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Felújították
a szentgotthárdi
mentõállomást
Szentgotthárdon december 18-án
adták át a felújított mentőállomást,
az új motorizált garázskapuk beépítése után gyorsabban indulhatnak
a mentők a városban és térségében
bajbajutott emberek megsegítésére.
Az Új Széchenyi Terv TIOP-2.2.1-11/12012-0001 „Sürgősségi Ellátás Fejlesztése
– Mentés” projekt keretében az Országos
Mentőszolgálat Magyarország 18 megyéjében 22 új mentőállomást épített, és
további 60-at dinamizált.
Folytatás a 7. oldalon

December 11-én adták át a szentgotthárdi vasútállomásnál kialakított új
buszpályaudvart. Az uniós projekt összköltsége 217,5 millió forint volt.
Szentgotthárd térsége közösségi közlekedése jelentős változáshoz érkezett azzal, hogy
átadták a buszpályaudvart a vasútállomás
szomszédságában. Kormányzati és uniós
forrásokra alapozva Szentgotthárd városa,
az ÉNYKK Zrt., a Gysev Zrt, valamint
Kétvölgy, Alsószölnök, Felsőszölnök és
Szakonyfalu önkormányzata konzorciumot

hozott létre, és 2013-ban sikeresen pályázott
az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programja keretében a beruházásra.
A projekt összköltsége nettó 217,5 millió
forint volt, ebből a támogatott rész 198,4
millió forint. A pályázatnak köszönhetően a
szentgotthárdi vasútállomás és az Ady Endre
utca közötti területen új autóbusz-pályaudvart hoztak létre, a régi pályaudvar területén
pedig buszmegállókat alakítottak ki, valamint
átépítették a vasútállomás épületét is.
Folytatás a 3. oldalon
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A buszállomás a meglehetősen rendhagyó tervezésű buszvárókkal
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Karácsonyi hangverseny:
hét helyi kórus énekelt
A karácsonyi készülődés
zárásaként december 20-án
kórushangversenyt hallgathattak a szentgotthárdiak a
Nagyboldogasszony templomban.

szólódarabok hangzottak el. A
hangverseny végén közösen –
mintegy nyolcvanan – énekelték az énekkarok Gyulai Lajos
feldolgozásában a Mennyből
az angyalt. A koncert végén a
plébános úr reményét fejezte
ki, hogy ez a hangverseny hagyománnyá válik a városban,

visszajelzés igazolta, valóban
méltó befejezése volt ez az
alkalom a karácsonyi készülődésnek, és jövőre hasonlóképp
megrendezhetik a karácsonyi
hangversenyt.
A közös koncertet kezdeményező Szentgotthárd Énekegyesület kis ajándékkal kö-

Ez egy új kezdeményezés volt
a Szentgotthárd Énekegyesület részéről, hogy a
városban működő hét
énekkar adjon közös
koncertet ismert karácsonyi művekből.
A templom zsúfolásig
megtelt a közel kétórás zenés áhítatra. A
hangverseny kezdetén
Rimfel Ferenc plébános atya köszöntötte a
résztvevőket és a hallgatóságot, majd egy
rövid imádság után
kezdődött a hangverseny. Az Arany János
Iskola énekkara, a ráKözel nyolcvan kórustag együtt is énekelt az oltár előtt
bafüzesi Német Nemzetiségi Asszonykórus, a Békefi minden év advent 4. vasár- szönte meg a felkészülést és
Antal Népdalkör, az MSZSZ napjának délutánján. Köszö- részvételt, az ajándékot Kovács
Kórusa, a Szivárvány Kórus, netét fejezte ki a kórusoknak Márta, az egyesület elnöke adta
a Templomi kórus és a Városi és vezetőiknek, hogy eljöttek, át a hangverseny végén.
Soós János
Vegyeskar műsora következett, és széppé varázsolták az ad(karnagy)
melyek közt orgona és énekes venti délutánt. A sok pozitív
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Karnyújtásnyira van
az új autóbusz-állomás a vasúthoz
Folytatás az 1. oldalról
Felsőszölnökön a buszfordulót újították meg. Kétvölgyön
és Alsószölnökön új buszváró épült, míg Szakonyfaluban
mindkét buszváró megújult,
kiépítették a világítást, és burkolat-megerősítést is végeztek.
Az új szentgotthárdi autóbuszpályaudvar elhelyezésénél elsődleges szempont volt, hogy
a vasúti raktárépület és a már
korábban megvalósított P+R
parkoló közötti területen legyen
a buszforduló. A kivitelezés
során kiépítették a pályaudvar
úthálózatának egységes pályaszerkezetét, a térfigyelő kamerarendszert, és fedett, részben
védett buszvárókat létesítettek. Az informatikai fejlesztés
eredménye, hogy az állomás
épületében és a peronokon is
tájékozódni lehet a távolsági
autóbuszok indulásáról és érkezéséről. Az utastájékoztatási
rendszer WIFI szolgáltatást is
tartalmaz.
Az avatóünnepségen beszédet
mondott V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Emlékeztetett rá, hogy
korábban verseny, konkurenciaharc dúlt a vasúti és a közúti
tömegközlekedés között, napjainkban pedig megpróbálják a
kettőt koordinálni, az érdekeket
összehangolni, aminek a hasznát
az utazóközönség érezheti. Kor-

V. Németh Zsolt, Papp László, Huszár Gábor és
Ungvári Csaba a szalagátvágásnál
szerűbb és észszerűbb lett így a
tömegközlekedés. A mostani beruházás olyan minőségű, amely
fel tudja venni a versenyt a személygépkocsis közlekedéssel, s
újabb lökést adhat Szentgotthárd
fejlődésének. Ungvári Csaba, a
Gysev Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta, a térségben
igen komoly beruházások zajlottak a vasúti közlekedésben.
A Szombathely-Szentgotthárd
vasútvonalat teljesen felújították,
és villamosították. Új vonatokat
is beszereztek. A mostani fejlesztés illeszkedik a csomópontok kialakításához, a projekttel
teljessé válik az intermodális
rendszer. Az eddigi beruházá-

Korszerű utastájékoztató a vasúti váróban

sok eredményeképpen évente
5-10 százalékkal nőtt az utasaik
száma. Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere elmondta,
hogy 1872-ben itt érte el elsőként
a vasút a nyugati határszélt, remélhető, hogy ez a beruházás is
fejlesztőleg hat a városra és térségére. Ezt a projektet kistérséget
is képviselő polgármesterként
is kezelnie kellett, ilyen szempontból igen fontos volt, hogy a
kistérségi települések, köztük a
szlovén nemzetiség által lakottak
is bekapcsolódjanak a beruházásba. Örvendetes, hogy egyre
többen térnek át gépkocsiról
tömegközlekedési eszközökre,
például a szentgotthárdi Opel

gyár dolgozói közül is. Megköszönte a jó és gyors munkát, de
szólt arról is, hogy a tervezés
során bizonyos változtatásokért
meg kellett küzdeniük, amiben
számíthattak a Gysev és az
ÉNYKK vezetésének segítségére
is. Kérte a jelen lévő közlekedési
társaságok vezetőit, hogy ha
módjuk lesz rá, tatarozzák a vasútállomás épületét, és újítsák fel
a régi buszállomás épületét. Papp
László, az ÉNYKK Zrt. vezérigazgatója utalt rá, hogy amikor
Körmenden volt az intermodális
csomópont átadása, akkor többször is elhangzott, hogy fontos
lenne a szentgotthárdi végponton is ilyen kialakítása. Ezzel
tartoztak a városnak. A munka során jó volt a kapcsolat a
konzorciumi partnerek között.
Külön köszönetet mondott a
Gysev vezetésének a szakmai
együttműködésért, amelyre a
jövőben is szükség lesz. Például
az Opel Zala megyei dolgozói
busszal jutnak el Körmendre,
ahonnan vonattal folytatják útjukat munkahelyükre.
Az ünnepség végén szalagátvágással adták át rendeltetésének a
vasútállomás mellett kialakított
buszállomást.
Lendvai Emil
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Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat
kapott Mukics Ferenc
December 13-án, Budapesten, a Budai Vigadóban
tartották a hazánkban élő
13 nemzetiség legnagyobb
közös ünnepét, a Magyarországi Nemzetiségek Napját.
A gálaműsor után adták át
a Pro Cultura Minoritatum
Hungariae díjakat. A díjazottak között volt a szlovén
nemzetiségű Mukics Ferenc,
a Szentgotthárdi Szlovén
Rádió alapító ügyvezetőfőszerkesztője.

aknász-technikusként végzett, a
Ljubljanai Egyetemen szlavisztikát és újságírást tanult, a diploma megszerzése után 1979-től
Szombathelyen él családjával.
1980 és 2000 között a Magyar
Rádió (Győri Stúdió) magyar és
szlovén nyelvű műsorainak szerkesztő-riportere volt, dolgozott
a Magyar Televízió nemzetiségi
adásaiban, részt vett a Porabje
című magyarországi szlovén újság indításában, majd a Vas Népe
megyei napilap foglalkoztatta
olvasószerkesztőként, illetve szá-

Polyák Albert (balról) adta át az elismerést Mukics Ferencnek
Mukics Ferenc Felsőszölnökön született 1952-ben, az ajkai vájáriskola elvégzése után
1974-ben Tatabányán bányaipari

Hirdetmény
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Képviselő-testület
293/2015. számú határozata
alapján az alábbi hirdetményt
teszi közzé:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monek Mónika földmérő
mérnök által 78/2015 munkaszámú, szentgotthárdi 4904
hrsz-ú földrészlet megosztásáról készült, Változási Vázrajz
alapján létrejövő, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező, szentgotthárdi 4904/2
hrsz-ú, 1200 m2 területű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az önkormányzat

mítástechnikai rendszergazdaként. 2000-től a Szentgotthárdi
Szlovén Rádió alapító ügyvezetőfőszerkesztője.
vagyonáról szóló 4/2001. (II.
1.) önkormányzati rendelet 15.
§. (2) bekezdés szerint a helyben
szokásos módon meghirdeti
eladásra:
Vételár: 4 000 000 Ft, mely
27% áfat tartalmaz.
Pályázatok beérkezési határideje: 2016. január 14. A pályázatokat konkrét összeg (forint)
megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10%, azaz 400 000 Ft
bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának
határideje a 2016. januári testületi ülés.
A bánatpénzt a pályázat
benyújtásának határidejéig át
kell utalni az Önkormányzat
OTP Bank NyRt-nél vezetett

Magyar-szlovén frazeológia
szótárt, magyar nyelven szlovén
nyelvkönyvet, háromnyelvű szótárt és két regényt írt nyelvjárásban, irodalmi szlovén nyelven és
magyarul. (A Garabonciás című

Mukics Ferencet a Rábavölgyi szlovénség kultúrája,
nyelve, dalkincse, szokásai
foglalkoztatják több évtizede.
Munkásságának része, hogy
a szülőhelyüket a legtöbb-

A kitüntetettek a nemzetiségi gálán

regénye 2008-ban jelent meg
magyarul, a Szétzilált gyökerek
című regényét 2010-ben írta.)
Társszerzője két magyarországi,
szlovén népdal-kottáskönyvnek
és a népismereti tankönyveknek.
Aktív tagja a szombathelyi
Pável Ágoston Szlovén Kulturális
Egyesületnek. Tíz éve a Szombathelyi Nefelejcsek népdalkör
vezetője és harmonikása, repertoárjukból két CD is megjelent.
11747068-15421481-06530000
sz. számlájára, és az átutalásról
szóló igazolást az ajánlathoz
kell mellékelni. A bánatpénzre
a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő
bánatpénze a pályázat ügyében
való döntést követő 8 napon
belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.
A pályázat eredménytelen,
ha az ajánlati ár nem éri el az
irányárat.
Az adásvételi szerződés elkészíttetése és a változási vázrajz
átvezetéshez szükséges telekalakítás átvezetése és ingatlan nyilvántartási bejegyzés földhivatali
átvezetése a vevő feladata, és az

ször kényszerűségből elhagyó
szlovén embereket fölkutatja,
írásban és rádióriportokban
mutatja be sorsukat. A modern
technikának hála, nemcsak Magyarország távolabbi vidékeire
távozott szlovén családok szólalnak meg a rádióban, hanem
azok is, akiket a sors más országokba, messzi földrészekre
vetett.
(t. m.)
ezzel kapcsolatosan felmerülő
költség is a vevőt terheli.
A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított
15 napon belül egy összegben
kell megfizetni. Önkormányzat
az értékesítési ajánlatához a
kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen,
ha ajánlat nem érkezik, illetve
ha a beérkezett ajánlat(ok) nem
értékelhető(k).
Amennyiben 2016. január
14-ig nem érkezik pályázat,
úgy a beérkezési határidő 2016.
február 11-ére módosul.
Bővebb felvilágosítás a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetésén,
illetve a 94/553-032-es telefonszámon kérhető.
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A Szlovén Köztársaság új szentgotthárdi fõkonzulja
a kormányhivatalban
November 27-én, Szombathelyen, a Megyeházán bemutatkozó látogatáson járt Harangozó
Bertalan kormánymegbízottnál
dr. Boris Jesih, az újonnan kinevezett szentgotthárdi szlovén
főkonzul.
Az új főkonzul 2015 novemberében kapta meg kinevezését,
hivatalában váltotta Dusan Snojt,
akinek most járt le négy évre
szóló megbízatása.
Dr. Boris Jesih politológusszociológus kutató, akinek fő
kutatási területe a határon túli

szlovénség. 2009 óta államtitkárként vezette a
Határon Túli Szlovének
Hivatalát, ebben a minőségében társelnöke volt a
szlovén-magyar államközi
vegyes bizottságnak. Az
új főkonzul tehát jól ismeri
a magyarországi szlovének
és a muravidéki magyarok
helyzetét és problémáit.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott a találkozón elmondta, hogy a két
ország kapcsolatai kiválóak,

Dr. Boris Jesih és
Harangozó Bertalan

helyi szinten is ezt a jó
viszonyt kell leképezni.
Boris Jesih a kisebbségi
kérdés kapcsán kiemelte,
hogy nem csupán a kisebbségek problémáival
kell foglalkozni, hanem
a határmenti régió egészét kell fejleszteni, ami
egyaránt jó a szlovén és
a magyar kisebbségnek,
valamint a többségi társadalmaknak is.
(Vas Megyei
Kormányhivatal)

Nem kell iparûzési adót fizetni a vállalkozó háziorvosoknak
December 16-án ülésezett a
szentgotthárdi önkormányzat. A testület beszámolót
fogadott el az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A képviselők döntöttek arról, hogy
a helyi iparűzési adó fizetése
alól felmentést kaphatnak
a vállalkozó háziorvosok,
támogatták az Alapítvány
Szentgotthárd Szakképzéséért kérelmét. Elfogadták a
2016. évi képviselő-testületi,
bizottsági munkaterveket,
valamint a belső ellenőrzés
munkatervét.
Az év utolsó ülésén Huszár
Gábor polgármester beszámolt
a két ülés közötti időben történtekről. Elmondta, hogy a város
pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz az illegális
migráció által okozott költségek
megtérítésére, Szentgotthárd
7,5 millió forintos támogatásban részesült. December 4-én
fogadta dr. Boris Jesih főkonzult,
akit novemberben neveztek ki
a szentgotthárdi szlovén konzulátus élére. December 11-én
Soós Margittal, Uhor Anitával és
Fábián Bélánéval, a segítő szervezetek vezetőivel közösen döntötték el, hogy a polgármester által
jótékonysági célra felajánlott 1,5
millió forintos jutalmat 24 rászoruló szentgotthárdi család kapja

meg. A harmincadik Alpokalja
kupát és orvosi műszerek beszerzését is ebből a keretből (330-300
ezer forinttal) támogatta Huszár
Gábor.
A beszámolót karácsonyi és
újévi jókívánsággal és Hodács János: Ki van jelölve a helyed című
versével zárta a polgármester.
Kovács Márta elmondta, több
képviselőtársával az Arany János
iskola munkaközösségének fórumán vett részt, a felújításokról,
karbantartásról elhangzott problémákat a költségvetés tárgyalásakor is figyelembe szeretnék
venni. Haragh László kiemelte,
hogy az eltelt hónapban három
színvonalas rendezvény is volt a
rábakethelyi városrészen, megköszönte a részönkormányzat
és a civil szervezetek közreműködését. A templomban immár
huszonegyedik alkalommal tartottak karácsonyi hangversenyt.
Lábodi Gábor kifogásolta, a
két ülés közötti beszámolóból
kimaradt, hogy a polgármester
országos és nemzetközi botrányt
okozott a novemberi bizottsági ülésen és rendkívüli ülésen
elhangzott kijelentéseivel. A
polgármester lemondását követelte, és megkérdezte, mikor kér
bocsánatot a szentgotthárdiaktól.
Szalainé Kiss Edina azt mondta,
noha ő személyesen nem hallotta
az eszközkezelő bizottság ülésén
elhangzottakat, a képviselő-testü-

letnek fel kellene oszlatni magát.
„Szégyent hoztunk a városra,
elnézést kell kérnünk, én a szentgotthárdiaktól bocsánatot kérek!”
Labritz Béla alpolgármester
egyéni indítványt terjesztett elő:
„A képviselő-testület a polgármester által az Eszközkezelő
Önkormányzati Bizottság rendkívüli ülésén 2015. november
16-án tett kijelentésével nem ért
egyet, azonban a szerencsétlen
kijelentés jóvátétele érdekében
a polgármester által tett nyilatkozatot és bocsánatkérést
elégségesnek tartja. A testület
Huszár Gábor polgármestert
biztosítja támogatásáról. Kéri,
folytassa tovább tevékenységét,
úgy, ahogyan ezt eddig is tette
Szentgotthárd város érdekében.
Az ügyet a képviselő-testület
ezzel lezártnak tekinti.”
A képviselők még hosszasan
vitatkoztak, majd 6 igen, 2 nem
és egy tartózkodás mellett megszavazták az alpolgármester
egyéni indítványát.
Az önkormányzati cégek és
közalapítványok tavalyi munkájáról, valamint a városrészeken
működő részönkormányzatok
munkájáról szóló beszámolókat
elfogadta a testület.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos vállalkozók
számára felmentést kíván adni az
iparűzési adó alól a Helyi adókról

szóló 1990. évi C. tv. 39/C § (4)
bekezdésében biztosított törvényi lehetőség alapján. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt,
hogy a kedvezményt biztosító
rendelettervezetet a Miniszterelnökség Támogatást Vizsgáló
Irodája részére küldje meg.
Az „Alapítvány Szentgotthárd
Szakképzéséért” kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz,
amelyben a Csernyánszky Imre
Országos Középiskolai Pneumatika rendezvényeihez kérte
az önkormányzat segítségét. A
képviselők megszavazták, hogy
az önkormányzat minden versenyzőnek és kísérőnek összeállít
egy ajándékcsomagot Szentgotthárdot bemutató könyvekből,
kiadványokból stb. Ingyenesen a
szervezők rendelkezésére bocsát
közösségi tereket (Refektórium,
Színház, mozi stb.) a versenyt
kísérő közösségi rendezvények
tartásához. Ajánlást ad a saját
tulajdonú Gotthárd – Therm
Kft-nek, hogy erre az alkalomra
csoportos kedvezményes fürdőbelépőt kaphassanak a versenyzők és kísérőik. Az önkormányzat
vacsorára is vendégül látja a
zsűri tagjait és a kísérő tanárokat,
idegenvezetést szervez a városi
sétához, ami érinti Szentgotthárd
legfontosabb nevezetességeit, továbbá segítő közbenjárást ajánlott
támogatók szerzésére.
(t. m.)
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A szakképzés 125. évfordulójára emlékeztek
Tavaly ünnepségsorozattal emlékeztek a városban
indított szakképzések 125.
évfordulójára. A Szombathelyi Műszaki Szakképző
Centrum III. Béla Szakképző Iskolája a Szentgotthárd Szakképzéséért Alapítvánnyal és az iskola Szülői
Munkaközösségével karöltve
háromnapos rendezvénysorozattal zárta az évfordulót
december első hetében.

mai diákok, tanárok és szakoktatók mellett számos, az iskolához
kötődő érdeklődő is részt vett.
December 4-én az iskolában,
projektnap keretében ismerkedtek a tanulók az elmúlt időszak
szakmáival, régi eszközökkel,
ételekkel, dokumentumokkal.
A rendezvénysorozatot decem
ber 5-én rendhagyó – „Nyitott
termek” című komplex programmal zárták a szakképző iskolában.
Az intézmény aulájában „Az első
125 év…” címmel a szakképzés

Ünneplők az iskola aulájában

múltját, ipartörténeti emlékeket
bemutató kiállítást nyitottak.
Mielőtt megkezdődött az ünnepség, a közönség megtekintette a kiállítást. Többen a régi
fotókat, tablókat böngészve
emlékeztek, de számtalan más
érdekességet, munkaeszközöket, tárgyakat, okiratokat (naplók, bizonyítványok,
Dancsecs Bálint, Kanics Kristóf,
mesterlevelek stb.) is
Szalai Szabolcs
kíváncsian nézegették. Szalai Szabolcs
– a szentgotthárdi
szakképző iskola volt
diákja, ma az NYME
hallgatója – visszaemlékezésével kezdődött
az ünnepség. Elmondta, öt évet töltött az
intézmény falai között,
az alma mater sok jó
szakembert nevelt és
oktatott, öregbítve az
iskola hírnevét, megbecsültségét. Ifjú éveinek legfontosabb és
legjobb eseményei itt
történtek meg vele is:
a tudás megszerzésétől

a szerelembe esésig. A
125 év azt bizonyítja,
hogy azok az értékek,
amiket az iskola vallott
és kialakított, kiállták az
idő próbáját, a színes és
változatos közösségi élet
és a tanárok miatt is jó
volt ebbe a közösségbe
tartozni.
Ezután Tóthné Nagy
Emese, a szakképző
igazgatója köszöntötte
az ünneplőket, köztük
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószólót, aki az intézmény
tanára volt, Labritz Béla
alpolgármestert és a
képviselőket, Császár
Bauer Károly mondott beszédet
Tamást, a KLIK szentgotthárdi járási tankerületének dott ünnepi beszédet. Röviden
igazgatóját, Csuk Ferenc helytör- összefoglalta, hogyan alakult
ténészt, az iskola korábbi és mai a szakképzés Szentgotthárdon
tanulóit, tanárait, szakoktatóit. 1890 júniusától, az első szakképFelhívta a figyelmet arra, hogy ző iskola felállításától kezdve. Az
kollégái segítségével az iskolában 1980-as évek derekán az akkori
jelképesen is összeér a múlt és a Selyemgyár és a Kaszagyár adta a

December 3-án „A III. Béla
világa” címmel mutatták be a
Korpics Ferenc és Skoda Kristóf
által készített közel egyórás filmet a szentgotthárdi Csákányi
László Filmszínházban, mely az
iskola történetének jeles eseményeit, remek pillanatait elevenítette fel. A vetítésen egykori és

Régi dokumentumok a kiállításon
jelen, hiszen a földszinten a régi
szakképzés relikviái, a tanműhelyi emeleten pedig a mostani gyakorlati képzésekkel összefüggő
látvány: a szakképzési partnerek
bemutatkozó anyagai, s tanulóik
által előállított vizsgaremekek is
láthatók. Megköszönte munkatársainak és az iskola minden
támogatójának önzetlen segítségét. Külön köszönet mondott
a rendezvénysorozat támogatásáért a szentgotthárdi önkormányzatnak és az SZMSZC-nek.
Bauer Károly, Szentgotthárd
korábbi polgármestere mon-

gyakorlati helyeket a diákoknak,
jóformán két tanteremből és két
szekrényből, és néhány oktatóból
állt az akkori iskola. A szakiskola
hányatott sorsát jellemezte, hogy
szinte felsorolni is körülményes:
a városban hány helye volt, sokáig bérelt termekben tanítottak. A
politikai akaratnak megfelelően
tagiskolája volt más, távolabbi
intézményeknek (Körmend,
Szombathely). Dancsecs Bálint,
az iskola volt diákja énekelt, és
Kanics Kristóf gitárral kísérte
dalát, ezzel zárult a kiállítás
megnyitója az aulában.
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1991-ben vette át a szakképző
iskola irányítását Bedics Sándor,
felépült az új iskola, a szakképzés
mellett szakközépiskolai képzéseket is indítottak, ma elmondható, a huszonegyedik század
követelményeinek és színvonalának megfelelő szakképzést nyújt
ez a Szentgotthárdon lévő iskola.
A korábbi igazgató kiemelte,
amikor fejet hajtunk az elődök
munkája, emléke előtt, arra is
gondolnunk kell, hogy hittel, erővel, tudással, jó közösségi élettel
tartották életben és gyarapították
az intézményt, segítették az itt
tanuló fiatalokat. A kiállítás is
jól mutatja, hogy generációk
adták tovább egymásnak a stafétabotot, miképpen apáról fiúra
szálltak a szakmák is. A városnak
és térségének sok családja kapott
megélhetést a régi üzemekben,
és szerzett mesterlevelet ugyanabban a szakmában (Magyarits
Imrének és fiának a jeles mesterleveleit is láthattuk a tárlókban).

A szakképző iskolában átélhették
a technológiai váltást, ma már a
legkorszerűbb gépeken tanulnak
és gyakorolnak a fiatalok. A CNC
gépek, a számítógépes laborok,
és immár a robottechnika szintén jelen van az iskolában. A
tudás és szakismeret átadásán túl
az emberek szeretete és megértése is segített abban, hogy 125 év
múltán a térségnek megbecsült
iskolája a szentgotthárdi szakképző intézmény.
Este az iskola sportcsarnokában bállal és a „Bélások Világtalálkozójával” zárták a rendezvényt, amelyen az egykori ipari
iskolához, a későbbi III. Bélához
kötődő tanárok, szakoktatók,
támogatók vettek részt.
A jövőben az iskola vezetői és
tanárai hagyománnyá szeretnék
tenni a „Nyitott termek” programot, melynek révén minden
évben megtapasztalhatóvá és
elérhetővé válik a város lakossága
és az érdeklődők számára a szak-
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Korábbi tanárok és szakoktatók is eljöttek
képzés jelenének és fejlődésének
személyes megismerése. Örömmel töltötte el őket a sok pozitív
visszajelzés, s annak a kölcsönös
lojalitásnak a megélése, hogy bár
jelenleg a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrumhoz
tartoznak, ám ennek ellenére
szentgotthárdi iskolai közösségként működnek, és a városhoz
tartozónak érzik magukat. Ez
a jövőbe tekintés és innovatív

szemlélet motiválja most is az iskola kollektíváját: szeptembertől
indulnak az új szakgimnáziumi
képzések (informatika, faipar,
vendéglátóipar, villamosipar
és elektronika ágazatokban), s
terveik között szerepel a szlovén-német nemzetiségi szakképzés elindítása vendéglátás
szakirányban.
(t. m.)
Fotó: Szakképző iskola

Felújították a szentgotthárdi mentõállomást
Folytatás az 1. oldalról
A 2012 végén kezdődött és
a magyar sürgősségi betegellátásban stratégiai szerepet játszó
projekt befejezéséhez érkezett.
A mentőállomások dinamizálása
keretében elvégzett felújításoknak
köszönhetően jelentős mértékben javultak a mentés szakmai
feltételei, csökkent a riasztástól
számított kiérkezési idő. Ezt
szolgálják az új, motorizált garázskapuk, a kimenő és beérkező
járművek mozgásának elkülönítése, a korszerű fertőtlenítő
berendezések beépítése. Az állo-

mások gazdaságosabb működését
segíti az energiaellátó rendszerek
korszerűsítése és az épületek
utólagos hőszigetelése. A dinamizált állomások új mentőautókat,
valamint modern orvostechnikai
eszközöket is kaptak.
Az új építésű mentőállomások,
az ellátás javítását szolgálva,
olyan területeken épültek, ahol
eddig hiányoztak a riasztást
követő 15 percen belüli kiérkezés feltételei. Az új állomások
műszaki és orvostechnikai felszereltsége teljes mértékben
megfelel az európai normáknak. Minden állomáson két új

A szentgotthárdi mentőállomás dolgozói

Dr Lórántfy Mária,
Labritz Béla, Bana Tibor, dr. Gyöngyösi Péter
mentőgépkocsi áll szolgálatba
személyzettel együtt.
A TIOP-2.2.1-11/1-2012-0001
„Sürgősségi ellátás fejlesztésementés” projektben a szentgotthárdi mentőállomás felújítása
bruttó 62 949 014 Ft értékű beruházás keretében valósult meg.
Az európai uniós normáknak
és a kor színvonalának megfelelő, megújult mentőállomás
átadásán köszöntőt mondott dr.
Gyöngyösi Péter, az Országos
Mentőszolgálat projektigazgatója, dr. Lórántfy Mária, a régió
orvos-igazgatója, Labritz Béla,

Szentgotthárd alpolgármestere
és Bana Tibor országgyűlési
képviselő.
A szalagátvágást követően a
szentgotthárdi felújított mentőállomás jelképes kulcsát Nagy
Tamás, a mentőállomás vezetője
vette át, majd az ünnepség résztvevői megtekinthették az épületet, amely modern és komfortos
munkakörnyezetet nyújt a szentgotthárdi mentődolgozóknak, és
még gyorsabb, biztonságosabb
ellátást a térség rászoruló lakosai
számára.
Fotó: Bana Ferenc
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Hangulatos karácsonyvárás a Színházban
Szentgotthárdon a Színházban tartotta karácsonyi
ünnepségét az Arany János
iskola. December 17-én délután a városi közönségnek,
december 18-án az iskolásoknak mutatták be tudásukat, tehetségüket a tanulók.
Mindkétszer telt ház fogadta
a fellépőket.
Kozóné Stern Eszter és Ligetvári-Németh Katalin elmondta,
hagyomány, hogy a harmadik
osztályosok a főszereplői a karácsonyi műsornak, de az idén
a 4. d. osztály is bekapcsolódott,
továbbá az angol, német és
szlovén nyelvű csoportok diákjai az általuk tanult nyelveken
mutattak be dalokat, táncokat,
verseket, kis jeleneteket. A nem
magyar nyelvű produkciókhoz
projektoron képeket vetítettek,
hogy azok is értsék, akik nem
járatosak az adott nyelvben.
A negyvenöt perces műsorra
tanáraik segítségével hosszan,

de örömmel készültek a gyerekek. Kis fenyő címmel adtak elő
mesejátékot, „A szürke patás”
Zséda dalára lejtett táncuk olyan
sikeres volt, hogy a december
19-én este tartott városi ünnepségen Zséda megengedte, hogy
a dal alatt a nagyszínpad előtt is
eltáncolhatták…
Az iskolai karácsonyi ünnepi
műsor rendkívül színes és változatos volt, a tanárok együtt-

működésének köszönhetően
ének, zene, tánc, vers és próza,
aprócska jelenetek tarkították.
Az első napon a közönség is
hálás tapssal jutalmazta a gyerekek produkcióját az alkalomhoz
illően feldíszített Színházban, a
második napon a gyerekközönség tetszését is elnyerte a műsor.
Felkészítő tanárok: Hargitainé
Fonyó Judit, Nagy Írisz, Horváthné Kovács Adrienn (énekkar),

Jandrasitsné Kutasi Alexandra
(gitárkíséret),Ligetvári-Németh
Katalin, Kozóné Stern Eszter,
László Eszter.
Nyelvi blokkok: Pintér Krisztina, Czuczainé Skaper Hilda,
Huszárné Peresztegi Beáta, Antal Ildikó.
A hangosítást Agócs Beáta, a
projektort Varga Éva Adrienn
kezelte.
(Fotó: Arany iskola)
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Adventi varázslatok
Szentgotthárdon november
végétől készültek a keresztény világ legszebb ünnepére, a karácsonyra, Jézus, a
kisded születésére. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a Színházban és a város
Fő terén is szervezett olyan
programokat, amikkel kicsik
és nagyok ráhangolódhattak
az ünnepre.
A hagyományokhoz híven
a rábakethelyi templomban
nyitották a közösségi ünnepségeket, gyertyagyújtással és
hangversennyel kezdődött az
adventi időszak. A Színházban
a gyerekeknek és családjuknak
nyújtottak programokat, adventi koszorúkötést, mézeskalácssütést tanulhattak, együtt
hozták létre a karácsony elmaradhatatlan kellékeit.
A kisebb gyerekeknek mindig
nagy élményt jelent a Mikulás,
december 5-én izgatottan együtt
várták a találkozást a nagyszakállú Mikulással a Színházban.

A karácsony előtti időszak
népszokásaihoz kapcsolódik
december tizenharmadika, Luca
napja. Luca-napi játszóházba
invitálták a szentgotthárdi gyerekeket, ahol mézeskalácsot
süthettek, apró karácsonyi ajándékokat fabrikálhattak.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület karácsonyváró
nagyrendezvényeit újra visszatelepítette a város hangulatos
Fő terére. December 19-én a
Kakaó Zenekarral indították a
programokat, majd a Mokka
Tribunte Band következett. Már
a kezdésre is sokan eljöttek, de
a közkedvelt Zsédára nagyon
sokan kíváncsiak voltak. Sokan
családostul jöttek el szétnézni,
beszélgetni és kikapcsolódni.
Az est nagyzenekara a
Republic együttes volt, felhőtlen szórakozást nyújtott a
karácsonyra készülődő szentgotthárdiaknak.
(Pannon Kapu)
Képösszeállítás: Bana Ferenc
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Idõsek napi megemlékezés és
Mikulás Farkasfán
te a megjelenteket, majd
Labritz Béla alpolgármester és Dömötör Sándor
városrészi képviselő köszöntötte a farkasfaiakat.
A rendezvényen fellépett a
Jakabházi Hagyományőrző
és Faluszépítő Egyesület
Parasztzenekara. Farkasfa szépkorú lakóinak a
farkasfai gyerekek mondtak szép verseket. Az ünnepség végére a Mikulás

A Farkasfa Jövőjéért Egyesület tavaly decemberben is megrendezte Farkasfán az Idősek
Napját és a Mikulást.
Most először ugyanazon a
napon tartották a két rendezvényt december 5-én, a Blazsi
Koccintóban (felújítás miatt
idén nem a kultúrházban). A
rendezvényt a szentgotthárdi
Civil Alapból finanszírozták.
Némethné Soós Ilona egyesületi elnök verssel üdvözöl-

is megérkezett sok-sok ajándékkal. Ajándékosztás után az
egyesület vacsorával és bállal
kedveskedett a vendégeknek.
Kép és szöveg: Bedi Beatrix

Szlovén nyelven
köszöntötték
a Szent Családot
A 2015-ös esztendő utolsó
vasárnapján a római katolikus egyház a Szent Családot
ünnepelte. A Szent Család
ünnepét XIII. Leó pápa szorgalmazta, hogy a nyugati világban egyre inkább kikezdett
családeszménynek imádságos
alapokat adjon.
E szép karácsony nyolcadába
eső ünnepen szlovén nyelvű
szentmisét tartottak a Szent-

gotthárdi Nagyboldogasszony
Plébánia-templomban.
Zoran Car Ljutomer-i káplán
homíliájában rámutatott arra,
hogy a család szeretetközösségét semmi nem helyettesítheti.
Az elbocsátó imádságot
követően a hívek közösen énekelték a jól ismert éneket: Sveta
noč, blažena noč…(Csendes éj,
szentséges éj…)
Horváth R. László

Köszönik a cipõsdoboz ajándékokat
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ezúton mond köszönetet Szentgotthárd
város intézményeinek , vállalkozóinak és
a lakosságnak, akik 2015 decemberében a

rászoruló gyermekek számára karácsonyi
meglepetés-cipősdoboz ajándékot gyűjtöttek, s ezzel tették szebbé számukra az
ünnepet!

Karácsony elõtti
jótékonykodás
A Jobbik Ifjúsági Tagozatának
jótékonysági akciósorozatához
csatlakozott a szentgotthárdi
Jobbik Ifjúsági Tagozat is.
December elején, Mikulás alkalmából a legkisebbeket lepte
meg a szentgotthárdi IT azzal,
hogy Mikulás, krampuszok és
egy rénszarvas „bőrébe bújva”,
szaloncukrot osztottak a város
utcáin.
Az elmúlt időszakban ös�szegyűjtött adományok egy
részét a szentgotthárdi Jobbik
Ifjúsági Tagozata a Szentgotthárdi Ifjúsági Vöröskereszttel
együttműködve juttatta el a
rászorulók részére.
December 22-én kitelepültek
Szentgotthárd főterére, és karácsonyi képeslapok és szaloncukor ajándékozásával próbálták
meg felhívni az ünnep valódi
fontosságára a figyelmet.
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Ismét adományoztak az Opelnél
Karácsony előtt, december
11-én ünnepi gyárértekezletet tartottak az Opel szentgotthárdi motorgyárában.

pítása óta eddig 500 millió gépkocsit értékesítettek. Bemutatták
2015-ben az Opel új gépkocsitípusait is. A párizsi autószalonon
az Opel Corsa elnyerte a legjobb

mérföldkőhöz érkezett. Legyártották a 8 milliomodik motort.
Az Allisonban a tervezettnél 8
százalékkal több váltó készült
el. A legnagyobb vevő, a Scania
számára két prototípust is ké-

át adományokat, amelyekhez
emléklap is járt. Szentgotthárdiak is értékes adományokban részesültek. A III. Béla Szakképző
Iskola részéről Savanyó Miklós
szakmai igazgatóhelyettes vette

Az ajándékok mellé emléklapokat is kaptak az intézmények
Mákos Csaba megbízott gyárigazgató
Mákos Csaba megbízott gyár
igazgató tartott rövid évértékelést. Elhangzott, az anyavállalatot
növekvő eladási statisztika jellemezte világszerte. A cég megala-

autó címet a saját kategóriájában,
a frankfurti autószalonon pedig
az Opel Astra Arany Kormánykerék díjban részesült. Az Opel
Szentgotthárd Kft. 2015-ben új

szítettek. Büszkék lehetnek arra,
hogy az új Astrába csak Szentgotthárdon gyártott motorok
kerülnek. Fontos fejlemény volt
az is, hogy szeptemberben átadták az új tudásközpontot, amely
nagy lépés a jövő szakemberutánpótlás szempontjából. A
gyár környezetvédelmi díjban is
részesült. Darabszám tekintetében 2015-ben a diesel volt a húzó
motor, amelyből 220 ezret gyár-

át a PC eszközöket és motort, a
Széchenyi István Általános Iskolának és az Arany János Általános
Iskolának adományozott PC eszközöket pedig Kocsisné Takács
Éva tagintézmény- vezető, illetve
Schleipfnerné Gáspár Andrea
tagintézmény-vezető vette át. A
szentgotthárdi mentőállomás is
PC eszközöket kapott, melyeket
Nagy Tamás, a mentőállomás
vezetője vett át.

A gyár dolgozói az évértékelőn
tottak, de többszázezer készült
más motorokból is. Végezetül a
helyettes gyárigazgató felvázolta
a 2016-os terveket is.
Az ünnepi gyárértekezleten
elmondták, hogy az Opel, mint a
gazdasági élet egyik fő szereplője,
fontosnak tartja a társadalmi
szerepvállalás keretein belül a
szoros kapcsolatot a különböző
területek intézményeivel, szervezeteivel. Ezúttal is többnek adtak

Az év végi gyárértekezleten
ismertették a minőségi kampány
eredményét, és vezérigazgatói
elismeréseket is átadtak. Az Opel
Szentgotthárd Kft. a szombathelyi Pannonsport Kft.-nek ítélte
oda a 2015. év szolgáltató vállalata díjat, melyet Mákos Csaba
adott át a cég képviselőinek. Az
ünnepség végén pedig kisorsoltak egy Opel Corsa gépkocsit.
(l. e.)
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MOZIMÛSOR
január 15. 19:00, január 17. 18:00
Holtpont (szinkronizált amerikai akcióthriller – 3D)
január 16. 17:00, január 17. 16:00
Nagyon vadon – Bolondos vadászidény
január 16. 19:00, január 18. 19:00
Elmentek otthonról (szinkronizált francia
vígjáték – 2D)
január 19. 19:00 (Woody Allen retrospektív – jegy: 650 Ft)
Manhattan (szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)
január 22. 19:00, január 23. 19:00, január
25. 19:00
Star Wars: Az ébredő Erő (szinkronizált
amerikai sci-fi – 3D)
Premier! január 23. 17:00, január 24.
18:00
Ha Isten úgy akarja (szinkronizált olasz
vígjáték – 2D)

január 24. 16:00 (Jegy: 650 Ft)
Szent Borbála (szinkronizált olasz film
– 2D)
január 26. 19:00 (Woody Allen retrospektív – jegy: 650 Ft)
Hannah és nővérei (szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)

WOODY ALLEN RETROSPEKTÍV
1935. december 1-jén Brooklynban napvilágot látott korunk egyik legjobb forgatókönyvírója és filmrendezője, aki olyan iróniával és
olyan játékos kedvvel beszél az élet legfontosabb dolgairól, mint senki más.
Isten éltesse Woody Allent! Születésnapja
alkalmából a szentgotthárdi Csákányi László
Filmszínház is műsorra tűzte öt kiváló vígjátékát szinkronizált változatban. Január 12-én
este volt a sorozat első filmjének – Annie Hall
(1977) – a vetítése, majd azt követően minden
kedden 19:00 órától bemutatnak egy-egy újabb
szórakoztató alkotást: január 19. Manhattan
(1979), január 26. Hannah és nővérei (1986),
február 2. A Jade skorpió átka (2001), február
9. Hollywoodi történet (2002). A belépőjegy
alkalmanként csak 650 Ft!
A válogatásban felvillannak a mester kedvenc
témái (szerelmi és bűnügyi bonyodalmak,
alkotói válságok és mély önvizsgálatok), felvonulnak a legfontosabb alkotó- és színésztársai.
A NAGY SZÁMOK TÖRTÉNETE
December 20. – 20 000. vendég:
Papfalvi Bertalan
A 15 éves szentgotthárdi fiú a Vörösmarty
Mihály Gimnázium diákja, szabadidejében
szeret sportolni, filmet és sorozatot nézni.
Moziba gyakran jár, főként a premierekre ül
be, kedvencei az akció- és a kalandfilmek. A
Star Wars 7. részének bemutatója előtt megkérdezte a családtagokat, hogy lenne-e kedvük
megnézni. Az ötlet testvérének és édesapjának
is tetszett, december 20-án Berci kistestvérének
fellépése volt a Színházban, és mivel interneten
nem lehetett a sci-fire helyet foglalni, ezért a
színházi program előtt vásárolták a jegyeket.

Mielőtt a jegyeket átvette, megkérte a pénztáros, hogy tekintsen a monitorra. Ott a következő számot látta: 19 999, és még nem sejtett
semmit. Ezt követően megtudta, hogy ő lett a
Csákányi László Filmszínház 20 000. vendége
2015-ben, ezért átnyújtottak neki egy ajándékcsomagot, amely további mozibelépőket
is rejtett.
Meglepődött, és családjával együtt örült a
történteknek.
December 30. – 21 000. vendég:
Darida Judit
Ispánkon él a családjával, a városból költözött a faluba. Szeret kertészkedni, olvasni,
kötni, horgolni, varrni. Általában otthon néz
filmeket a párjával és a barátaikkal, de ha az
alkotás képi vagy hangi világa megkívánja, akkor a házi mozi helyett az igazit választják. Sok
sci-fit néz, és nagyon szereti a meséket. Nem
színészekért rajongó típus, inkább a történetet,
a karaktereket, és a jó zenét kedveli a filmekben. Ismerősük ajánlotta a Star Wars legújabb
epizódjának megtekintésére a Csákányi László
Filmszínházat.
Barátaikkal december 27-től 29-ig otthon
megnézték a Csillagok háborúja IV-VI. részét,
30-án pedig hatan érkeztek Szentgotthárdra.
A helyeket online foglalták, és a jegy átvétele
után Judit nagyon meglepődött, amikor a
pénztárosfülkéből kilépő férfi egyszer csak
elkezdte boldogan rázogatni a kezét, és nagy
örömmel tájékoztatta arról, hogy 2015-ben ő
lett a mozi 21 000. vendége. A film után a kis
társaság megismerhette a filmszínház történetét, és bónuszként bemehettek a gépházba is.
Mindegyiküknek tetszett, amit az ezüstvásznon láttak, a hetedik részre közülük valaki már
másodszor vagy harmadszor váltott belépőt.

Az õszi fociszezon az edzõk szemével
A labdarúgó megyei I. osztályban 22 ponttal a 7. helyen zárta az őszi szezont a
Kiswire Szentgotthárd VSE,
míg a megyei II. osztály
körmendi csoportjában a
Rábatótfalui SE 37 ponttal
az élen végzett. A két edzőtől kértünk rövid értékelést
és felkészülési információt.
Heiter László, a megyei I.
osztályú csapat mestere szerint
a 7. hely még éppen megfelelt
az előzetes várakozásnak. Az
Egyházasrádóc és a Táplán
elleni meccset azonban az erőviszonyok és a helyzetek alapján hozni kellett volna. Az itt
elvesztegetett pontokkal akár a

4-5. helyen is végezhetett volna
a csapat. A jó játékerőt képviselő
Körmend elleni meccsen pedig
esély volt akár a döntetlenre is.
Sérülések is tizedelték a csapatot. A Celldömölk és a Körmend
ellen is igen kevés cserejátékos
állt rendelkezésre. Ez is oka volt
a vereségeknek. A tavaszi folytatásban a cél mindenképpen a
táblázat első harmadában végezni. Jó volna a gólképességet,
a helyzetkihasználást növelni.
A felkészülést már januárban
megkezdik, amiben nagy szerep
jut a szentgotthárdi műfüves
pályának. Igyekeznek a szabadban alapozni, remélhetőleg
ebben partner lesz az időjárás
is. Várhatóan erősödik a csapat,

néhány tapasztalt játékos is csatlakozik majd hozzájuk.
Szokatlanul önkritikusan
értékelt Merkli József, a megyei II. osztályú csapat trénere.
Az első helyezéshez kellett a
jó játék is, de el kell ismerni,
hogy a szerencsével sem álltak
hadilábon, néhány meccsen ez
segített a győzelemhez. Elég
gólerős volt a csapat, amely
meglehetősen gyengén kezdte
a szezont, de ahogy jöttek a jó
eredmények, úgy nőtt a játékosok önbizalma. A védelmet
kissé stabilabbá kellene tenni,
kevesebb gólt kapni, annak
ellenére, hogy támadó szellemben játszik a csapat. Jó volna

az első helyen zárni a bajnoki
év végén, bár – ahogy mondják – mindig nehezebb valamit
megtartani, mint megszerezni.
Mindenképpen az élbolyban
szeretnének végezni. Sajnos
továbbra sem motiváló tényező
a felsőbb osztályba jutás, mert
annak feltételei nem adottak.
A csapat tagjai ezzel tisztában
vannak, de önbecsülésből és
presztízsből egy bajnoki cím
mindig doppingoló tényező
lehet. A felkészülést a tavaszi
szezonra február elején kezdik,
csarnokban és szabadban is
lesznek edzések, s néhány edzőmeccs is. Igyekeznek a műfüves
pályát is igénybe venni.
lemil
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Beszámolunk a decemberi sporteseményekrõl
II. Nyílt Amatõr
Asztalitenisz Bajnokság
– 2015. december 27.
A 2015-ös év zárásaként második alkalommal rendezett amatőr
asztalitenisz versenyt a szentgotthárdi szakosztály. A bajnokságra 47 versenyző nevezett a III.
Béla Szakképző Iskola tornatermében felállított 6 asztal köré.
A tavalyi versenyhez hasonlóan
a mostani verseny is nemzetközi volt, a mezőny életkorát
tekintve 9-től 72 évesig találhattunk indulókat. Új versenyzők
érkeztek Szlovéniából és régiek
Németországból, illetve Svájcból, így végül nem csoda, hogy
9 különböző kategóriában 45
érmet osztottak ki a szervezők.
Nagy küzdelmekben és színvonalas játékban gyönyörködhetett
a nagyszámú közönség, és sok
fiatal sportolónak maradandó
élményt jelentett élete első versenye, másrészt az asztalitenisz
sport is nagymértékben növelte
népszerűségét a térségben.

A sikeres rendezvény a számtalan helyi és megyei szintű támogatónak, önkéntesnek, szervezőnek
és segítőnek a munkáját, odaadását és alkotókészségét dicséri.
Összevont gyermek és ifjúsági amatőr kategória – fiú egyes:
1. Tóth Patrik – Sz.V.S.E, 2.
Sulics Ákos – Sz.V.S.E. (egyben
a Gyermek kategória nyertese), 3.
Ifj. Mohácsi László – Düsseldorf
(De) és Zakics Richárd – Kemestaródfa
Összevont gyermek és ifjúsági kategória – fiú páros:
1. Ifj. Mohácsi László–Herczeg
Marcell, 2. Sulics Ákos–Farkas
Tamás, 3. Szánthó Barnabás–
Zakics Richárd
Amatőr kategória – női egyes:
1. László Katalin – Gasztony,
2. Kovács Anita – Gasztony, 3.
Cseri Viktória és Molnár Katalin
– Szentgotthárd
Amatőr kategória – női páros:

1. László Katalin–Kovács Anita, 2. Cseri Viktória–Molnár
Katalin
Amatőr kategória – Férfi
felnőtt egyes:
1. Vadász Sándor – Köménymag, Gasztony, 2. Sábler József
– Köménymag, Gasztony, 3.
Háklár Zoltán és Asztalos Zsolt
– Sz.V.S.E.
Amatőr kategória – férfi
senior egyes:
1. Jozef Fartek – NTK-Kema
Puconci (Slo), 2. Stefan Kuhar
– NTK-Kema Puconci (Slo),
3. Torma Géza, Pap Károly –
Sz.V.S.E.

Nyílt kategória – férfi páros
100 év alatti összesített életkor:
1. Németh Árpád–Barabás
Miklós, 2. Varga Elemér–Takács
László, 3. Zakics Sándor–Szánthó
Ákos; Kanics Máté- Tóth Patrik
Nyílt kategória – férfi páros
100 év fölötti összesített életkor:
1. Varga Elemér–Barabás Miklós, 2. Stefan Kuhar–Jozef Fartek,
3. Németh Árpád–Takács László
Nyílt kategória – férfi:
1. Barabás Miklós – Haladás
V.S.E., 2. Németh Árpád – Haladás V.S-E, 3. Zakics Sándor
– Kemestaródfa; Takács László
– Haladás V.S.E.

Mûfüves pályaavató
December 23-án avatták fel
Szentgotthárdon a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési
programja keretében megvalósult
72x111 méteres műfüves pályát.
A pálya járdával, kerítéssel és
világítással van ellátva, ellenáll az
időjárás viszontagságainak, gyakorlatilag egész évben használható.
A műfüves labdarúgópálya
kialakítását a szentgotthárdi
önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség is támogatta.
Az ünnepségre eljöttek az
önkormányzati képviselők, Bana
Tibor országgyűlési képviselő,
Boris Jesih szlovén főkonzul,
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló, Hegyes Anikó,
a Szentgotthárdi Járási Hivatal
vezetőjének helyettese, Császár
Tamás tankerületi igazgató,
Dobány Lajos az MLSZ Vas megyei igazgatója, és a városi labdarúgó egyesületek képviselői.

Az avató ünnepségen V. Németh Zsolt államtitkár elmondta,
az Országos Pályaépítési Program
keretében 2012-től összesen 359
pálya épült az országban, 2015ben 77 új pályát adtak át rendeltetésének, ebből 16 műfüves
nagypálya, 4 élőfüves nagypálya,
4 műfüves pálya, 45 műfüves
kispálya és 18 műfüves grundpálya. A kispályák többségét iskolaudvaron építették meg. Az új
futballpályáknak köszönhetően a
testnevelés órákon egyre nagyobb
hangsúlyt kap a labdarúgás, ennek köszönhetően egyre több
gyerek ismerkedik meg a sportág
alapjaival és szépségeivel.
Huszár Gábor polgármester
kiemelte, Szentgotthárd életében
azért is fontos az új műfüves
futballpálya, mert a város a turizmus fejlesztését tartja a jövő
zálogának. A tervek megvalósításához szorosan kapcsolódik

Dobány Lajos, Huszár Gábor,
V. Németh Zsolt, prof. Gadányi Károly, Bana Titbor
a szálloda újranyitása, a fürdő
fenntartása, és reményei szerint a sportcsarnok építésének
befejezése és megnyitása. A
turisztikai komplexumok és az
új műfüves pálya együtt szolgálhatják az edzőtáborozásra
a városba érkező csoportokat
és a helyi sportolni vágyókat
egyaránt. Szentgotthárd alig 9
ezres kisváros, a műfüves pálya
megépítése azért se tekinthető
presztízsberuházásnak, mert

hosszú távon szolgálja a város
érdekeit.
A Magyar Labdarúgó Szövetség képviseletében prof. dr.
Gadányi Károly régi sport- és
szentgotthárdi emlékeit idézte
fel beszédében.
A szalagátvágást követően a
vendégek szemügyre vették a
műfüves labdarúgópályát.
Gaál Ákos
sportreferens
Fotó: Bana Ferenc
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A XXX. Perfect Change Alpokalja
Teremlabdarúgó Torna eseményei
Szentgotthárdon a Városi
Sportcsarnokban december
29-én lezárultak az alapszakasz mérkőzései, s 2016.
január 2-ától 16 csapat – a
csoportok első négy helyezettjei – a felsőházban, a
Perfect Change kupáért, míg
a csoportok 5-6-7. helyezettjei az alsóházban folytatják
a küzdelmeket a Librecz
Károly Kupáért.
Az alapszakaszt egyedüliként a
Looney Tunes csapata abszolválta
100%-osan, pontveszteség nélkül.
A 16 közé jutott csapatokat az
alábbi 4 csoportba sorolták:

T UNE S , D OMIN O K IJEV,
DRINK TEAM, VADKÖRTE
TEKE-FITT KLUB
„H” Csop or t : HÉTH ÁZ
RSE, SZAKONY FC, TABAK1
PAD O-SOKK , CSATORNA
PATKÁNYOK
(A fenti csoportokból a középdöntőt követően az első két
helyezett jut az 1-8 közé (Perfect
Change kupa), míg a csoportok
3-4 helyezettjei a 9-16 között a
Sport36 Szentgotthárd Kupáért
mérkőznek a továbbiakban.)
A kialakult csoportok alapján a
legerősebb csoportnak a „G” csoport ígérkezett, ahol mind a négy
csapat a tavalyi tornán a legjobb

„E” Csoport: HODOS BARMARJANCA, BLACK GOLD,
TABAK1-SZUNDERL AND,
GOTHAM CITY
„F” Csoport: SPORTING LIBACOMB, MÁMOR CLUB3,
MONCHICKEN GRILLCATERING, AUTÓ EGYED BT.
„G” Csop or t : LO ONE Y

8 között végzett, s a január első
hétvégéjén megrendezendő középdöntő két mérkőzése alapján
a tavalyi 2. helyezett Vadkörte
csapata nehéz helyzetbe került.
Az „E” csoportban a Hodos
Bar-Marjanca és az „F” csoportban az Autó Egyed Bt. csapata
már az utolsó csoportmérkőzé-

Városi programajánló
Január 26. 18:30 Egy&Más Vándorszínház: Több, mint
terápia... Helyszín: Színház, Jegyár: diák/nyugdíjas: 550 Ft/fő,
felnőtt: 750 Ft/fő, helyszínen: 950 Ft/fő.
Február 5-7. Kultúrházak éjjel-nappal. Helyszín: Színház.
Február 13. Farsang, Helyszín: Színház aula
Február 16. Ezerarcú Világ, Helyszín: Színház aula
Február 20. 17:30 a Magyar Kultúra Napja a Csákányi László
Filmszínházban
Február 20. Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti
Alapítvány műsora. Helyszín: Színház

sétől függetlenül bebiztosította a
csoportelsőségét.
A „H” csoport az, ahol még
az utolsó forduló sok meglepetést okozhat, itt a tavalyi 3.
helyezett Csatorna Patkányok
és a 4. helyezett Tabak1 PadoSokk összecsapása és a Hétház
RSE – Szakony FC szomszédvár
rangadó érdekesnek ígérkezik
– ebben a csoportban bárki továbbjuthat még.
A Librecz Károly Emléktornán
a csapatok két csoportba kerültek felosztásra:

„P” csoportban az In-Team és a
Reflector SC–Emerik-Fa áll az 1.
és 2. helyen egyaránt 6-6 ponttal.
Ahogy tavaly, úgy idén is egynapos torna keretében rendezik
2016. 01. 16-án - az ÁFÉSZ Női
Kupát és 2016. 01. 31-én az
Andante Retro-Öregfiúk Kupát,
melyre a szervezők várják a csapatok jelentkezését.
Jelentkezni az alpokalja30@
gotthardtv.hu e-mail címen
lehet.
Egyéb feltételek, s további információ a www.alpokaljakupa-

„O” Csoport: BLAZSI KOCCINTÓ SZESZPANYOL, DR.
SZITTYÓ, TRIGLAV – ORFALU, TÜZESVÍZ-VÉ-KO FC,
TIPP TOPP
„P” Csoport: REFLECTOR
SC –EMERIK-FA, IN-TEAM,
ZÖLDFA, GÖSSER SÖRÖZŐ
VASALJA
Az eltelt két forduló alapján az
„O” csoportban a Triglav-Orfalu
csapata két magabiztos győzelemmel vezeti a tabellát, míg a

sztg.hu oldalon a „Kiírás” menüpontban olvasható, továbbá
a honlapon többek közt a torna
eredményeit, s egyéb információkat, fotókat is közreadnak.
A XXX. Perfect Change Alpokalja Teremlabdarúgó Torna
2016. február 6-án zárul, addig
is a szervezők várnak minden
kedves érdeklődőt, szurkolót
hétvégenként a Városi Sportcsarnokba.
Fotó: Tóth Csaba
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A 26. építőipari vásár Oberwartban egy találkozóhely!

Oberwart, 2016. Január. Aki házat épít, lakást renovál vagy
egy kertet ápol, annak mindig van tennivalója, a támogatások és az ötletek mindig jól jönnek. Ezért az oberwarti
építőipari vásár 2016. január 21–24-ig már 26. alkalommal
prezentálja magát, mint ideális hely, ahol az érdeklődők különböző cégektől minden információt az építésről, a berendezésekről és az innovációs újdonságokról beszerezhetnek.
Kerek 300 kiállító mutatja be tudását és termékeit a közelgő
építőipari vásáron.
Széleskörű kínálat. Nem utolsósorban a szakmai keverék az, ami
végett az oberwarti építőipari vásár azzá vált ami: délkelet Ausztria
egyik legfontosabb szakvásárává, ami a látogatóknak egy kiváló lehetőséget nyújt, hogy a legrövidebb időn belül különböző szolgáltatókkal kapcsolatot teremtsenek. A szakmai keverék a bevált témákra alapszik, mondja a szervező Markus Tuider. „A fókusz az előző
évekhez hasonlóan az építés, a szanálás, az energiaspórolás és a
lakhatóság, ezekhez a témákhoz figyelemre méltó a kiállítók száma.
Újdonság az idei évben a Smart Living téma.” További látványosság
a nagyvonalú kert bemutató és a komplett fürdőszobák.
A jó fundamentum. A burgenlandi építőipar örvendezik, mivel a
tartomány lakói továbbra is lelkes házépítők. Legtöbbször egy jól
sikerült első beszélgetés az alapja a jó együttműködésnek, és az
oberwarti építőipari vásáron egymásra talál, és fesztelen társalgásba elegyedhet a megbízó az építésszel, a szanáló az iparossal, a
kuncsaft a szakértővel. Minden évben találni újdonságot, legyen az
építésmód vagy szanálási terv. Nagy a kínálat az új fűtési technikákból, a riasztóberendezések és a biztonsági rendszerek palettája
is kibővült.

Örökégő energia. Smart Living vagy Smart Home a neve annak a
konceptusnak, ami hozzájárul az energiaspóroláshoz és nem utolsósorban megkönnyíti és kényelmessé teszi az emberek életét. Azokat a rendszereket soroljuk ebbe a témába, ahol a ház technikája
összekötődik, a megvilágítás, az árnyékolás, a szórakozás vagy a
háztartási gépek a távolból vagy automatikusan irányíthatók. „Ezen

a területen, az utóbbi időben nagyon sok változást történt, mondja Markus Tuider. Örülünk, hogy erről a témáról is van kiállítónk, és
hogy bemutatásra kerül, hogy mit is jelent a Smart Home.”
Egy szép fészek. Nincs annál szebb érzés, mint otthon valóban
otthon érezni magunkat. A megfelelő berendezésnek döntő szerepe van, ezért az építőipari vásáron asztalosok, kandallóépítők és
konyhaszekrény-kiállítók prezentálják megoldásaikat a kellemes
otthon kialakításához. „Vannak dolgok, amiknek a tervezését nem
lehet elég korán kezdeni, mondja a szervező. Volt már rá eset,
hogy a konyhabútor terve előbb elkészült, mint a konyha terve,
de ennek is megvan az értelme. Hozza el a ház tervrajzát és ha
konyhabútort szeretne terveztetni, akkor még mindig meglehet változtatni a konyha tervét és méretét.”

Nézd, két bemutató! A közelgő építőipari vásáron is örülhetnek
a kertbarátok a nagy kiterjedésű kertbemutatónak. 600 Négyzetméteren zöldül és virágzik a vásár, ötleteket és tanácsokat képzett
kertészektől gyűjthetnek be. A megvalósításra még van idő.
Idén egy kicsit nagyobb területen, mint a tavalyi évben lesz megtekinthető a fürdőszoba és a szaniter bemutató. A fürdőszobák
már régóta nemcsak vizesblokkok, ahol csak a tisztálkodásról van
szó, hanem valódi wellness oázisok. Mik a 2016. évi fürdőszoba
trendek? Hogyan lehet a meglévő fürdőszobát egyszerű megoldásokkal egy privát wellness oázissá alakítani? Az építőipari vásáron
mindehhez ötleteket és ösztönzéseket kap.
Összegzés: Markus Tuider, Burgenland Messe: „Az építőipari vásár 2016-ban ismét egy optimális hely az építési információk és
tanácsok beszerzésére, és az építkezni vágyó látogatóink számára
sok időt, pénzt és energiát spórol meg.”
Faktum:
Építőipari vásár Oberwart, 2016. január 21 – 24.
Nyitva tartás: naponta 09.00 – 18.00 óráig.
Napijegy: € 6.Kedvezményes jegy: € 4,50
Tolókocsis mozgássérülteknek és egy kísérő személynek a belépés ingyenes.
Gyermekeknek 12 éves korig a belépés ingyenes.
Parkolás: Használja a vásárcentrum parkolóját az I. bejáratnál. A
parkolás ingyenes!
Szervező:
Markus Tuider, Burgenland Messe Betriebsges.m.b.H & CoKG
A-7400 Oberwart, Messezentrum
Tel.: +43/3352-33022, Fax:+43/33052-33024
E-mail: office@burgenland-messe.at
www.burgenland-messe.at
www.facebook.com/informoberwart
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