai: Fehér Márk,
Kolozsvári Bence, Könye Ádám,
Majczán Kevin, Mesics Roland,
Sulics Bálint, Szabó Bálint, Szőke
Krisztofer, edző: Pukhely Zoltán.

Koszár kiváló formában
Több mint 400 futó részvételével rendeztek Fürstenfelden
rangos utcai futóversenyt. A
futók több táv közül választhattak, a főfutam a 10 km-es táv
volt, amelyet négy körben kellett
teljesíteni. Nagyon erős mezőny
gyűlt össze, 3 kenyai, illetve egy
olimpikon is megtalálható volt
a rajtlistán a Synergy Fitness
Szentgotthárd SE két kiváló
hosszútávfutója mellett. Koszár
Zsolt és Somogyi Gábor is nagyszerű formát mutattak, Zsolt taktikus versenyzéssel egyedül tudta
felvenni a versenyt a mezőnyből

Diákolimpiát nyert a gimnázium focicsapata
állt az eredményjelzőn, Fortuna a
gotthárdiak mellett volt a büntetőpárbajban, ahol 3-1 arányban
felülmúlta a hajdúsági iskola csapatát, ezzel pedig döntőbe jutott.
A döntőben sem várt egyszerű
feladat a gimnazistákra, itt a szintén hibátlan budapesti csapatot
kellett legyőzniük a siker érdekében a gimnazistáknak, a fiúk itt is
kitettek magukért, hiszen remek
játékkal 3-1-re legyőzték a pesti
együttest, ezzel megszerezték a
diákolimpiai bajnoki címet. A
csapat még két egyéni díjat is
bezsebelt, ugyanis a legjobb kapus
díjat Szabó Bálint kapta, az edzők
tekintetében pedig a bajnokcsapat testnevelőjét, Pável Tamást
választották a legjobbnak.

az afrikai különítménnyel, melynek eredményeképpen kiváló
futással 29:37-es kitűnő idővel
az abszolút 3. helyen végzett.
Somogyi Gábor az abszolút 8.
és korcsoportos győzelemmel
zárta a futamot 34:18-as idővel.
Az 5 km-es futamban Benkő
Nóra (Synergy) ügyes futással az
abszolút 2. helyen végzett.
Pár nappal később már Szlovéniában állt rajthoz Benkő Nóra
és Koszár Zsolt. Az Ormosban
rendezett esti utcai futóversenyen
újból erős mezőnyben kellett bizonyítania a két szentgotthárdi atlétának. A nőkre 4 km, a férfiakra
4,8 km várt 5, illetve 6 kör formájában. A lejtős-emelkedős körök
izgalmas csatát hoztak a férfi me-

zőnyben. Zsolt a szlovének egyik
legjobb hosszútávfutójával vívott
kiélezett csatát, de a hajrában
magabiztosan sikerült győznie a
Synergy Fitness atlétájának 13:53as időeredménnyel, több mint 8
másodperccel. Benkő Nóra a 6.
helyen végzett a női mezőnyben
jó hajrával, ügyes futással.

Véget ért az idei
diákolimpiai szezon
Zárásként Siófokon országos
strandlabdarúgó döntőn vehettek
részt a szentgotthárdi diákok, a
várost a III. Béla diákjai képviselték. Az országos döntőn 24
csapat vett részt, őket 4 csoportba
sorsolták. A gotthárdi focisták a D
csoportba kerültek, ahol a későbbi
ezüstérmes siófoki csapat mögött
a 2. helyen jutottak tovább a felsőházba. Másnap először taktikus
és magabiztos játékkal legyőzték a
Karcag csapatát (3-1). Az elődöntőben a végső győztes Gyöngyös
várt a fiúkra, ahol a bélás legények
küzdeni tudásból és fegyelmezettségből jelesre vizsgáztak, azonban
nagy csatában alulmaradtak (2-4).
A bronzmérkőzésen a fővárosi
Kölcsey Ferenc Gimnázium volt
az ellenfél, ezen az összecsapáson
már kijött a fáradság a csapatból
(4-6), de így is a nagyon értékes
4. helyet szerezték meg, ami nagyon szép zárás a szentgotthárdi
diákoknak a diákolimpiai versenysorozatban. A csapat tagjai:
Andrejek Szabolcs, Bajzek Márk,
Burka Balázs, Horváth Alex, Nyári
Olivér, Soós Attila, Szabó Bence,
Szukics Marcell, Szukics Máté,
Testnevelő: Dömötör Tamás
Érdekesség még, hogy az országos döntő rendezője a Magyar
Diáksport Szövetség megbízásából a Vas Megyei Diáksport
Egyesület volt, a szervezésben és
a lebonyolításban szentgotthárdiak is részt vettek, a város sport
és ifjúsági ügyintézője az igazoló
bizottság munkáját segítette, míg
Gaál László és Gaálné Horváth
Andrea a torna adminisztrációs
feladatait látták el.
Gaál Ákos
sportreferens
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A Pannon
Kapu: városi
programajánló
Július 30. 18.00 Szervátiusz István szoborkiállításának megnyitója.
Július 31. - augusztus
2. Szentgotthárdi Történelmi Napok. Péntek
esti fellépő a Csík zenekar.
Vasárnap este Keresztes
Ildikó koncert.

Mini Olimpia Szlovéniában
Ö tö dik alk alommal rendezte me g Szlovéni áb an a
lendvai kétnyelvű általános
iskola a Mini Olimpia elnevezésű atlétikai versenyt, ahol
futásban és vortex dobásban
mérhették össze a 2008-20072006-os születésű gyerekek az
erejüket.
A szentgotthárdi Arany János
Általános Iskola 32 fővel vett
részt a 3 nemzetet, 5 iskolát és

150 tanulót felvonultató megmérettetésen.
A siker most sem maradt el.
Egyéni 60 m futásban 6 arany, 3
ezüst, 2 bronz, 4x50 m váltófutásban 2 arany és 2 ezüst, vortex
dobásban 1 arany, 2 ezüst és 1
bronz született.
Összesítésben 14 arany, 11
ezüst és 2 bronzéremmel térhettek haza . Felkészítőjük:
Dancsecsné Bálint Zsuzsa volt.
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