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Semmelweis Nap: 
kitüntetéseket 

adtak át
Szentgotthárdon július 5-én tartották a vá-
rosi Semmelweis Napot, az önkormányzati 
hivatal Refektóriumában. A szokásokhoz 
híven az ünnepségen adták át az egész-
ségügyben és a szociális területen dolgo-
zóknak az önkormányzati kitüntetéseket. 

A Himnusz eléneklése után Zöld Attila 
Semmelweis napi köszöntő című versét 
Bánfi-Nagy Ádám, a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium tanulója adta elő.

Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármes-
tere köszöntötte az ünnepségen megjelent 
egészségügyi dolgozókat.

Öt napon át tobzódhattak a programok-
ban a szentgotthárdiak, a 14. Szentgott-
hárdi Történelmi Napok bőven kínáltak 
szórakozást, kikapcsolódást kicsiknek 
és nagyoknak, helyieknek és idelátoga-
tóknak. Az időjárás is kegyeibe fogadta 
a városi forgatagot, a Lord-koncert végét 
is bevárta az eső.  

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a 
szentgotthárdi önkormányzat szervezésé-
ben elevenítették fel az 1664-es törökverő 
csata eseményeit július 27. és július 31. 
között Szentgotthárdon. A hagyományos 
programokat egészítették ki színvona-
las hazai előadásokkal, felnőtteknek és 
gyermekeknek szóló programokkal. Két 
kiállítást nyitottak, a Színházban Ozsvári 

Gábor festményeit, az önkormányzati hi-
vatal előterében az értéktár bizottság által 
összeállított, a régi és mai Szentgotthárdra 
fókuszáló tárlatot mutattak be (külön írunk 
róla, a szerk.).  A hagyományokat követve 
július 29-én hintós kikiáltó hívta a lakókat a 
programokra, bemelegítésként a Gencsapáti 
Hagyományőrző Néptáncegyüttes adott 
fergeteges műsort a Várkert árnyas fái alatt, 
a Boglya Zenekar kíséretében. Kedves szín-
foltja volt az eseménynek, hogy a program 
végén lejöttek a színpadról a fiúk és lányok, 
és megtáncoltatták a közönséget. 

Sokan voltak kíváncsiak az Őrnyék-
Hagyományőrző és Harcművészeti Alapít-
vány bemutatójára is. 
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A jót kibővíteni, újat teremteni – ez-
zel a mottóval prezentálja magát a 46. 
Inform Oberwartban, augusztus 31-től 
szeptember 4-ig, ami sok újdonságot 
rejt. Nincs olyan téma, amit a kereken 
300 kiállító nem takar, a mezőgazdaság 
területe még változatosabb, mint az 
előző évben, és idén elmondhatjuk, 
hogy Ausztria legnagyobb mezőgazda-
ságigép-bemutatóját prezentálhatjuk. 
Az új koncepcióval már augusztus 26-án 
nyit a fesztiválpark, az oberwarti városi 
vendéglő tulajdonosa az Inform park 
vendéglátója, továbbá a tánckedvelőkre 
egy egész discopark vár. A vásár nyitva 
tartása is új, naponta 09:00 – 19:00, va-
sárnap 09:00 – 18:00 óráig látogatható 
a kiállítás. Tehát elegendő idő áll az 
Önök rendelkezésére, hogy felfedezzék 
a 2016. évi vásár újdonságait.

A legnagyobb újdonság, a kiállítási 
területen kívül, a fesztiválpark!

A legnagyobb változást az Inform fesztivál 
és vidámparkja kapta, ami augusztus 26-tól 
szeptember 4-ig tart nyitva. Ezen a területen 
szinte minden új, és nagy látogatottságra 
várnak az ínyencek sátorában. A régióban 
jól ismert városi vendéglő tulajdonosával 
egy új Inform park tulajdonosra találtunk, 
aki odaadással gondoskodik vendégeiről. Itt 
megtaláljuk a szájízünknek megfelelőt, a prime 
steaktől a lafnitztaleri marhahúsig, az eredeti 
burgenlandi káposztás rétestől a marhahúsos 
sajtos sültkolbászig minden megkóstolható, az 
étlap összeállításában a regionalitás áll a kö-
zéppontban. Ezenkívül borkóstoláson vehetünk 
részt, naponta egy vendég borász segítségével 
30 különböző borból kiválaszthatjuk a legízle-
tesebbet. A hangulatért a Weltpartie, az Earls 
és Wolfgang Ambros gondoskodik.

Kitáncolni magunkat
A disco sátor is megújult, a disco parkban 

több sátor egybekapcsolva adja a szórakozási 
lehetőséget, választani lehet a club, a rock és 
a sláger zene között.

A vidámpark is megújult,  „már örömmel vá-
rom azt a pillanatot, amikor a parkban minden 
beindul”, mondja Markus Tuider.

A vásár
Nagy területű mezőgazdaságigép- 

bemutató 
A vásár szabadtéri területén is van vál-

tozás. Az Inform Oberwart keretében kerül 
Kelet-Ausztria legnagyobb mezőgazdasá-
gigép-bemutatója prezentálásra. Legyen 
az a klímaváltozás vagy új előírások, a 
mezőgazdaság mindig nagy kihívásokkal 
küzd, hogy melyik modern mezőgazdasági 
géppel lehet erre reagálni, ezt mutatják be az 
Inform kiállítói. A legújabb traktorokról vagy 
fafeldolgozó gépekről informálódhatunk a 
vásár szabadtéri területén.

Amikor a vásárcsarnok istállóvá válik
Élettel teli a kettes csarnok, pontosab-

ban a már tradicionális vásáristálló, ami 
lovakkal,  szar vasmarhákkal,  juhokkal, 
sertésekkel, szárnyasokkal és kecskékkel 
vár a látogatókra. Az izgalmas fajtabemu-
tatók mellett megnézhetjük egy bárány 
nyírását, vagy pónikon és különböző fajta 
lovakon lovagolhatunk. Kis szerencsével 
megnézhetjük a keltetőben, hogy hogyan 
bújik ki egy csirke a tojásból, de egy haflingi 
kislovat is nyerhetünk.

Új témának számit a haltenyészet, az 
oberwarti Informon három nagy akvárium-
ban ennek adunk helyet. „A hazai halfajtákat 

mutatjuk be, és hozzáértők minden fontosat 
megválaszolnak ezzel a témával kapcsolat-
ban”, mondja Markus Tuider szervező. Egy 
szakmai előadás a tavak védelméről és a 
hal ragadozókról vár a látogatókra, szep-
tember 2-án a hármas csarnok szeminárium 
termében.

Természetesen az Oberwarti Kisállatte-
nyésztők Egylete is megtalálható lesz a vásár 
szabadtéri területén. 

Otthonunk lehet szép és kényelmes
Az Informon jó helyen jár az, aki most 

gondol a házépítésre, a szanálásra vagy a 
lakberendezésre. Mivel a vásár tökéletes hely 
a különböző szolgáltatóknál az időtakarékos 
információ-begyűjtésre, legyen az szigetelés, 
passzívház-támogatás, vagy fűtés. Az Informon 
minden kérdésre megtalálja a megfelelő 
beszélgető partnert, például az energiaszi-
geten, ahol minden az energiaspórolásról és 
-nyerésről szól. 

Mint vásárlátogatók inspirációt gyűjthet-
nek a lakberendezőktől és az asztalosoktól, 
akik az idei évben is a vásár kiállítói. A kiál-
lítók egyedi megoldásokat kínálnak, kiváló 
iparosmunkát az érdeklődőknek itt helyben 
kidolgoznak.

Mindazok, akik a kertjüket virággal teli 
kedvelik, vagy akik a zöldséges ágyást szeret-
nék újra terveztetni, ötletek, dísznövények, 
dekorációk és információk sokaságát találják 
a hármas csarnokban.

46. Inform Oberwart 2016: „a változatosság kifizetődik”
Egészség és jó közérzet
Az egészség nagy érték, és ezért a 2016. évi 

Informon is fontos téma. Európa legnagyobb 
„vastagbél modelljével”, ami bejárható, sze-
retnénk a figyelmet a vastagbélrákra felhívni, 
és felvilágosítást adni. „Ezt valóban látni kell”, 
mondja Markus Tuider, „a 20 méteres szervi 
modell bejárható és információs táblák által 
szeretnénk a figyelmet felhívni, hogy milyen 
fontos a rákmegelőzés. Köszönet a Burgenlandi 
Rákbetegek Segítő Szervezetének!”

Kompetens partnereinkkel való együttmű-
ködés által ismét lesz az Informon egészségügyi 
vizsgálat, és információt gyűjthetünk a beteg-
ségek megelőzéséről is. Aki jól érzi magát az 

egészségesebb, ezért a wellness ajánlatok is 
gazdára várnak! 

vadászat és horgászat
Műcsali-bemutató azoknak, akiket érdekel 

a horgászat. Horgászbot-készítő Reinhard Lang 
betekintést enged munkájába, a Fischertreff 
Falle és a Carp Elite cégek által a legjobb hor-
gászhelyek és horgászfelszerelések kerülnek 
bemutatásra. A vadászok informálódhatnak 
a legújabb felszerelésekről, a virtuális lövész 
stand és a trófeakiállítás egészíti ki a prog-
ramot.

Pódium
Ugyanolyan sokszínű a kiállítás, mint az 

Inform színpad programja, idén naponta lesz 
kutya engedelmességi bemutató, ahol a je-
lentkezett kutyák bemutathatják tudásukat. A 
színpadi programhoz tartozik a divatbemutató, 
táncbemutatók, fúvószenekarok koncertje és a 
szerencsekerék-játék.

Az idei évben először tehetségkutató ver-
seny, jelentkezni Petra Stubics-Schönherrnél 
lehet a 0043/664 130 4974 –es számon vagy 
mailben (pertraperfectstyle.mobile@gmail.
com) azok jelentkezését várják, akiknek ki-
emelt a zenei vagy tánctudásuk, de lehet akár 
versmondó, minden megengedett.

Az Oberwarti Gazdasági Fórum is szintén 
helyet kapott az Informon, és szeptember 1. 
csütörtökön a színpadi program része. Két éves 
szünet után a katonaság is ismét a helyszínen, 
és bemutatja a felszerelését.

Művészetek vására
A tavalyihoz hasonlóan az Inform egy része 

ismét a művészetről szól. Kooperációban az 
OHO-val, (Offenen Haus Oberwart) adott egy 
performance projekt, aminek témája a szociális 
design, a Kult - Art Galéria a központi csarnok-
ban ismét nagy művészeti bemutatót tart. 

Ehhez kapcsolódva egy fotókiállítás is 
megtekinthető lesz, témája:  „4 méter füves rét.” 
Az osztrák fényképész Josef Wittmann rövid 
réti barangolásai közben rovarokat gyűjtött, 
az élő rovarokat lencséjével megörökítette, és 
ami kikerekedett belőle, az egy képkollekció, 
ami a rovarokat egész közelről és szokatlan 
módon mutatja be. Az Inform Oberwartnak 
sikerült a fényképészt egy exkluzív kiállításra 
megnyernie, hogy munkájának egy részét 
bemutassa, és általa mi is bebarangolhatjuk 
a rét dzsungelét.

Nyitva tartás:
Vásár: augusztus 31. – szeptember 4. 

Naponta 09:00 – 18:00, vasárnap 09:00 – 18: 
00 óráig.

Fesztiválpark: augusztus 26. – szeptember 4.
Belépőjegyek: Napijegy  € 6,-
Kedvezményes jegy: diákoknak, Alpha 

kártyával, nyudíjasoknak  € 4,5
Hetijegy:  € 15.-
Esti jegy: 17.00 órától  € 3.-
Gyermekeknek a belépés 12 éves korig 

ingyenes. 
Kerekesszékes mozgássérülteknek és egy 

kísérőszemélynek a belépés ingyenes.
Vidámpark, ínyenc sátor, disco és minden 

koncert ingyenes.
 Burgenland Messe betriebsges.m.b.H. & Co 

KG, 7400 Oberwart, Halle III.
Tel: 0043/3352 33022, Fax: 0043/3352 

33024
www.inform-oberwart.at/magyar
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Jelmezes felvonulás, mindenféle csaták, 
vidám forgatag

Mint minden évben, az idén 
is a legnagyobb attrakciót a 
történelmi-jelmezes felvonulás 
jelentette, amely ezúttal este 
hétkor kezdődött. Huszár Gábor 
polgármester vezette a menetet, 
fölsorakoztak mögé a városiak 
közül beöltözött jelmezesek, 
és a programokon szereplő 

gyalogos és lovas harcosok, 
énekesek. Mátyás király fekete 
serege (Szombathelyről érkez-
tek) ezúttal is el-elsütögette 
puskáját, nagy dörejt és kékes-
szürke füstöt keltve haladtak. A 
Várkerttől a körforgalomig majd 
vissza vonultak, a nézők töme-
geinek örömére. Az énekesek 

nem hazudtolták meg magukat, 
muzsikálva, dalolva haladtak.

A Várkertben Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármestere 
köszöntötte az időutazókat. Em-
lékeztetett az 1664-es csatára, 
amikor először sikerült meg-
állítani és legyőzni az oszmán 
birodalom hadait az egyesített 
európai katonai erőknek. „Sze-
rencsére ma már, kulturális sok-

színűséggel, gasztrocsatákkal 
és kórusok csatájával emlékez-
hetünk a török-magyar küzde-
lemre”. Kérte a közönséget, él-
vezzék a több napos programot, 
örüljenek együtt, próbálják ki a 
különféle népek konyháját, ahol 
a csatában részt vevő nemzetek 
specialitásait (magyar, osztrák, 

szlovén, olasz, német, török) 
kínálták.

A polgármester végül megkö-
szönte minden résztvevő közre-
működését. 

Este a Balkán Fanatik zenekar 
adott sikeres koncertet, majd a 
hagyományokat követve meg-
küzdöttek egymással a hagyo-
mányőrző csapatok (a „török 
sereg”, minden évben Tatáról 
érkezik, napközben is tartottak 
bemutatókat).  

Szombaton délután indították 
a csatafutást (részletes beszá-
molónk a sport oldalon). Új 
programnak indult a kórusok 
csatája a barokk templomban. 
Este Marót Viki és a Nova Kultúr 
Zenekar szórakoztatta a közön-
séget. 

Július 31-én, vasárnap délután 
Zalaegerszeg Város Fúvószenekara 
és Szentgotthárd Város Fúvószene-
kara adott térzenét, Gólyalábas pa-
rasztkomédiát adott az Óperenciás 
Bábszínház, este a Lord együttes 
sikeres, sok látogatót vonzó kon-
certje zárta a programsorozatot. 

A történelmi napokon ki-
egészítő programok is várták a 
közönséget, a Színház környékén 
és a parkban hintóval lehetett ko-
csikázni, volt éremverés és törté-
nelmi kvízjáték. Este hirdették ki 
a gasztrocsata eredményét, első 
lett a Kmettija vendéglő szlovén 
ételkínálata, második a Club 3 
Étterem olasz, harmadik a Café 
Corsó német ételajánlata. 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Folytatás az 1. oldalról

Szentgotthárd értékei egy-
kor és ma címmel nyitott 
kiállítást a Móra Könyvtár 
és a Honismereti Klub július 
28-án. Az önkormányza-
ti hivatal előterében, vitri-
nekben könyvek, kaszagyári 
tárgyak és fotók láthatók. 
A Szentgotthárdi Fotóklub 
jóvoltából a régi képeslapok 
fotóinak mai színes „párja” is 
megtalálható a paravánokon, 
hasonló szögből fényképezve, 
ezeken követhetik nyomon a 
látogatók a változásokat. 

A nem is olyan régmúltba, az 
1900-as évek elejére repíti vissza 
a nézelődőt az a kiállítás, amely 

október végéig tekinthető meg 
a városi önkormányzati hivatal 
előterében. A kiállítás megnyitó-
ján Huszár Gábor polgármester 
felelevenítette azt a folyamatot, 
amely az elmúlt években megte-

remtette a lehetőségét az idei ki-
állításnak. Köszönetet mondott 
mindazoknak, akik lehetővé tet-
ték a tárlat megrendezését, amely 

bepillantást enged az egykoron a 
városban élők környezetébe. 

A ciszter könyvtár megmentett 
hagyatékának könyveiből válo-
gattak a rendezők, egy 1724-ben 
kiadott Corpus juris a legrégebbi 

darab. Csuk Ferenc helytörténész, 
Szentgotthárd város díszpolgára 
tartott tárlatvezetést, a régi épüle-
tekről, utcákról, gyárakról mesélt 

az érdeklődőknek, hangsúlyozta, 
rendkívül fontos az építészeti örök-
ség megbecsülése és megőrzése. A 
kiállítás a Szentgotthárdi Történelmi 
Napok egyik kezdeti eseménye volt, 
a megnyitón olyan sokan érdeklőd-
tek, hogy alig fértek el a folyosón. 
A történelmi napokon is nyitva 
tartották az önkormányzati hivatal 
bejáratát, aki akarta, megnézhette 
a tárlatot. Ez alatt az idő alatt egy 
számítógépen offline megtekinthet-
ték a látogatók a Honismereti Klub 
honlapján (www.sztghonismeret.
hu) lévő értéktár adatbázist, amely 
közel negyven szentgotthárdi tele-
pülési értéket tartalmaz. 

(Horváth R. László)
Fotó: Bana Ferenc

Megidézik a város múltját

Tömeg a tárolók előtt
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A program zenével folytató-
dott, Krieger: Bourrée  című 
darabját Orovicz Klarissza és 
tanára, Sebestyénné Németh 
Eszter adta elő. 

Az önkormányzat kitünteté-
seit Huszár Gábor polgármester 
adta át Szentgotthárd Egészség-
ügyéért és Szociális Ellátásáért 
Díjat Virág Jánosné kapta, a város 
szociális területén, elsősorban a 
bölcsődei korosztály ellátásában 
végzett négy évtizedes lelkiis-
meretes, kiemelkedő szakmai 
munkája megbecsülése és elis-
merése jeléül. 

Virág Jánosné, Jutka 1958-ban 
született Szentgotthárdon. Álta-
lános iskolai tanulmányait Szent-
gotthárdon végezte, középisko-
lába a szombathelyi Entzbruder 
Dezső Gimnázium és Szakkö-
zépiskola járt, ahol érettségizett, 
és általános asszisztens és cse-
csemő- és gyermekgondozónő 
képesítést szerzett.

Szentgotthárd csecsemő- és 
tipegőkorú gyermekeit 1976 
óta nevelte, gondozta végtelen 
türelemmel, szeretettel, odafi-
gyeléssel.

Munkáját hivatásának tekin-
tette, melyet nagy tudással és 
szakértelemmel, hatalmas szív-
vel, toleranciával és empátiával 
végzett.  

Tudatos, következetes nevelő-
ként, gyermekközpontú szem-
léletével, példamutató emberi 
magatartásával biztos támasza a 

kisgyermekeknek, szüleiknek és 
kollégáinak.

Munkája során mindig szem 
előtt tartotta, hogy minden 
kisgyermek élvezhesse a kisgyer-
mekkor örömeit, ehhez megte-
remtve az átlátható nyugalmat, 
biztonságot, melegséget árasztó 
környezetet, annak minden szép-
ségével, örömével, tisztaságával.

A bölcsődei nevelés, gondozás 
területén végzett munkája mind-
végig példaértékű, figyelemre 
méltó, mások által követésre 
érdemes. Tudását, szakmai is-

mereteit pályája során állandóan 
gyarapította. Igazságszerető, 
tisztességes, céltudatos, másokat 
szolgálni tudó kolléga.

Napi munkája mellett év-
tizedeken keresztül, az intéz-
ményvezető munkáját segítette 
lelkiismeretesen.

Közösségi, alkotó tevékeny-
ségre ösztönző ember, aki min-
dig szem előtt tartotta a bölcsőde 
hírnevének megóvását.

A négy évtizedes kitartó és 
kimagasló szakmai munkájáért 

és odaadó szeretetéért méltó 
elismerés e díj.

Szentgotthárd Egészségügyé-
ért és Szociális Ellátásáért Díjat 
vehetett át Kahr Józsefné, az 
egészségügyi ellátásban végzett 
több évtizedes, kiemelkedő szak-
mai munkája megbecsülése és 
elismerése jeléül.

Kahr Józsefné, Eszter Szen-
tesen született, általános és 
gimnáziumi tanulmányait is ott 
végezte. 1963-ban érettségizett, 
majd ezt követően Budapesten, 
a Vámos Ilona Szülésznőképző-

ben tanult. 1965-ben végzett 
szülésznőként. Pályafutását 
Szentesen a kórház szülészetén, 
mint szülésznő kezdte. Szent-
gotthárdra 1966 októberében 
került, és a Tüdőszanatórium-
ban helyezkedett el mint ápo-
lónő. 1969. február 1-jétől Dr. 
Janny Géza kérésére a szent-
gotthárdi Szülőotthonban dol-
gozott szülésznőként, egészen 
az intézmény megszűnéséig, 
1980. október 1-jéig. Az egyik 
legszebb hivatást választva, 

több mint két évtizedig segí-
tette és gondozta a várandós és 
szülő anyákat. 

Ezt követően a Szentgotthárdi 
Rendelőintézet nőgyógyásza-
tán dolgozott. 1984-1988-ig a 
Kaszagyárban tevékenykedett, 
de a szíve visszahúzta az egész-
ségügybe, így 1988-tól 1992-ig a 
Gondozóházban volt nővér.

1993-ban megkereste dr. 
Simor Ágnes, az I.sz. felnőtt 
háziorvosi körzet orvosa, hogy 
menjen a körzetbe asszisztens-
nek. A körzetben már közel 25 
éve, nyugdíj mellett is végzi lelki-
ismeretesen munkáját mindenki 
megelégedésére. 

Mindig kellő tiszteletadással 
fordul a betegekhez, amivel 
maximálisan elnyerte és elnyeri 
bizalmukat. A körülötte élők 
szeretetét, megbecsülését élvezi. 
Hivatásszeretete, megbízhatósá-
ga töretlen.  A betegek mindig 
számíthatnak empátiás segítsé-
gére.  Szorgalma, munkabíró ké-
pessége irigylésre méltó, kollégái 
számára példaértékű. Elmondása 
alapján azért tud még 51 éves 
munkában töltött időszak után 
is tevékenykedni, mert mindig 
jó főnökei voltak, és minden 
munkahelyén jó kollektíva vette 
körül.

Az ünnepség végén Medgyes 
Szilvia (a gimnázium tanára) 
előadásában két dalt hallhattak, 
majd a Justfood Kft. felajánlása-
ként  fogadással zárták a Sem-
melweis Napot.

 D. J. 

Semmelweis Nap: kitüntetéseket adtak át

Kahr Józsefné és Virág Jánosné az ünnepségen

Folytatás az 1. oldalról

Szentgotthárdon több iskola 
élére új igazgatót neveztek ki. A 
változásokról kértünk tájékoz-
tatást Fodor István megyeköz-
ponti tankerületi igazgatótól, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Szombathelyi Tanke-
rületének vezetőjétől. 

Szentgotthárd és Térsége Is-
kola Széchenyi István 5-8. Évfo-
lyamos Általános Iskola tagin-
tézmény vezetője volt Kocsisné 
Takács Éva, 2016. 07. 02-től 

megbízást kapott 2021. 07. 01-
ig Kovács János Imréné (szül: 
Salfai Éva).

Szentgotthárd és Térsége Iskola 
Magyarlak-Csörötnek Általános 
Iskola tagintézmény vezető volt 
Tóhné Köncz Valéria, aki 40 éves 
szolgálati jogviszony alapján 
kérte nyugdíjazását. Kiss Katalin 
Melinda került megbízásra  1 évre 
2016. 07. 16-tól 2017. 07. 15-ig.

Szentgotthárd és Térsége Isko-
la Takács Jenő Alapfokú Művé-

szeti Iskola tagintézmény vezető 
volt Csukly Gergely, de nem 
pályázott, Sebestyénné Németh 
Eszter 2021. 07. 15-ig  került 
kinevezésre.

A III. Béla Kollégium vezetői 
posztjára Császár Tamás által 
beadott  pályázatot államtitkár 
úr támogatja, kinevezésének 
átvételére augusztus hónapban 
kerül sor.

A tanévnyitó időpontja az 
előző évekhez képest nem vál-

tozott,  2016. szeptember 1-én, 
8:00 órakor lesz.

Információnk szerint új igazga-
tó irányítja az SzMSZC III. Béla 
Szakképző Iskolát is. A Nemzet-
gazdasági Minisztérium (NIM) 
irányítása alatt álló iskola korábbi 
igazgatója, Tóthné Nagy Emese 
nem pályázott, Korpics Ferenc, 
az iskola korábbi nevelési igaz-
gatóhelyettese kapott megbízást, 
2016. 07. 1-től 2021. 07. 01-ig. 

(t. m.)

Új igazgatók kaptak megbízást



2016. augusztus 5Szentgotthárd

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata a muzeális intéz-
mények szakmai támogatása 
(Kubinyi Ágoston Program 
2015) felhívásra pályázatot 
nyert el bruttó 1.500.000,- Ft 
összegben a Pável Ágoston 
Helytörténeti és Szlovén 
Nemzetiségi Gyűjtemény 
digitális terepasztalának 
szlovén nyelvű fejlesztésére.

Két éve, a szentgotthárdi csata 
350. évfordulóján állították be 
azt az egyedi fejlesztésű digitális 
terepasztalt, amely látványos, 
interaktív módon mutatja be 
az eseményt a szentgotthárdi 
múzeumban. A terepasztal a 
küzdelem korabeli helyszínét 
modellezi domborzati maketten, 

egy multimédiás vezérlő szoftver 
segítségével pedig az érdeklődők 
maguk irányíthatják a vizuális te-
repjátékot. Az egyes események 
bemutatása során a terepasztalra 
vetítve jelennek meg a csapat-
mozgások, látványosan, hang- és 
fényeffektusokkal kiegészítve. 
A kijelzőn eközben további 
képek tűnnek föl az ütközetben 
részt vevő személyekről, kora-
beli fegyverekről és térképváz-
latokról, a csata mai helyszíne-
iről. A terepasztal tavaly egy, a 
szentgotthárdi csatához kötődő, 
szintén egyedi fejlesztésű „Ha-
diösvény” programmal bővült. 
Keretében az érdeklődők sze-
mélyesen csöppenhetnek bele az 
1664. évi eseményekbe egy olyan 
interaktív film segítségével, 
amelyben ők mint aktív szerep-

lők vesznek részt. Az ügyesebbek 
számára a játék végére a csata 
helyszínein található jelekből 
titokzatos történet rajzolódik ki. 
Ami még különlegessé teszi ezt 
az időutazást, az a Görög László 
színművész közreműködésével 
készített film, amely keretét adja 
ennek a lebilincselő történelmi 
kalandnak. 

A gyerekek számára külö-
nösen érdekes szentgotthárdi 
csata animáció és a Hadiösvény 
program eddig csak magyar 
nyelven volt elérhető, a pá-
lyázatból most megvalósult 
ezek szlovén nyelvű változata. 
Fontos fejlesztés ez, hiszen a 
Pável Ágoston Múzeum szlovén 
nemzetiségi bázismúzeum is 
egyben, és mostantól a múzeu-

mot egyre gyakrabban felkereső 
szlovén csoportoknak is inter-
aktív lehetőséget kínál a nem 
mindennapi terepasztal.

A digitális animációk köré 
– szintén részben pályázati 
forrásból - egyéb kiállítás is 
társult. Paravánokon térképváz-
latok, korabeli metszetek, fotók 
segítségével követhetik végig 
a látogatók a szentgotthárdi 
csata előzményeit, eseményeit, 
illetve tájékozódhatnak a csata 
emlékhelyeiről. Valamennyi 
felirat és tájékoztató szöveg a 
magyar mellett szlovén nyelven 
is elérhető, továbbá négy nyelven 
leporelló is készült a kiállításról, 
illetve a szentgotthárdi csata 
eseményeiről.

Törő eszter
Fotó: Molnár Piroska

Szlovén nyelvû fejlesztések 
a múzeumban

A Nemzeti együttműködési 
Alap „Énekszóval határta-
lanul” projekt keretében a 
Szentgotthárdi Történel-
mi Napokon tartották a 
„Kórusok csatáját” július 
30-án este, amelynek mi 
sem adhatott volna méltóbb 
helyszínt, mint a barokk 
templom, hiszen mennye-
zetén épp a szentgotthárdi 
csatát ábrázoló festmény 
állít emléket a győztes csa-
tának.

A program fő szervezője a 
Szentgotthárd Énekegyesület 
volt. Kovács Márta, az egye-
sület elnöke elmondta, hogy 
a  „Kórusok Csatája” barát-
ságos, jelképes csata volt, két 
baráti kórus zenei élményben 
részesítette a közönségét, így 
állítva emléket a 352 éve, a 
város területén  vívott  csa-
tának. Szentgotthárd Város 

Vegyeskara és a somorjai Híd 
Vegyeskar jó kapcsolata 2005 
óta tart, az elmúlt 11 év alatt a 
mostani a hatodik alkalom volt, 
hogy a kórusok találkoztak, és 
hangversenyen mutatkoztak be 
egymás településén. A kórusok 
barátságára és több kialakult 
kapcsolatra alapozva a vendég 
kórus elnökével,  Cséfalvay 
Györggyel közösen szorgalmaz-
zák a két település testvérvárosi 
kapcsolatának létrejöttét is. 

Soós János karnagy a progra-
mot így foglalta össze:

Az idén első alkalommal 
rendeztek Kórusok csatája 
címmel templomi hangversenyt 
a Történelmi Napok keretében. 
A két részt vevő énekkar a 
felvidéki Somorjáról érkezett 
Híd Vegyeskar (karnagyuk dr. 
Hecht Anna) és Szentgotthárd 
Város Vegyeskara (karnagy 
Soós János). Huszár Gábor 
szentgotthárdi polgármester 
köszöntője után a somorjaiak 
műsorát hallgathatta a szép 
számú közönség. A főként egy-
házi művekből álló program-
juk zongorakísérője Domsitz 
Erika volt, szólót énekeltek 
Csémy Erika és Mezei Attila. 
A gotthárdiak egyházi és világi 
darabokat egyaránt előadtak, 
szólót énekelt Kardos Melin-
da. A csata igazi győztese a 
közönség lett, az érdeklődők 
nemcsak testileg pihenhettek 
a hűvös templomban a rekkenő 
hőségben, de lelkileg is feltöl-
tődhettek.

(t. m.)
Fotó: Kardos Melinda

Kórusok békés csatája  
a templomban

Egyesületi elnökök:  
Kovács Márta,  
Cséfalvay György

A somorjai kórus a tamplomi hangversenyen
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Húsz évvel ezelőtt 1996 ta-
vaszán írtak alá együttmű-
ködési szándéknyilatkoza-
tot a vajdasági Tóthfalu és 
Szentgotthárd-Rábatótfalu 
önkormányzatainak akkori 
képviselői. Az évfordulót 
idén május végén, Tóthfalu 
falunapján ünnepelték meg. 
A szentgotthárdi küldöttség 
tagja volt Bauer Károly, a 
város díszpolgára és korábbi 
polgármestere, Huszár Gá-
bor polgármester és Köles 
erika, a szlovén nemzetiség 
parlamenti szószólója. 

A nemzeti és etnikai kisebb-
ségek jogairól szóló 1993. évi 
LXXVII. törvény elfogadását 
követően az 1994. évi országos 
választásokkal egy időben Ma-
gyarországon először települési 
nemzetiségi képviselőket is vá-
laszthattak a nemzetiségi falvak-
ban, városokban. Szentgotthárd-
Rábatótfalu Szlovén Önkor-
mányzata is megalakult. 

Pusztainé Antal Ildikó elnököt 
1995-ben megkereste a vajdasági 
Tóthfalu vezetése testvér telepü-
lési kapcsolat létesítése céljával. 
Némi tanakodás után Hirnök 
József, az MSZSZ elnöke és né-
hány szlovén képviselő elindult 
a távoli faluba. 

Zárkózott, egyszerű, de na-
gyon udvarias, kedves emberek, 
akik tele ötletekkel, tervekkel, 
és hatalmas szívvel fogadták a 
delegációt.

A viszontlátogatás alkalmával 
egyértelmű volt, hogy emberek 

találtak egymásra, akik olyan 
hatással vannak a másikra, ami-
ből csakis jó kapcsolat születhet. 

1996. április 30-án megszü-
letett a Szándéknyilatkozat, 
mely kimondja, hogy „Tóthfalu 
és Rábatótfalu (…) a jövőben 
törekedni fog a két falu közötti 
kulturális, tanügyi és sportkap-
csolatokra, a családok közötti 
kapcsolatok elmélyítésére.” Az 
augusztusi kiegészítő doku-
mentum pedig kimondja, hogy 
„A két falu vezetőinek szán-
déka: törekedni fognak arra, 
hogy Szentgotthárd és Kanizsa 
vezetői között találkozót szer-
vezzenek.”

Tóthfalu lelkes irányítói, Bata 
Ferenc polgármester és a lakos-
ság aktív tagjai kitartóan építik 
a kapcsolatokat, és építették, 
építik példás, töretlen akarattal, 
a falut, az élhető életet, kisebb-
ségi létükben keményen őrizve 
magyar nyelvüket, saját kultú-
rájukat.

Bata Ferenc polgármester 
februárban keresett, hogy a 
Rábatótfaluval kötött együttmű-
ködési szándék aláírásának 20. 
évfordulója köré épülnek idei fa-
lunapjuk programjai! Kérte, tisz-
teljük meg részvételünkkel azt.

Bauer Károly, Szentgotthárd 
korabeli polgármestere, Tóthfalu 
lelkes támogatója és szívesen 
látott barát, Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármestere 
és jómagam Rábatótfalu volt 
nemzetiségi képviselőjeként – és 
Tóthfaluval a kapcsolattartó – 
megtiszteltük Tóthfalut.

Az első program a testvérte-
lepülések polgármesterei és a 
delegációk ünnepi ülése volt: 
Magyarországról Szentgotthárd-
Rábatótfalu, Jászszentlászló, 
Tahitótfalu, Sopronkövesd, a 

Felvidékről Kisújfalu, Erdélyből 
Igazfalva, Gyergyócsomafalva 
vezetőivel és lakosságával ápol-
nak élő, tartalmas kapcsolatot! 

Szombaton a III. Nemzetközi 
Virág- és Rózsafesztivál zajlott az 
óvodának az udvarán, melynek 
alapkőletételénél és ünnepélyes 
avatóján is jelen voltunk, és 
melynek bútorait Bauer Ká-
roly polgármester előterjesztése 
nyomán Szentgotthárd Város 
Önkormányzata adományozta. 
Az óvoda udvarán a faluban 
nevelt rózsákból soha nem látott 
mennyiségben pompázó szín- 
és illatkavalkád varázsolt el, és 
kell-e szebb indulás egy naphoz 
a rózsák szerelmesének? 

Délután mintegy százan vo-
nultak népviseletekben a jól 
sikerült Népzenei és Néptánc 
Fesztivál nyitányaként. A vasár-
nap a Bogrács-fesztivál – főző-
verseny és a népzene, néptánc 
jegyében telt. 

A falu a szemünk láttára fejlő-
dött a 20 év alatt, 1977 óta Utasi 
Jenő atya a falu plébánosa, a jó 
pásztor egyúttal a település egyik 
motorja. Beépült a falu életébe, 

tervez és épít, nevel, pályázatokat 
kutat fel, az anyaországgal tart jó 
kapcsolatot. 

Új paplak építésével kezdődött 
a munkája, ahol nyugdíjas atyák, 
de elárvult gyermekek számára 

is jut hely, étel és kiváló nevelés.
Megépült a LOGOS Grafikai 

Műhely a vajdasági magyar sajtó 
nyomtatására, de számos kiad-
vány, könyv került ki a nyom-
dából.

Gyönyörű, igényes és esztéti-
kus, gyermekeket elbűvölő óvo-
da. A templomkert mini arbo-
rétum és rózsakert, szoborpark, 
közepén a falu nagy iskolája, a 
környék középiskolásainak is 
helyt adó kollégiuma, közösségi 
háza, ebédlője. De működik fut-
ball akadémia, szobrász tábor, 
bábcsoport is.

Tóthfaluba öröm elmenni, 
mert még az utcák köve is arról 
tanúskodik, hogy ha határozott 
célok, jó irányító személyiségek, 
a fejlődésbe vetett hit és össze-
tartozás érzése vezet egy közös-
séget, és mindezt Isten áldása 
kíséri, az csodákra képes. Az 
aláírt együttműködési szerződést 
élővé kell tenni, a közösségtől, 
mentalitásukból értékeket, min-
tákat tanulni.

Kissné Köles Erika
parlamenti szószóló

Húszéves barátság Rábatótfalu és Tóthfalu között

Kissné Köles Erika, Huszár Gábor, Bauer Károly, 
Körmöci Károly

Népviseltben vonultak föl
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Termelõi piacon 
üzlethelyiség bérbe adó!

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a 93/2016. számú határozata alapján az alábbi hirdetményt 
teszi közzé: 

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

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

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 2500 Ft/m2/hó. 
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel. 
A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos
A pályázatok elbírálásának határideje: a beérkezést követő 

testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó 

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

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

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

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

dék megfizetését is a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő 

tevékenységi kört tartalmazó pályázat esetén új pályázatot írhat ki.
Bővebb felvilágosítás a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hiva-

tal Városüzemeltetésén, illetve a 94/553-032-es telefonszámon kérhető.

Több mint negyedszázada 
kötődik a szentgotthárdi 
zeneiskolához Csukly Ger-
gely, aki 25 évig igazgatta is 
az intézményt. Az iskolave-
zetéstől történt elszakadása 
kapcsán beszélgettünk vele.

– Gotthárdi származású? 
Hogyan kezdődött zenei pálya-
futása, volt-e családi indíttatás? 

– Budapesten születtem, Mát-
raverebélyben, majd Tatán töl-
töttem gyerekkoromat szüleim-
mel, illetve két testvéremmel. A 
családban hivatásszerűen senki 
sem foglalkozott zenével, apai 
ágon ugyanakkor jellemző volt 
a tanítómesterség választása. 
A tatai zeneiskolában kezdtem 
el zenei tanulmányaimat, ott 
szerettem meg a muzsikálást, 
majd a mesterségbeli tudást a 
győri konzervatóriumban, illetve 
zeneművészeti főiskolán volt 
alkalmam elsajátítani.

– Mikor és hogyan került a 
szentgotthárdi zeneiskolába, és 
hogyan emlékszik az eddig ott 
eltöltött 28 évre? 

– Zongoratanári diplomám 
megszerzése után két évig Győr-
ben dolgoztam. Ezt követően, 
1988-ban feleségemmel, Bene 
Krisztinával – aki szintén zeneta-
nár hegedű-szolfézs szakon – kö-
zösen kerestünk olyan munkahe-
lyet, ahol mindketten el tudunk 
helyezkedni. Szentgotthárdot 
választottuk, első látásra megtet-
szett a város, megfogott minket 
a szép természeti környezet és 
az itteni emberek kedvessége. 
Az elmúlt 28 évre visszatekintve 
úgy gondolom, jól döntöttünk. 
Kihívás volt, hogy a zenetanítást 
és a város zenei életét fejlesszük, 
az értelmes feladathoz támoga-
tó környezetre, jó partnerekre 
találtunk.

– Jelentős fejlődésen ment át 
igazgatása alatt az intézmény 

Csukly Gergely nem szakad el az iskolától
mind az oktatási feltételek javí-
tásában, mind pedig szakmailag. 
Elégedett-e az elért eredmények-
kel, maradt-e valami hiányér-
zete?

– 1991-től, amióta a zeneisko-
la vezetője voltam, sok minden 
történt. A tantestület stabilizá-
lása, a hangszerpark fejlesztése, 

a nemzetközi kapcsolatok elmé-
lyítése, névválasztás, kihelyezett 
tagozat, képző- és iparművészeti 
ág indítása, versenyeredmények, 
továbbtanulási mutatók, az 
intézmény sikeres minősítése, 
tartalmas koncertsorozatok, 
utánpótlás-biztosítás a városi 
együtteseknek , mind olyan 
események, eredmények, ame-
lyekre szívesen gondolok visz-
sza. Tennivaló persze van ma 
is bőven. A kórustevékenység 
népszerűsítése, serkentése még 
a jövő feladata, a művészet-
oktatás otthona pedig sem a 
képzőművészet, sem a zenemű-
vészet területén nem nevezhető 
ideálisnak. Az utóbbi három 
évben a szentgotthárdi város-
vezetés támogatásával jelentős 
fejlesztés történt, de a művé-
szetoktatásnak hosszabb távon 
gondolkodva más, alkalmasabb 
környezetet kellene kialakítani.

– Tanítványai eredményei 
alapján kikre a legbüszkébb? 

– Szerencsésnek mondhatom 
magamat, hogy annyi tehetséges, 
nagyszerű növendéket taníthat-
tam. Eredménynek tartom, ha 

valakivel sikerült megszerettet-
nem a zenét, ha ma is muzsikál. 
Nagy öröm számomra, hogy első 
zenei pályára került növendékem, 
Herczeg Anita ma már kollégám, 
hogy hozzájárulhattam Keserű 
Balázs zenei fejlődéséhez, hogy 
Sulics Renáta Nívódíjat ért el a 
Győri Zongoraversenyen, hogy 

Papp Tamás kiváló hangszerkeze-
lési készséggel folytatja zenei ta-
nulmányait jazz-zongora szakon. 

– Milyen emlékek maradnak 
meg legerősebben az eddigi több 
mint negyedszázados pályafu-
tásából?

– Az emberi kapcsolatok je-
lenlegi és volt kollégáimmal, a 
sikeres nemzetközi projektek, 
a művészeti táborok, Takács 
Jenővel, névadó zeneszerzőnkkel 
ápolt személyes kapcsolat, élet-
művének gondozása, a zongora-
kíséretes feladatok. De leginkább 
az a sok színes gyermekegyéni-
ség, akiket megismerhettem pá-
lyám során, hogy csak néhányat 
említsek a sok közül. 

– Hogyan tovább? Tud-e kö-
tődni valamilyen módon a jövő-
ben is az intézményhez? 

– Természetesen, hiszen a mai 
napig nagyon szeretek tanítani, s 
ezt továbbra is megtehetem, de 
már az iskola vezetési feladatai 
nem hárulnak rám. Gyerekekkel 
mindig élmény foglalkozni, és 
pedagógusként továbbra is az 
iskolával tartok.

lendvai

Csukly Gergely
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Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata az elmúlt hónapok-
ban rekordmennyiségű pá-
lyázati projektet állított össze 
és nyújtott be a különböző 
felhívásokra. Az Önkormány-
zati Hivatal minden pályázati 
lehetőséget próbál megragad-
ni. Az idén eddig benyújtott 
pályázatokról az Önkormány-
zati és Térségi erőforrások 
pályázati csoportjától kértünk 
tájékoztatást.

A foglalkoztatás és az életminő-
ség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszol-
gáltatások fejlesztése (TOP.1.4.1-
15) pályázati felhívásra a Játékvár 
Óvoda bővítésére és energetikai 
felújítására állítottunk össze pályá-
zati kérelmet. Jelenleg az intézmény 
nem rendelkezik tornaszobával, 
így a pályázat keretében az óvoda 
tornaszobával történő bővítését 
tervezzük, illetve a megvalósuló, 
teljesen új épületrészben kialakí-
tásra kerülne többek között egy 
sportszertár és egy többcélú kö-
zösségi tér is. Energiahatékonysági 
intézkedésként a teljes épület külső 
hőszigetelését és a külső nyílászárók 
cseréjét is beleillesztettük a mind-
összesen 150 millió forint pályázati 
támogatást igénylő projektbe.

Egy másik, a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 
törvény szerinti, az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejleszté-
sekhez kapcsolódó központosított 
előirányzat pályázati felhívására is 
pályázatot nyújtottunk be a Játék-
vár Óvoda évekkel ezelőtt – szin-
tén pályázati forrásból – megkez-
dett fejlesztéseinek továbbvitelére, 
vagyis a további 4 db vizesblokk 
komplex (építészeti és gépészeti) 
felújítására, mindösszesen 28 millió 
forint értékben.

A Pável Ágoston Helytörténeti 
és Szlovén Nemzetiségi Múzeum 
digitális terepasztalának pályázati 
támogatásból megvalósuló szlovén 
nyelvű fejlesztése éppen befejező-
dött, a Muzeális intézmények szak-
mai támogatása (Kubinyi Ágoston 
program) pályázati felhíváson az 
önkormányzat máris újabb 2 millió 
forintot nyert a terepasztal és a Ha-
diösvény interaktív program német 
nyelvű kialakítására.

Felgyorsultak az események a 
máriaújfalu szennyvízelvezeté-
se projekt körül is. A Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív 
Program (KEHOP-2.2.1) felhívása 
kapcsán összeállított pályázat po-
zitív elbírálását követően a  nettó 
356 millió forintos beruházás 
támogatási szerződését aláírták, 
folyamatban van már a műszaki 
ellenőr közbeszerzése, amely eljárás 
sikeres lezárását követően megtör-
ténik a szintén előkészítés alatt álló 
kivitelezési ajánlati felhívásának 
megjelentetése. A kivitelezés vár-
hatóan 2017 elején kezdődik. 

Az önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése (TOP-
3.2.1-15.) pályázati ablak keretében 
lehetőségünk nyílt az Arany János 
Általános Iskola épületének 
energetikai korszerűsítésére is 

pályázatot benyújtani, konzorciumi 
együttműködésben a Vas Megyei 
Önkormányzattal.  A külső hom-
lokzati (és födém) hőszigetelést, a 
külső nyílászárók cseréjét (a teljes 
épületen) és napelemes rendszer 
telepítését is tartalmazó pályázati 
dokumentáció már bent is van a 
támogató szervezetnél, 159 millió 
Ft tervezett költségvetéssel.

Az elmúlt hónapok egyik leg-
nagyobb kihívása a Terület és 
Településfejlesztési Operatív Prog-
ram Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztése (TOP-1.1.1-15) pályá-
zati felhívásra benyújtott, komplex 
pályázati projekt előkészítése és 
benyújtása volt. Igyekeztünk olyan 
projektet összeállítani, amely ma-
ximálisan összhangban áll a város 
gazdaságfejlesztési célkitűzésével, 
vagyis a meglévő vállalkozások 
megtartása mellett újabb vállalko-
zások letelepedésének ösztönzése 
által további munkahelyeket hozhat 
létre. Az ipari park meglévő terüle-
teinek infrastrukturális fejlesztése, 
valamint új területek bevonása és 
azokon az ipartelepítéshez szük-
séges alapinfrastruktúra kiépítése 

jelentősen hozzájárulhat a fenti 
célok eléréséhez. Amennyiben ez 
a pályázatunk támogatást nyer, a 
szentgotthárdi ipari park II. ütem 
területén megvalósulhat a vegyes 
forgalmú egyesített kerékpárút és 
járda, továbbá autóbuszöblök és 
buszforduló kiépítése. Az újabb 
iparterület (III. ütem) kialakí-
tása kapcsán pedig közlekedési 
infrastruktúra (út) kiépítése és 
közművesítés (víz, csatorna, áram, 
közvilágítás) szerepel a 478 millió 
forintot megcélzó pályázati projekt 
főbb célkitűzései között.

A Vidékfejlesztési Program tele-
pülésképet meghatározó épületek 
külső rekonstrukciója, többfunk-
ciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsí-
tése (VP-6-7.4.1.1-16) felhívásban 
rejlő lehetőséget sem engedtük el 

és a város egyik legszebb épülete, 
a művelődési ház tetőfelújítá-
sára, nyílászáró cseréire és külső 
homlokzatának rekonstrukciójára 
állítottunk össze és nyújtottunk be 
pályázati dokumentációt, közel 58 
millió forint értékben.

Az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcso-
lódó, a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 
törvény szerinti pályázati kiírással 
is foglalkoztunk, és pályázatot 
nyújtottunk be a Hunyadi utca 
felújítására, illetve Hunyadi úti 
butiksor mögötti parkoló aszfal-
tozására mindösszesen 31 millió 
forintos beruházással tervezve.

A szentgotthárdi kolostorépület 
legszebb, de nagyon régóta felújí-
tásra váró helyiségének, a ciszter 
kolostorkönyvtárnak teljes re-
konstrukciója valósulhat meg a SI-
HU Szlovén-Magyar Együttműkö-
dési Program kapcsolódó pályázati 
felhívására benyújtott projekt által. 
A felújítás magába foglalná a fage-
renda födém, a mennyezetkép és 
az oldalfalak díszítőfestésének res-
taurálását, illetve az ablakok, ajtók 

és a hajópadlók rekonstrukcióját 
is. A több projektpartnerrel (Ma-
ribor város önkormányzata, Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és Mú-
zeum és Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület) kiegészülve benyújtott 
támogatási kérelem összköltsége 
350.000 euró.

Szintén a SI-HU Szlovén-Magyar 
Együttműködési Program kapcso-
lódó pályázati felhívása kapcsán 
készítettünk elő és nyújtottunk be 
pályázati dokumentációt a ciszter 
kolostorépület refektóriuma 
faburkolatának visszaállítására 
és restaurálására 94.605 euró 
értékben. Szlovén oldalról Apace, 
Szent András, Szent Anna, Lenart 
települések, illetve a Szlovén Örök-
ségvédelmi Intézet, magyar oldalról 
pedig pedig Őriszentpéter városa 
partnerségével sikerült a pályázati 
projektet összeállítani és benyújtani.

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma megbízásából a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
hirdetett pályázatot a támogató 
szolgáltatást, pszichiátriai betegek 
részére nyújtott közösségi ellátást 
működtető és befogadott szolgál-
tatók feltételeinek fejlesztésére. A 
felhívás kapcsán a Városi Gon-
dozási Központ számára új, 9 fős 
kisbusz vásárlására ( 7.900.000,- Ft) 
és nyomtató berendezés beszerzé-
sére (149.860,- Ft) nyújtottunk be 
támogatási kérelmet. 

Szintén rendkívül összetett elő-
készítő munkát követően állt ösz-
sze  a TOP-2.1.2-15 Zöld város 
kialakítása pályázati kiírásra már 
be is nyújtott pályázati projek-
tünk, amellyel a Várkert komplex 
megújítására szeretnénk forrást 
szerezni. A tervezett fejlesztés ke-
retében nem csupán a barokk kert 
megújítását és továbbfejlesztését, 
új kavics borítású sétányok és tér-
világítás kialakítását, a növényzet 
teljes megújítását, utcabútorok 
elhelyezését, a szabadtéri színpad, 
illetve környezetének rekonstruk-
cióját szeretnénk megvalósítani, 
de hosszú idő után a régi strand 
területét is szeretnénk végre ren-
dezni annak Várkerthez történő 
csatolásával. A romos öltözőépü-
letek elbontásával és egy kisebb tó 
kialakításával újabb zöldfelülettel is 
gyarapodhat a belváros. A projekt 
dokumentációja alapján a tervezett 

AKTÍV PÁLYÁZATÍRÁS

Megújulhat a Várkert
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Meglehetősen rendhagyó, 
hogy egy tóba gémeskutat te-
lepítenek. Nos, a csodálatos 
környezetben lévő máriaújfalui 
tóban látható gémeskút az au-
gusztus 17-22-ig tartó „Tájide-
gen” (szentgotthárdi művészeti 
szabadnapok) rendezvényso-
rozat előhírnöke, Tasnádi Jó-
zsef installációja. A SZIGET 
nevű fehér gémeskút a tavalyi 
„Tájidegen Fél-Fesztiválon” 
ideiglenesen került a tóba, idén 
viszont végleges lett a hely. A 
„Tájidegen” egy olyan 5 na-
pos program, „fél-fesztivál”, 
ahol a különböző művészeti 
tevékenységeket űzők együttes 

erejükkel mindig egy egyszeri 
összművészeti eseményt hoznak 
létre. A programokban a képző-
művészek, filmesek, zenészek, 
performerek, színészek, tánc-
művészek egy közös inspiratív 
munkában vesznek részt. A 
különleges helyszín megtalálása 
után, arra reflektálva, bevonva 
az ott élőket, közösen születik 
meg maga az esemény egésze. 
A művészeti szabadnapok a 
résztvevők szabad kísérletezé-
sét hivatott játékos formában 
kiemelni. 

Az első ilyen kísérleti rendez-
vénysorozatot 2015 augusztusá-
ban Szentgotthárdon a SZEMLE 
egyesülettel közösen hozták 
létre. Idén augusztus 18-án a 
tavon fény és zenei performance 
(teljesítmény) lesz Magyarország 
egyik legnagyobb performerével, 
Szirtes Jánossal az élen, de részt 
vesz a fesztiválon többek között 
Nagy Róbert média művész 

(premier dokumentumfilmjével), 
Simkó Beatrix táncművész, Holy 
Olga képzőművész, Fabríciusz 
Anna fotóművész, a Walt Re-
cords kiadó zenekarai közül 
néhányan, a Manuphanktúra ze-
nekar, KvartaM, azaz Kvárta Má-
tyás freestyle footballer, Hosszú 
Laura szobrász és Fazakas Péter 
filmrendező. A társaság sokfé-
lesége és kísérletező kedve teszi 
igazán érdekessé ezt a pár napot.

Mindennap egy adott helyszí-
nen, adott programcímmel lesz-
nek installációk, performance-
ok, előadások és zenélések. 17-én 
Szentgotthárdon filmvetítés 
lesz, 18-án a máriaújfalui tavon 
egészen estig a telihold fényénél 
varázslatos összművészeti prog-
ram várja az érdeklődőket, 19-én 
csatlakoznak a körmendi napok 
hajóépítéséhez egy úszó instal-
lációval, amit másnap Szent-
gotthárdon is vízre bocsátanak. 
20-án a gotthárdi rendezvény-
hez kapcsolódnak a „Jégrevű” 
című előadással, illetve számos 
performance-szal. 21-én Szent-
gotthárdon a városközpontban 
lépnek fel zenei formációkkal, s 
22-én búcsúznak a résztvevők a 
várostól.

Bár a művészeti szabadnapok 
helyi összefogással, a művészek 
térítésmentes produkcióival tud 
működni, kapnak ilyen-olyan 
támogatást az önkormányzattól, 
a lakosságtól és a vállalkozóktól 
is, de akár támogatások nélkül 
is jól éreznék magukat, tudná-
nak alkotni, művészileg tovább 
töltekezni. 

A tóba telepített táblán egyéb-
ként a következő szöveg áll:

A Sziget
Az akkumuláció, a hódítás és
a fogyasztás fölöslegességéről...,
a halmozásról és a szükségte-

lenségről...,
a sokról és a többről...,
az ambícióról és a harcról...,
a bizonyosság arroganciájá-

ról...,
a konkrétumok és a részletek 
hegemóniájáról...,
az összegzés lehetetlenségéről...,
az egyensúly törékenységéről
szóló meditáció helye.

fejlesztés összköltsége mindössze-
sen 240 millió Ft.

Megjelent egy olyan, határon 
átnyúló pályázati lehetőség is az 
Interreg V-A Ausztria-Magyaror-
szág 2014-2020 határon átnyúló 
Együttműködési Program kereté-
ben, mellyel az önkormányzatok 
pályázhatnak városarculati vonz-
erőt magába foglaló fejlesztések-
re. A pályázatot több partnerrel 
egyeztetve készítettük elő és nyúj-
tottuk be, úgymint az Oststeirische 
Städtekooperation Egyesület (tag-
jai: Fürstenfeld, Bad Radkersburg, 
Gleisdorf, Fehring, Feldbach, 
Friedberg, Hartberg,Weiz), ma-
gyar oldalról pedig Körmend, 
Lenti, Vasvár, Zalalövő, Letenye 
és Őriszentpéter városokkal. A 
projekt Szentgotthárdra vonatkozó 
összköltsége a tervezettek szerint 
100.000,- euró, az ebből általunk 
megvalósítani kívánt tevékenysé-
gek – többek között – a város egy-
séges városi arculatának kialakítása, 
városmarketing eszközök kidolgo-
zása és alkalmazása, a helytörténeti 
kiadványoktól és az ajándéktárgyak 
készítésétől a helyi termékek előál-
lítását és népszerűsítését elősegítő 
tevékenységekig stb.

A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretén belül 
megjelent „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” (TOP-3.1.1-
15) pályázat kiírás kapcsán is ösz-
szeállítottuk, és benyújtottunk egy 
jelentős pályázati dokumentációt, 
amely – ha pozitív elbírálásban ré-
szesül – lehetővé tenné a Kossuth 
Lajos úton (a Tompa Mihály úttól, 
északi oldalvezetéssel) egy egyesí-
tett kerékpárút és járda kialakí-
tását. A megcélzott (maximális) 
pályázati támogatás (300 M Ft) 
az érintett szakaszon tartalmazza 
a kerékpárút- és járdaépítésen túl 
a szükséges közműkiváltásokat, 
földmunkákat, növénytelepítést 
és forgalomtechnikai elemeket is.

Kültéri sportparkok és futókör 
építésére irányuló program is indult 
országosan a mozgás népszerűsítése 
érdekében. A könnyen hozzáférhe-
tő, ingyenesen használható, igényes 
szabadtéri létesítményekben első-
sorban a felnőtt sportolni vágyók 
tölthetik el aktívan a szabadidejüket. 
A Kormány által kiírt programra 
is előkészítettük már a pályázatot, 
méghozzá 3 db sportparkra és 1 db 
400 m-es futókörre vonatkozóan.

Gémeskutat telepítettek  
a Hársas tóba

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy a város területén lévő közvi-
lágítási berendezések aktív eleme-
inek (egyedi lámpatest hibáinak) 
teljes körű karbantartására és 
üzemeltetésére az ENERIN Sü-
meg Energetikai Kft.-vel (8800 
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 1.) kötöt-
tünk szerződést. Hibabejelentési 
elérhetőségek: www.kozvilhiba.
hu. Kapcsolattartó neve: Magyar 
Erik András Telefonszáma: +36 
93739183, Fax.: +36 93999689; 
E-mail: magyar.erik@enerin.hu. 
Természetesen a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
részére továbbra is jelezhetik 
a közvilágítással kapcsolatos 
meghibásodásokat: polghiv@
szentgotthard.hu, vagy andras@
szentgotthard.hu, illetve Tel.: +36 
94553014, Fax: +36 94553055.

Együttműködésüket előre is 
köszönjük!

Augusztusi városi 
programok

Augusztus 20. (szombat)  
8:30 Szentgotthárd Város Fú-

vószenekarának térzenéje a 
Nagyboldogasszony templom előtt

9:00 Ünnepi szentmise és 
városi ünnepség a Nagyboldog-
asszony templomban

 
16:00 Kulturális műsorok a 

Várkertben
A Béri Balogh Ádám Tánc-

együttes, a Partium Táncegyüttes 
és a csehországi Maly Radhost 
Táncegyüttes műsora

18:00 Farkas Bálint ( Jászai 
Mari-díjas színművész) és Bálint 
Emese színésznő zenés nosztal-
giaműsora 

19:00 Albatrosz zenekar zenés 
estje

Búcsú

Augusztus 27. (szombat) 
20.00 órától az 1Úton Nem-

zetközi Zarándoknaphoz kap-
csolódva Sebestyén márta 
Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-
díjas magyar népdalénekes, 
valamint Andrejszki Judit 
csembalista koncertjét hall-
gathatják meg az érdeklődők a 
Refektórium teraszán. 
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F E L H Í V Á S!
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal értesíti 

a T. Lakosságot, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata 
megbízásából a BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt. többek 
között a Szentgotthárd-Rábatótfalu, Fenyő utca felújítását 
végzi. A beruházás főbb műszaki paraméterei: a meglévő út-
alap teherbírásának megerősítése (terra-mix talajstabilizáció), 
2 rétegű melegen hengerelt aszfaltburkolat építése, rácsos 
folyóka szintre emelése, padkarendezés, meglévő közmű 
aknák szintbe emelése.

A kivitelezési munkálatok kezdési időpontja 2015. július 
közepe. A kivitelezés befejezési határideje 2016. szeptember 
15. A munkálatok ideje alatt részleges, illetve a terra-mixes 
talastabilizáció, valamint az aszfaltozási munkálatok ideje 
alatt, teljes forgalomkorlátozásokra lehet számítani.

A teljes forgalomkorlátozással érintett munkák időpontja-
iról a város honlapján (a www.szentgotthard.hu/egyebhirek 
pontnál) nyújtunk folyamatos tájékoztatást, illetve az alábbi 
elérhetőségeken is beszerezhetnek további információkat. 

Az érintett szakaszon lévő kiépítetlen kocsibejárók zú-
zalékágyazattal kerülnek csatlakoztatásra az új útburko-
lathoz (a beruházás keretében max. 6,00 m2 10 cm vtg.-ú 
kőzúzalékkal). Amennyiben az érintett ingatlantulajdonos 
aszfaltburkolatú kocsibejárót szeretne kiépíttetni, azt csak 
saját költségén teheti meg. A kiépített kocsibejárókat nem 
érinti a beruházás, azokhoz a kiépítésre kerülő burkolat 
a beruházás keretében illesztésre kerül.

Kérjük, hogy a zökkenőmentes munkavégzés érdekében 
az esetleges nagytömegű szállításaikat a kivitelezővel előre 
egyeztetni szíveskedjenek, illetve gépjárműveikkel a munka-
végzések ideje alatt ne parkoljanak az utcában.

További információk az alábbi személyektől kérhető:
 Papp Imre BIT-ÉP Bt. – a kivitelező képviseletében Tel.: 

30/197-1494
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

F E L H Í V Á S!
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal értesíti 

a T. Lakosságot, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata 
megbízásából az UTPLAN ’95 Építőipari és Szolgáltató Kft. a 
közlekedési hatóság által engedélyezett terveknek megfelelően 
a Szentgotthárd, Kossuth  L. utcai (régi piac helyén lévő) 
parkoló átépítését, bővítését végzi. A beruházás főbb műszaki 
paraméterei: 31 + 1 db térkőburkolatos parkolóhely, aszfaltbur-
kolattal ellátott közlekedési utakkal, csapadékvíz-elvezetés kiépí-
tésével, az érintett járda burkolat felújításával, növénytelepítéssel.

Az előkészítő munkálatok (közmű feltárások, geodéziai mé-
rések, bontási munkálatok stb.) kezdési időpontja 2016. július 
11. A kivitelezés befejezési határideje 2016. szeptember 15. A 
munkálatok ideje alatt a parkolóban elsősorban részleges for-
galomkorlátozásokra lehet számítani (a parkoló munkálatokkal 
érintett része kerül mindig lezárásra, az aszfaltozási munkálatok 
idejére pedig teljes forgalomkorlátozásokra lehet számítani.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a forgalomkor-
látozások idejére a parkolások elősegítése érdekében 
ideiglenesen a Fürdő utcában a megállási tilalom felfüg-
gesztésére kerül sor!

Az aszfaltozási, illetve egyéb lezárással érintett munkák 
időpontjairól a város honlapján (a www.szentgotthard.hu/
egyebhirek pontnál) nyújtunk folyamatos tájékoztatást, 
illetve az alábbi elérhetőségeken is szerezhetnek további 
információkat.

Kérjük, hogy a zökkenőmentes munkavégzés érde-
kében, gépjárműveikkel a munkavégzések ideje alatt 
a munkavégzéssel érintett (elkerített) területeken ne 
parkoljanak!

További információk az alábbi személyektől kérhető:
Gál József UTPLAN ’95 Kft. – a 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 kivitelezési munkálatok időtartama alatt kérjük megértő 
türelmüket!

 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Mozimûsor
augusztus 12. 19:00, au-

gusztus 14. 18:00, augusztus 
16. 19:00

Star Trek: mindenen túl 
(szinkronizált amerikai sci-fi 
akciófilm – 3D)

augusztus 13. 17:00, au-
gusztus 14. 16:00

Jégkorszak – A nagy bumm 
(szinkronizált amerikai családi 
animációs film – 3D)

augusztus 13. 19:00, au-
gusztus 15. 19:00, augusztus 
19. 19:00

Jason Bourne (szinkronizált 
amerikai akcióthriller – 2D)

augusztus 20. 17:00, au-
gusztus 21. 16:00

A kis kedvencek titkos élete 
(szinkronizált amerikai családi 
animációs film – 3D)

augusztus 20. 19:00, au-
gusztus 21. 18:00, augusz-

tus 22. 19:00, augusztus 23. 
19:00

Ben-Hur (szinkronizált ame-
rikai történelmi kalandfilm – 3D)

augusztus 26. 19:00, au-
gusztus 28. 18:00, augusztus 
30. 19:00

Suicide Squad – Öngyilkos 
osztag (szinkronizált amerikai-
kanadai akcióthriller – 3D)

augusztus 27. 17:00, au-
gusztus 28. 16:00

A kis kedvencek titkos élete 
(szinkronizált amerikai családi 
animációs film – 3D)

augusztus 27. 19:00, au-
gusztus 29. 19:00

Szellemirtók (szinkronizált 
amerikai akcióvígjáték – 3D)
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Czuczainé Skaper Hilda, 
a Szentgotthárd és Térsé-
ge Iskola Arany János 1-4. 
Évfolyamos Általános Isko-
la pedagógusa közel négy 
évtizedet töltött a kated-
rán. Gyermekkori álmát 
beteljesítve lett tanító és 
némettanár. Életpályája elis-
meréseként  Németh László-
díjjal tüntették ki június 7-én 
Budapesten. 

Czuczainé Skaper Hilda Szent-
gotthárdon született, Alsószöl-
nökön él. Két egykori tanító 
nénijét (Baracska Jánosné, és 
Somorjai Tibornét) figyelve, már 
kisiskolás korában elhatározta, ő 
is ilyen tanító akar lenni. A Vö-
rösmarty gimnáziumban érettsé-
gizett, de az akkori társadalmi vi-
szonyok között kerülőutat kellett 
választania ahhoz, hogy felsőfo-
kú tanulmányokat folytathasson. 
Édesapja egyéni gazdálkodó volt, 
jó iskolai eredménye ellenére 
nem vették fel a tanítóképzőre. 
Otthonról hozta a német nyelvet 
és a gimnáziumban is tanulta 
(Aporfi László volt az osztályfő-
nöke és némettanára), érettségi 
után elhelyezkedett Rábafüzesen 
a határátkelőn. Egy év után képe-
sítés nélküli tanárként kezdte a 
pályáját Felsőszölnökön, munka 
mellett végezte el a szombathelyi 
tanítóképzőt, 1982-ben fejezte 

be. A német nyelv is érdekelte, 
a Pécsi Tanárképző Főisko-
lán szerzett újabb diplomát. A 
felsőszölnöki általános iskolában 
összevont osztályban tanította 
az alsószölnöki gyerekeket.  A 
német nyelvet 1-8-osztályig 
vitte. Az egykori tanítványok a 
mai napig büszkék a megszerzett 
nyelvtudásukra. 

Czuczainé Skaper Hilda azt 
mesélte, rengeteget köszönhet 
a családjának, nem volt egysze-
rű munka mellett helytállni a 

vizsgákon, a Pécsre járás külön 
tortúrát jelentett, nehéz volt 
a közlekedés a nyugati határ-
szélről. 

1999-ig tanított Felsőszöl-
nökön, Huszár Gábor, a Szent-
gotthárdi Széchenyi Általános 
Iskola akkori igazgatója hívta a 
városba. Befogadó, barátságos 
tanári kollektívába került, ahol 
egyből megválasztották a nyelvi 

munkaközösség vezetőjének. 
Nyugdíjba vonulásáig látta el 
ezt a megbízatását. Olyan kollé-
gákkal dolgozott együtt, akikre 
számíthatott, de ő is mindenben 
a segítségükre volt.  Szívesen járt 
továbbképzésekre, iparkodott 
elsajátítani az újdonságokat, a 
számítógéppel is megbarátko-
zott. A gyerekektől és szüleik-
től sok szeretetet kapott (amíg 
Szentgotthárdon a parkban be-
szélgettünk, sokan ráköszöntek, 
odajöttek). A kisebbeket, életkori 
sajátosságaikhoz igazodva, sok 
énekkel, játékkal, tánccal vezet-
te be a nyelv megismerésébe, a 
nagyobbakat már „komolyabb” 
feladatokkal is lehetett terhelni. 
Tanulás nélkül nem lehet sem-
milyen nyelvet jól elsajátítani 
és használni – mondja, noha az 
osztrák határ közelsége inspirálja 
már a gyerekeket is.  

A német nyelv mellett heti egy 
órában német nemzetiségi nép-
ismeretet is tanított. Az újabb 
nemzedékek már nem ismerik a 
környéken honos népszokásokat 
(tökmagköpesztés, tollfosztás 
stb.), dalokat, közösségi alkalma-
kat, tájjellegű ételeket, rácsodál-
koznak a hagyományokra. 

A tanárnő az oktatás mellett 
is szerepet vállalt tantárgya nép-
szerűsítésében, 1987-től állandó 
szervezője és résztvevője volt a 
nyári német olvasótáboroknak. 

Kezdetben a Hazafias Népfront 
égisze alatt jött létre, később 
a Vas és Zala Megyei Német 
Nemzetiségi Szövetség szervez-
te a kéthetes, később egyhetes 
táborokat (Szentgotthárdon a 
kollégiumban táboroztak, innen 
indultak ausztriai kirándulásra 
is.) Alapításától tagja az Alsó-
szölnöki Német Asszonykó-
rusnak.

Czuczainé Skaper Hilda har-
minckilenc év után int búcsút 
az iskolának, a tanításnak. Visz-
szatekintve a négy évtizedre, 
azt mondja, nagy köszönettel 
tartozik Glanz Lászlóné volt 
felsőszölnöki iskolaigazgatónak, 
aki bizalmat szavazott neki a 
tanári pályához. Pályafutásának 
másik meghatározó egyénisége 
Unger Magdolna némettanár 
volt, akivel mind a mai napig 
nagyon szoros a kapcsolatuk.

Vannak tervei a nyugdíjas 
évekre, de azokat nem akarja 
„elkiabálni”. Nyugodt, derűs 
természete mindig átsegítette 
az élet nehézségein. Júniusban jó 
érzéssel köszönt el a gyerekektől, 
a kollégáktól, örült a Németh 
László-díjnak. Lakóhelyén, Alsó-
szölnökön, a falu önkormányza-
tának képviselő-testülete a falu-
napon köszönte meg munkáját, 
a közösségért vállalt önzetlen 
segítségét.

(t. m.)

Valóra vált a tanító néni gyermekkori álma

Sikeresen 
érettségiztek  

a gimnazisták
A szentgotthárdi Vörös-

marty Mihály Gimnázi-
umban az idén 51 diák tett 
érettségi vizsgát. Közülük 
hárman kitűnő, kilencen 
jeles érettségi bizonyítványt 
érdemeltek ki. Emelt színtű 
érettségit huszonhárom ta-
nuló szerzett, nyelvekből, 
informatikából, természettu-
dományi és humán tárgyak-
ból. A gimnázium diákjai 
között az idén nem volt olyan 
érettségiző, akinek pótvizs-
gát kellett volna tenni. 

Czuczainé Skaper Hilda

A szlovén férfi július 20-
án a muraszombati repülőté-

ren szállt fel, tervei szerint az 
ausztriai Fürstenfelden landolt 

volna. Az út első szakaszán 
jól haladt, de ahogy mondta, 
később nem talált termiket, 
azaz felszálló légáramlatot, 
elfogyott a magassága, és le 
kellett szállnia. Ehhez fentről 
a Szentgotthárd és Rábafüzes 
közötti bekötőút mellett vá-
lasztott egy lekaszált mezőt, 
ahol sikerrel tette le a gépet. 
Barátja érkezett érte egy speciá-
lis trélerrel, és hazaszállította a 
vitorlázógépet. A férfi vidáman 
mesélte történetét, csak azt saj-
nálta, hogy nem sikerült eredeti 
tervét megvalósítania.

(nyugat.hu)
Fotó: Bana Ferenc

Mezõn landolt a szlovén vitorlázórepülô
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Speciális ellátást igénylő fi-
atalok túráztak kerékpárral 
július 21-től 24-ig Szent-
gotthárdon és a környéken. 
Hat dunántúli intézményből 
és Szlovákiából érkeztek a 
csapatok és kísérők. A házi-
gazda a pszichiátriai Betegek 
Otthona Szentgotthárd volt. 

Tizennégy évvel ezelőtt indí-
totta útnak a kezdeményezést 
Simon Magdolna Karolina, a 
csákánydoroszlói intézmény 
mozgásterapeutája. Az idén a 
szentgotthárdi intézmény adott 
otthont a háromnapos rendez-
vénynek, melyet támogatott 
a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség kerékpár szakága is. 
A három szervező Dombóvári 
Judit, Győry Zsolt és Kovácsné 
Korándi Katalin volt. Csákány-
doroszlóról, Sopronból, Győrből, 
Zsiráról, Magyarszerdahelyről 
és a szlovákiai Ekecsről jöttek a 
speciális ellátást igénylő fiatalok 
és kísérőik. Vendégként érkez-
tek a Magyar Speciális Olimpia 

Szövetség alpesi sí válogatott 
tagjai. (A kerékpárokat magukkal 
hozták, feltétel volt a járgányok 
KRESZ által előírt szabályos 
felszerelése, valamint a sisak 
viselése.)

Kovácsné Korándi Katalin 
elmondta, 62 kerékpáros volt 
részese a túrának. A távolról 
érkezők kollégiumban laktak, a 
szentgotthárdi intézmény gon-
doskodott az ellátásukról. Az 
idén kihagyták a szlovéniai és 
ausztriai utakat, sok látnivalót 
kínál a város környéke, az Őrség 
is. A szervezők iparkodtak úgy 
megtervezni a túrákat, hogy 
látnivalókból se legyen hiány. 
Pihenőket iktattak a túraút-

vonalakba, változott a terep, a 
dimbes-dombos tájék próbára 
tette a fiatalokat. Jártak Orfalu-
ban a Teaházban, Apátistván-
falván a Határőr Múzeumban, 
Kétvölgyön a Katalin kilátónál 

és nagy élményt jelentett, hogy 
a Vadása tónál részesei lehettek 
a Láda derbinek (a versenyzők 
saját építésű, kerekeken guruló 
„járműveikkel” versenyeztek a 
domboldalon). 

Az időjárás kegyeibe fogadta 
a társaságot, csak egy éjszaka 
esett az eső.  Három nap alatt két 
defektet kaptak a kerékpárosok, a 
kísérőautóból tudtak adni másik 
biciklit. A Szentgotthárdi Kerék-
páros Egyesület is segített az úton.

 A nyitónapon, pénteken 70 kilo-
métert kerekeztek, szombaton 84-
et (a Vadása tónál jártak), vasárnap 
Farkasfa, Szalafő, Őriszentpéter 
volt az irány, az Őrség fővárosában 
megnézték az Árpád-kori temp-
lomot is. Visszafelé Kondorfát, 
Csörötneket, Magyarlakot ejtették 
útba, 45 kilométert tettek meg. 

Vasárnap Szentgotthárdon 
a Ligetben találkoztak a részt-
vevők a túra végén, a csapatok 
hangos csengetéssel vonultak a 
Hunyadi úti otthonig. Minden 
fiatal egyenpólóba bújhatott, bú-
csúzóul emléklapot, emlékérmet 
kapott a vendéglátóktól. 

A Pedálozz velünk! program 
résztvevői jól érezték magukat, 
szerették a túrát, tetszettek a 
látnivalók. A rendezvényt a 
speciális olimpia zászlajának 
felvonásával és himnuszával 
indították, majd vasárnap újra 
felsorakoztak, és zászlólevonás-
sal és himnusszal zárták.  

(t. m.)  
Fotó: Pszichiátriai Betegek 

Otthona Szentgotthárd)

Az Õrséget is célba vették a speciális 
ellátást igénylô túrázók

Egészségünkért, ismeretterjesztõ sorozat (4.)

A gutaütést a köznyelvben 
leggyakrabban az agyvérzéssel 
azonosítják, pedig az esetek 85 
%-ában agylágyulásról van szó. 
Az agylágyulás folyamatának 
hátterében az agyi erek egyiké-
nek elzáródása áll, ami az agy 
adott részének elhalását, azaz az 
agy elfolyósodását eredményezi.

Az agylágyulás megelőzhető 
egészséges életmóddal, test-
mozgással, diétával, a vérzsírok 
rendezésével. Itt különösen 
nagy szerepe van a magas vér-
nyomás megfelelő kezelésének.

Amennyiben azonban az agyi 
erek egyike elzáródott, ott a 
megelőzés már elkésett. Ebben 
az esetben is lehetőség van az 
elzárt agyi erek megnyitására, 
vagy gyógyszerrel, vagy katéte-
res beavatkozással. 

Az agy még a szívizomnál is 
sérülékenyebb, emiatt az elzárt 
ér eredményes megnyitásá-
nak az elzáródás utáni 4 és fél 
órán belül van értelme. Ehhez 
azonban a betegnek időben be 
kell érnie egy olyan kórházba, 
ahol megfelelően tudják ke-
zelni. Sajnálatos módon 100 
gutaütésen átesett beteg közül 
csak 3 érintett beteg esetében 
van lehetőség az elzárt agyi ér 
megnyitására, mivel a többi 
beteg ezt a relatíve rövid idő-
korlátot átlépi. 

Legfontosabbnak azt tartom, 
hogy az átlagember felismer-
je a gutaütést, hogy azonnal 
mentőt tudjon hívni gutaütés 
esetén.

Három dolgot kell megje-
gyezni.

• Valakinél hirtelen aszim-
metrikussá válik az arc két fele, 
ami például mosolygásra való 
felszólításnál különösen jól 
látható.

• Az egyik oldali felső vagy 
alsó végtag, vagy mindkettő 
lebénul vagy elmarad a másik 
oldaltól. 

• A harmadik a beszédzavar, 
azaz az addig normálisan beszé-
lő beteg vagy nem tud rendesen 
beszélni, vagy értelmetlenül 
halandzsázik.

Amennyiben a három jel 
közül az egyik is észlelhető, 
akkor azonnal mentőt kell hívni, 
hiszen csak ebben az esetben 

van esély az elzárt ér időbeni 
megnyitására. Amennyiben 
ez nem történik meg, akkor a 
betegek többségénél vagy ma-
radandó agyi károsodás lesz a 
következmény, vagy halállal is 
végződhet a betegség. Sajnos 
évente tízezres nagyságú beteg 
válik gutaütés után kisebb-na-
gyobb mértékben rokkanttá, 
ami Magyarországon az egyik 
legnagyobb probléma pillanat-
nyilag.  

prof. Dr. Nagy Lajos
főigazgató-kardiológus

Markusovszky Egyetemi 
Oktatókórház Szombathely

A gutaütés, mint népegészségügyi probléma

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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F E L H Í V Á S!
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a 

T. Lakosságot, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata 
megbízásából az UTPLAN ’95 Építőipari és Szolgáltató Kft.  
többek között a Szentgotthárd-zsida, zsidai út II. ütem 
(Örökzöld utcai kereszteződéstől a tűzoltószertárig tartó 
szakasza) felújítását végzi. A beruházás főbb műszaki para-
méterei:  2 rétegű melegen hengerelt aszfaltburkolat építése, 
padkarendezés, meglévő közmű aknák szintbe emelése, lánc-
korlát javítása, újrafestése.

A kivitelezési munkálatok várható kezdési időpontja 2015. 
július közepe. A kivitelezés befejezési határideje 2016. szept-
ember 10. A munkálatok ideje alatt részleges, valamint az 
aszfaltozási munkálatok ideje alatt teljes forgalomkorlátozá-
sokra lehet számítani.

A teljes forgalomkorlátozással érintett munkák konkrét 
időpontjairól a város honlapján (a www.szentgotthard.hu/
egyebhirek pontnál) nyújtunk folyamatos tájékoztatást, 
illetve az alábbi elérhetőségeken is beszerezhetnek további 
információkat. 

Az érintett szakaszon lévő kiépítetlen kocsibejárók zú-
zalékágyazattal kerülnek csatlakoztatásra az új útburko-
lathoz  (a beruházás keretében max. 6,00 m2 10 cm vtg.-ú 
kőzúzalékkal). Amennyiben az érintett ingatlantulajdonos 
aszfaltburkolatú kocsibejárót szeretne kiépíttetni, azt csak 
saját költségén teheti meg. A kiépített kocsibejárókat ter-
mészetesen nem érinti a beruházás, azokhoz a kiépítésre 
kerülő burkolat a beruházás keretében illesztésre kerül.

 Kérjük, hogy a zökkenőmentes munkavégzés érdekében 
az esetleges nagytömegű szállításaikat a kivitelezővel előre 
egyeztetni szíveskedjenek, illetve gépjárműveikkel a munka-
végzések ideje alatt ne parkoljanak az utcában.

További információk az alábbi személyektől kérhető:
- Gál József UTPLAN ’95 Kft. – kivitelező képviseletében 

Tel.: 30/268-37-60;
- Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal: Fekete 

Tamás városüzemeletési 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

F E L H Í V Á S!
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal értesíti 

a T. Lakosságot, hogy Szentgotthárd Város Önkormányza-
ta megbízásából a BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt. 
többek között a Szentgotthárd-Rábatótfalu, Akác utca 
felújítását végzi. A beruházás főbb műszaki paraméterei: a 
lakóingatlanok bejárójáig vezető szakaszon meglévő útalap 
teherbírásának megerősítése (terra-mix talajstabilizáció), 2 
rétegű melegen hengerelt aszfaltburkolat építése, betonsze-
gély építése (rézsű megtámasztása, csapadékvíz-elvezetés), 
rácsos folyóka építése, padkarendezés, meglévő közmű aknák 
szintbe emelése, az utca felső kavicsolt felületű szakaszán nyílt 
árok kialakítása, út profilozása, zúzottkő burkolat készítése, 
kiépítetlen kocsibejáróknál zúzalék ágyazat készítése.

A kivitelezési munkálatok várható kezdési időpontja 2015. 
július közepe. A kivitelezés befejezési határideje 2016. szept-
ember 15. A munkálatok ideje alatt részleges, illetve a terra-
mixes talajstabilizáció, valamint az aszfaltozási munkálatok 
ideje alatt, teljes forgalomkorlátozásokra lehet számítani.

A teljes forgalomkorlátozással érintett munkák időpontja-
iról a város honlapján (a www.szentgotthard.hu/egyebhirek 
pontnál) nyújtunk folyamatos tájékoztatást, illetve az alábbi 
elérhetőségeken is szerezhetnek további információkat.

Az érintett szakaszon lévő kiépítetlen kocsibejárók zú-
zalékágyazattal kerülnek csatlakoztatásra az új útburko-
lathoz (a beruházás keretében max. 6,00 m2 10 cm vtg.-ú 
kőzúzalékkal). Amennyiben az érintett ingatlantulajdonos 
aszfaltburkolatú kocsibejárót szeretne kiépíttetni, azt csak 
saját költségén teheti meg. A kiépített kocsibejárókat nem 
érinti a beruházás, azokhoz a kiépítésre kerülő burkolat 
a beruházás keretében illesztésre kerül.

Kérjük, hogy a zökkenőmentes munkavégzés érdekében 
az esetleges nagy tömegű szállításaikat a kivitelezővel előre 
egyeztetni szíveskedjenek, illetve gépjárműveikkel a munka-
végzések ideje alatt ne parkoljanak az utcában.

További információk az alábbi személyektől kérhető:
Papp Imre BIT-ÉP Bt. – a kivitelező képviseletében Tel.: 

30/197-1494;
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

Idén hatvanketten vágtak neki 
Szentgotthárdról az útnak, hogy 
imádságos lelkülettel, dacolva az 
időjárás viszontagságaival, telje-
sítsék a száznyolcvan km-t, eljus-
sanak Máriacellbe. A Keresztény 
Megmozdulásokért Egyesület 
Szentgotthárd szervezésében 
július 12-én útnak induló zarán-
dokokat majd százan fogadták 
az ősi kegyhelyen, ahol misével 
adtak hálát az út kegyelméért. 
A fáradt hittestvéreket (ötnapos 

gyaloglás hegyen-völgyön, eső-
ben-napsütésben) szeretetlako-
mával várták az út végén.

Horváth R. László

Boldogan értek célba a gyalogos zarándokok
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Koszár Zsolt maratoni futó-
nak nemcsak a versenytár-
sakkal, de komoly betegség-
gel is meg kellett küzdenie. 
erről is beszél, és az olimpiai 
felkészülés buktatóiról, a 
versenyeredményekről és 
további terveiről. 

– Egyetemi tanulmányait ho-
gyan tudta összeegyeztetni a 
riói olimpiai kvalifikációra való 
felkészüléssel?

– Az egyetemi elfoglaltsá-
gom mellett nem volt egyszerű 
megszervezni, hogy a heti 10-12 
edzésem 140-160 km-ét megfe-
lelően el tudjam végezni, és be-
leférjen a napjaimba. Nagyrészt 
reggel 5-6-kor, illetve este 20 óra 
után tudtam csak az edzésekre 
koncentrálni. Mellette minden-
nap Szombathelyre jártam, és 
a rendkívül kevés alvás messze 
nem ideális körülmény a világ 
egyik legprofibb és legerősebb 
konkurenciájával bíró sportágá-
nál, a maratoni futásnál. 

– Mikor kezdte célirányosan a 
felkészülést?

– December közepétől el-
kezdtem a felkészülést a Zü-
rich maratonra, ahol szerettem 
volna szintet futni. Felkészülési 
állomásként április elején Po-
zsonyban, a több mint tízezer 
indulót számláló félmaratont 
nyertem meg kiváló formában, 
többek közt a szlovák bajnokot is 
megelőzve. Ekkor három hét volt 
még hátra a maratonig. Sajnos 
sikerült elkapnom egy vírust, 
amitől tüdőgyulladást kaptam, 
és két hétre teljesen kidőltem, 
antibiotikumos kezelést kaptam, 
rendkívül rossz állapotba kerül-
tem. Gyógyulásom elhúzódott, 

illetve közben az egyetemen is 
be kellett hoznom a lemaradást, 
amit a betegség okozott. Ennek 
ellenére, amint az orvos is enge-
délyt adott, újból elkezdtem az 
edzéseket, mert még aprócska 
esélyt láttam a szintteljesítésre.

– Hol maradt lehetősége a 
szintet teljesíteni?

– Tudni kell, hogy rendkívül 
szigorú szabályok vonatkoznak a 
szintteljesítésre alkalmas pályák-
ra (Magyarországon egyetlen pá-
lya felel meg a kritériumoknak). 
Mindenképpen külföldön kellett 
tehát új versenyt keresnünk. A 
maratoni versenyidőszak ápri-
lis-május, ez ugye kiesett szá-
momra, a 2-3 hét rövid, ennyi 
idő alatt lehetetlen felkészülni, 
egy ilyen távra jó alapállapotban 
is legalább 12 hét kell, nemhogy 
komoly betegséget követően 
legyengülve. Szinte utolsó lehe-
tőségként Írországban találtam 
egy versenyt, 6 hetem maradt 
a felkészülésre. Nagyon gyor-
san javult az állapotom, két 
felkészülési versenyen is indul-
tam Ausztriában 10 km-en. Az 
egyiken 2 kenyai atléta mögött 
3. helyet szereztem, megelőzve 
az egyik magyar riói olimpiai 
szintesünket (!), a másik versenyt 
pedig nagy fölénnyel nyertem 
meg. Ezt kisebb csodaként ér-
tékeltem, a formám nagyon jó 
volt. Azonban a 30 km feletti 
futásokat még mindig nem bír-
ta a szervezetem, leginkább a 
tüdőm. Ezért Írországban csak 
félmaratoni távon álltam rajthoz, 
június 25-én (a maratoni szint-
teljesítésről lemondva), ahol az 
írek válogatott olimpiai szintes, 
Eb és vb indulójával kerültem 
szembe. A nagyon nehéz és sze-

les pályán nagy csatát vívtunk, a 
végén 7 másodperccel sikerült 
legyőznie. Így is nagyon örültem 
a 2. helynek, de annak még job-
ban, hogy ennyire komoly ered-
ménnyel rendelkező atlétával 
azonos állapotban vagyok. Ez az 
élmény megerősített abban, hogy 
továbbra is keményen kell dol-
goznom, és elérhetem a célomat. 

– Meddig tud magas színvo-
nalon teljesíteni ebben a sport-
ágban?

– Az európai hosszútávfutók 
36-38 éves korukban vannak 
a csúcson, tehát van még idő, 
hogy beérjen a munkám, és úgy 
érzem, eddig is már nagyon 
sok szép eredményt értem el 
Szentgotthárd városának és 
egyesületemnek , a Synergy 
Fitness Szentgotthárdnak. Itt 
még megemlíteném azt, hogy 
a teljesítményemmel kapcso-
latban egyre magasabbak az 
elvárások, de ehhez egyre ko-
molyabb háttérre lenne szükség.

– Miből tudja finanszírozni 
felkészülését és a versenyeket?

– Ebben az évben kiemel-
ten támogatott Szentgotthárd 
önkormányzata, amit hálásan 

köszönök, nagyon jó érzés, hogy 
értékelik, amit csinálok. Bízom 
benne, hogy a jövőben is jó lesz 
az együttműködésünk. Azonban 
nagy szívfájdalmam, hogy a jó 
eredményeim ellenére sem kel-
tem fel más támogatók figyelmét.

– Érkeztek átigazolási ajánla-
tok, hiszen 2015-ben is első volt 
az országos ranglistán?

– Igen, a Vivicita győzelmem-
mel a leggyorsabb voltam 10 
km-en. Jelenleg három klub is 
szeretne elcsábítani, ebből kettő 
fővárosi. Én azonban továbbra 
is Szentgotthárdon szeretnék 
maradni és jelenlegi egyesületem 
szineiben versenyezni, a városo-
mat képviselni.

– Hogyan illeszkedett a Csa-
tafutás a felkészülésébe, milyen 
tervei vannak őszre és a későbbi 
időszakra?

– A Csatafutás a kedvencem. 
Nagyon jó a hangulat, és nagy-
szerű a szervezés is. Szeretek 
hazai pályán futni, és nagyon jó 
érzés, milyen sokan szurkolnak 
nekem. Sikerült megvédenem 
tavalyi győzelmemet, összessé-
gében hetedszer győztem. A pá-
lyacsúcsot is én tartom 29:49-el. 
Ezúttal kicsit elmaradtam tőle, 
de a 30:06-os időmet az őszi 
felkészülés ezen időszakában így 
is nagyon jónak tartom. Ősszel 
országos bajnokságok várnak 
rám, szeretném éremkollekció-
mat tovább bővíteni, jól szere-
pelni. Szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki bármilyen 
formában segített és támoga-
tott, s továbbra is keményen 
fogok dolgozni, hogy még jobb 
lehessek.

lendvai
Fotó: Bana Ferenc

Koszár Zsolt: hívták, de marad szentgotthárdi futó

ÉReTTSÉGIzzeN eSTI 
TA G O z AT O N  S z e N T-
GOTTHÁRDON!

A Rába Gimnázium Szent-
gotthárdi Tagintézménye fel-
vételt hirdet

a 2016/2017-es tanévre esti 
tagozatú gimnáziumi oktatásra!

Az esti képzést hetente két 
alkalommal tartjuk 15.00 és 
20.30 óra közötti időpontban.

Diákigazolvány igényelhető!
BEIRATKOZÁS HELYE ÉS 

IDeJe: SZENTGOTTHÁRD 
(Széll Kálmán tér 2-4.)

Szentgotthárd és Térsége Is-

kola Vörösmarty Mihály Gim-
náziuma

2016. augusztus 22 – au-
gusztus 31-ig., munkanapokon 
10:00 – 16:00 óráig

Érdeklődni: Balogh Éva 
06-30/ 3785-406, e-mail: raba.
tanugy@sziltop.hu

Külön időpontegyeztetés 
telefonon.

A jelentkezésre hozza ma-
gával személyi igazolványát, 
lakcímkártyáját, TAJ kártyáját 
és korábbi iskolai bizonyítvá-
nyait.

Tanulni sohasem késô!
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Beszámolunk a júliusi sportéletrõl

Elstartolt  
a riói nyári 

olimpia
A brazíliai Rio 

d e  J a n e i r ó b a n 
rendezik a XXXI. 
nyári olimpiát au-

gusztus 5-től 21-ig. Az ötka-
rikás játékokon hazánkat 21 
sportágban 157 (+1 tartalék) 
versenyző képviseli. A 65 női 
és 92 férfi sportoló között 
vannak olyanok, akiknek ez 
a sokadik, másoknak az első 
olimpiája. Vas megyéből a 
szentgotthárdi születésű 
Pars Krisztián kalapácsvető, 
a londoni olimpia aranyér-
mese, és Ligeti Dániel birkó-
zó utazik a világ legnagyobb 
sporteseményére. A legtöbb 
éremmel minden bizonnyal 
a kajak-kenu és az úszás 
kecsegtet, de más sportágak-
ban is várhatóan több ma-
gyar sportoló állhat fel majd 
a dobogó különböző fokaira. 
Nekünk nincs más dolgunk, 
mint szorítani értük. 

A 14. Csatafutás

Tizennegyedszer rendezték 
meg a Szentgotthárdi Történelmi 
Napok keretében a Csatafutást. 
A szervezők az idei versenyen 
rekordszámú előnevezővel szá-
molhattak (290 fő). 

A versenyzők a korábbi évek-
ben megszokott versenytávokból 
választhatták ki a számukra 
legideálisabbat, gyerekfuta-
mokból (I-VI korcsoportig), 
parafutamból, az 1664 méteres 
hobbifutamból és a 9500 méteres 
főfutamból. A program a gyere-
kek versenyeivel kezdődött, ahol 
több mint 100 ifjúkorú sportoló 
állt rajthoz. A gyerekfutamokat 
követően a parafutam verseny-
zői mérték össze tudásukat. A 
futamok után eredményhirdetés 
szerepelt a programban, a díjakat 
Dömötör Sándor és dr. Haragh 
László képviselők adták át a gye-
rek, illetve a para kategóriában 
induló sportolók számára. A fő-
futam mezőnye 178 versenyzővel 
18:30-kor rajtolt a templom előtti 
térről. Néhány perccel később 
rajtolt a hobbifutam mezőnye, 
melynek a távja a szentgotthárdi 
csatát idéző 1664 méter volt. 
A hobbifutamot a férfiaknál 
Szakasics Balázs (Körmend) 
nyerte, megelőzve két szom-
bathelyi versenyzőt, Tancsics 
Tamást és Tóth Györgyöt, a höl-
gyeknél az első helyet Szombath 
Olívia (Egyházasrádóc), a má-
sodikat Szabadi Lídia (Kör-
mend), míg a harmadik helyezést 
Martinek Adrienn (Budapest) 
szerezte meg. A főfutam útvo-
nala a megszokott volt, a rajtot 
követően a Hunyadi úton futott 
a mezőny, majd a mogersdorfi 
keresztnél fordultak vissza a 
cél irányába, a kereszt előtti 
1500 méteres emelkedő most is 

komoly próbatételt jelentett az 
indulók számára. A várakozá-
soknak megfelelően Koszár Zsolt 
(30:06) győzött az idei Csatafu-
táson is, másodikként a szintén 
helyi Karsai Márton (33:03) ért 
célba, míg a dobogó harmadik 
fokára a felsőcsatári Jacsev Sá-
muel (35:12) állhatott. A hölgyek 
versenyében Varga Enikő (41:14) 
győzött, megelőzve Keresztes 
Kingát (41:15) és Wutschi Mírát 

(42:36). A legjobb szentgotthárdi 
kategóriában: 1. Koszár Zsolt, 2. 
Karsai Márton, 3. Kovács Balázs, 
a hölgyeknél: 1. Dancsecs Réka, 
2. Szalai Marietta, 3. Luthárné 
Kovács Katalin. A további ered-
ményeket a Csatafutás honlapján 
megtalálhatják az érdeklődők: 
(www.csatafutas.net). A díjátadó 
a nagyszínpadon zajlott, a díjakat 
Huszár Gábor polgármester, Ki-
rály Ádám, a Gotthard Therme 
Hotel & Conference igazgatója, 
és Fábrics Gábor, az Intersport 
képviselője adták át a díjazot-
taknak. A szervezők szeretnének 
köszönetet mondani minden tá-
mogatónak, segítőnek, és bíznak 
benne, hogy a jövő évi verseny 
szervezésekor is számíthatnak 
szíves segítségükre és közremű-
ködésükre.

Darts-hírek

A nyár sem hozott szünetet 
a Szentgotthárdi Darts Club 
életében. A májusi és a júniusi 
körmendi ligafordulón többen is 
elindultak, néhányan továbbju-
tottak az egyenes kieséses rend-
szerbe. Az újonc Kovács Bence 
élete első versenyén mérkőzést 
nyert, csak a leg arányon múlt a 
továbbjutása. Július meghozta a 
SZDC eddigi legnagyobb sikerét: 
Lábodi Gábor a dobogó har-

madik fokán végzett Zalaeger-
szegen. A csoportmérkőzések 
során a tabellán előkelőbb helyen 
álló ellenfeleket utasított maga 
mögé, a csoportelsőséget 113-as 
kiszállóval szerezte meg, ezzel 
automatikusan a legjobb 16-ba 
került. Itt két olyan mérkőzést 
nyert, ahol ellenfelei a tabella 
első tíz helyezettjei között van-
nak rangsorolva. Az elődöntőben 
szembe került a szombathelyi 
Pósfai Miklóssal (aki tagja a ma-
gyar válogatott bő keretének), 
itt leget is tudott nyerni, de ez 
kevés volt a győzelemhez. Egy 
héttel később a körmendi fordu-
lóban Lábodi szintén összekerült 
Pósfaival a negyeddöntőben, 
vezetést is szerzett, de ezen az 
estén sem termett számára babér 
a pontversenyt toronymagasan 
vezető ellenfelével szemben. A 
Club amúgy gőzerővel készül 
a szeptember 17-én, a Hotel 
Lipában tartandó I. Szentgott-
hárd Open versenyre, ahová 
mindenkit – játékost és szurkolót 
egyaránt – szeretettel várnak. 

24 Órás Maratoni Sta-
féta kerékpáros verseny 

– Lenti

Idén tizenkettedik alkalom-
mal rendezte meg a Mocorgók 
az Egészségért és Környezetért 
egyesület a 24 Órás Maratoni 
Staféta kerékpáros versenyét. A 

szentgotthárdi Simon Róbert a 
Focus Team Hungary csapatában 
vett részt a viadalon. A rendez-
vényen közel 300 kerékpáros 
indult. Az indulóknak egy 5 

km-es szakaszon kellett köröz-
niük folyamatosan egy napon 
keresztül, az útvonal érintette 
Lenti város utcáit is. Az időjárás 
is komoly nehézséget jelentett 
az indulók számára, meg kellett 
küzdeni a 30-35 fokkal, válto-
zó hőmérséklettel. A pihenési 
lehetőség a staféta idején mini-
málisnak mondható volt, ugyanis 
két kör között az indulóknak le 
kellett pecsételni a regisztrációs 
kártyájukat, ami rövid pihenőt 
jelentett. A maratoni kerékpá-
rozás végére fáradtan, de annál 
nagyobb lelkesedéssel teljesítette 
sorozatban 3-ik alkalommal a 
Maratoni stafétát 2014, 2015 
után, idén 2016-ban is. Közel 
300 induló közül ez mindössze 
32 kerékpárosnak sikerült csak. 
A gotthárdi versenyző összesen 
60 kört teljesített a versenyen, 
ami 300 km-t jelentett.

Gaál Ákos
Ifjúsági és sportreferens

Keresztes Kinga, Varga 
Enikő, Wutsi Mária

Karsai Márton, Koszár 
Zsolt, Jacsev Sámuel

Simon Róbert
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SZMSZC III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJÁNAK
KÉPZÉSI KÍNÁLATA

2016.szeptemberétől

rendel:
szerdán 10-12 h 

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h

www.thermalpark.hu

NYÁRBÚCSÚZTATÓ
Hétvégea Szentgotthárdi Fürdőben

2016. augusztus 20-21.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

HOLIDAY ANIMATION, HABPARTY,
WEST WIND SAUNA TEAM HUNGARY

HOLIDAY ANIMATION,
CSILLÁMTETOVÁLÁS, VÍZI DODGEM

SZOMBAT:

VASÁRNAP:

TOVÁBBI PROGRAMOK ÉS KEDVEZMÉNYEK!

Bővebb információk
9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 3/A
Tel.: +36-94/553-553

A KÚT
VIZE

ÉRTÉK

Ásott kutak 
tisztítása
Vízgyűjtő  
készítése

Betemetett 
kutak  

újraszedése

06-30-948-7889
06-20-247-3603

 
INGYENES OKJ-s képzések szakiskolát végzettek 

vagy érettségizettek számára 
Típu

sa Szakképesítés Képzési 
idő 

Feltétel 

na
pp

ali
/e

sti
 

Automatikai 
technikus* 2 év érettségi 

Vendéglátásszervező 2 év érettségi 
Gazdasági 

informatikus 2 év érettségi 

CNC gépkezelő 1 év szakirányú 
végzettség 

Szakács 2 év érettségi/szakis
kola Villanyszerelő 2 év 

Asztalos 2 év 

 
 
 
 
 
 

Szakiskolások középiskolája 
Típusa Megszerezhető 

végzettség 
Képzési 

idő 
Feltétel 

nappal
i érettségi 2 év befejezett 

szakiskola 

*ösztöndíj 
Jelentkezés, e-mailben, személyesen, vagy postán.  

 

8. osztályosok számára 

Típusa Megszerezhető 
végzettség Tagozat 

na
pp

ali
 

Automatikai technikus* 
Vendéglátásszervező  szakgimnázium 

Asztalos* 
Gépi forgácsoló* 

Szakács 
Villanyszerelő* 

szakközépiskola 

Bővebb információ: 9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 10. 
Tel.: 06/94/554-217, 06/30/267-3072, ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu

jelentkezési lap: www.belsztg.sulinet.hu

Pályázat 
középiskolásoknak
A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi  

Könyvtár és Múzeum, pályázatot hirdet 
a 130 éve született Pável Ágoston, 
szlovén néprajzkutató tiszteletére. 
Pável Ágoston Szentgotthárdon járt 
gimnáziumba. A középiskolások kép-
zeletbeli levél a kisdiák Pável Ágoston 
„tollából” a szüleinek a szentgotthárdi 
gimnáziumból, illetve, élet a gotthárdi 
gimnáziumban Pável Ágoston korában, 
legfeljebb 5 gépelt oldalas pályaművel 
jelentkezhetnek. A pályázat magyar 
és szlovén nyelven is beadható a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum cí-
mére. 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 
tér 2.  E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu. 

Beadási határidő: 2016. szeptem-
ber 27.  


