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Átadták a szentgotthárdi 
Kormányablakot Könyvbe zárt 

emlékek: a legendás 
Aporfi házaspár

November 6-án átadták a szentgotthár-
di Kormányablakot a Városházán. Az 
eseményen részt vett V. Németh Zsolt, 
környezetügyért, agrárfejlesztésért és 
hungarikumokért felelős államtitkár, 
Kissné Köles Erika, a szlovén nemzeti-
ség parlamenti szószólója, Harangozó 
Bertalan kormánymegbízott, Ágh Er-
nőné, a vasi kormányhivatal főigazga-
tója, dr. Orbán István, a Szentgotthárdi 
Járási Hivatal vezetője, Huszár Gábor 
polgármester, a szlovén nemzetiség 
vezető képviselői, intézményvezetők, 
az egyházak képviselői. 

A Himnusz közös eléneklése után Haran-
gozó Bertalan elmondta, hogy utolsóként 

adják át a megyében a szentgotthárdi Kor-
mányablakot. Ezzel a programot, az előírt 
feladatot teljesítették. Valamennyi járási 
székhely minden kirendeltsége rendelkezik 
kormányablakos szolgáltatással. Kezdetek-
ben mindössze 29 ügyben lehetett ezeket 
igénybe venni, mostanra 423-ra nőtt ez a 
szám, és várhatóan meghaladja majd az 
500-at. A magyar államigazgatásban eddig 
ilyen nem volt, hogy egy helyen, korszerű 
körülmények között, magas szakmai szín-
vonalon álljanak a lakosság rendelkezésére 
sokféle ügyben. Kérte a város vezetését, 
hogy legyenek méltóak azokhoz, akik lerak-
ták Szentgotthárd fejlődésének az alapjait.  

„56-os” városi 
ünnepség a Hôsi 

Emlékmûnél
A Nagyboldogasszony templomban 
megtartott ökumenikus istentisztelettel 
kezdődött a városi megemlékezés az 
október 23-ai nemzeti ünnepünk és a 
harmadik köztársaság kikiáltásának 26. 
évfordulója alkalmából. 

Rendhagyó módon a koszorúzást, az 
ünnepi beszédet és a műsort is a szabadban 
tartották. A Hősi Emlékműnél a Himnusz 
és egy Márai Sándor vers elhangzása után 
elsőként az önkormányzat koszorúját he-
lyezte el Huszár Gábor polgármester, majd 
a Vas Megyei Kormányhivatalét Harangozó 
Bertalan kormánymegbízott. 
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Átadták a szentgotthárdi 
Kormányablakot 

Széll Kálmán és a ciszterek 
nyomdokain lépkedjenek, ne 
feledjék a múltat. Végezetül jó 
munkát kívánt a Kormányablak-
nál dolgozóknak. 

Huszár Gábor polgármester 
azzal kezdte beszédét, hogy a 
megyéspüspöktől érdeklődött, 
hogy tud-e még valahol az 
országban olyan megoldást, 
hogy egykori katolikus egyházi 
kolostor ad otthont a járási 

hivatalnak, a városvezetésnek, 
a tankerületnek, a civil szerve-
zeteknek. Veres András püspök 
szerint ilyen nincs. Erre legye-
nek büszkék az itt dolgozók, 
és a város lakói is. Utalt arra, 
hogy sokat köszönhet a város a 
cisztereknek, aztán arról szólt, 
hogy az 1960-as évek közepén 
hátrányos besorolást kapott a 

város, a második vonalba került 
a kisvárosok körében. Majd 
1969-ben megszűnt a szent-
gotthárdi járás is. Most nagy 
öröm, hogy lépésről lépésre 
visszakapta Szentgotthárd régi 
központi szerepét. A cisztercita 
épületet nagyjából másfélmilli-
árd forintból lehet felújítani a 
templombelső restaurálásával 
együtt, akkor a város majd vég-
képp megfelel járási székhely 
szerepének.

Avatóbeszédében V. Németh 
Zsolt arról is beszélt, hogy öt 
éve kóstolgatjuk azt a kifejezést, 
hogy Kormányablak , amely 
már sok van Vas megyében 
is. Értékét az fogja megadni, 
hogy mennyire tudja a lakosság 
ezeket használni ügyei intézésé-
hez. Az államigazgatási reform 
törekvése az, hogy egyszerre le-
gyen jelen az állam és a lakosság 
azzal, hogy „ablakot” nyitnak 
az ügyek intézéséhez. Mint 
mondta, az államigazgatás lehet 
centralizált és decentralizált 
is, de egyik véglet sem jó. Meg 
kell találni a járható középutat. 
A mostani államreform azért 
sikeres, mert ezt a kettős folya-
matot egyszerre hajtja végre. Az 
állami, ágazati és helyi érdekek 
egyeztetése a járható út. A 
mostani modell alkalmas arra, 
hogy kielégítse a szakmaiságot, 
állami kontrollt is gyakoroljon, 
és lakosság közeli is legyen. A 
Kormányablakoknál igen sok 

ügyet intézhetnek a polgárok, 
és Szentgotthárdon még az is 
különlegesség, hogy a kolostor- 
épületben működik.

A zenés műsorral is színesí-
tett átadó ünnepségen felavatták 
a Kormányablakot, amit az egy-

házak képviselői megáldottak. 
Az ünnepség a Szózat hangjaival 
ért véget, majd a résztvevők 
megnézték a felújított épület-
részt. 

 Lendvai Emil
Fotó: Bana Ferenc

Huszár Gábor polgármester

Harangozó Bertalan, V. Németh Zsolt, Huszár Gábor,  
dr. Orbán István 

Harangozó Bertalan az avatáson

A kormányablaknál sokféle ügyet intézhetnek
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Ezt követően a megemlékezés 
koszorúit, csokrait és mécseseit 
tették le az emlékmű talapza-
tához a különböző hivatalok, 
intézmények, pártok, egyházak, 
nemzetiségi és civil szervezetek 
képviselői. 

Harangozó Bertalan kormány-
megbízott ünnepi beszédét egy 
idézettel kezdte, miszerint a 
magyar vér olyan nagy értéke Eu-
rópának és a szabadságnak, hogy 
óvni kell minden cseppjét. Ma-
napság nem nagyon hallani ilyen 
tartalmú mondatot. A magyar 
nemzet nagyszerű és hiteles pél-
dáját adta a világnak a szabadság 

utáni vágynak. Hazánk történe-
tének fél évezrede az állandó sza-
badságharcok jegyében telt el, de 
senki sem tudott megtörni ben-
nünket. 1956-ban a magyar nép 
fellázadt a kommunista diktatúra 
és a szovjet megszállás ellen. 
Minden településnek megvan a 
maga ’56-ja, így Szentgotthárd-
nak és környékének is. A szó-
nok erre utalva elmondta, hogy 
Szentgotthárdon október 27-én 
kezdődtek a megmozdulások. 
Aznap délelőtt a Selyemgyárból 
felvonulás indult, amelyhez csat-
lakoztak a kaszagyáriak, a felső 
tagozatos diákok, vasutasok és a 
település számos más lakója. A 
járási pártbizottság épülete előtt 

400-500 fős tömeg gyűlt össze, 
amelyhez Hári János lakatos, a 
megmozdulás szervezője inté-
zett beszédet. A nap folyamán a 
tömeg ledöntötte a szovjet hősi 
emlékművet. Ideiglenes községi 
és járási nemzeti bizottság ala-
kult. Október 29-én létrejött az 
immáron végleges járási nemzeti 
bizottság. Az elnyomás terhe alól 
felszabadult emberek bizakodva 
tekintettek a jövőbe, úgy érezték, 
megvalósulhat a demokratikus és 
szabad Magyarország. Aktuálpo-
litikát is megemlítve Harangozó 
Bertalan hangsúlyozta, hogy a 

menekültkérdés és az 1956-hoz 
kötődő emigráció között nem 
lehet párhuzamot vonni, nem 
lehet azokat összemosni. Beszé-
dét azzal zárta, hogy erősítsük 
meg hitünket, eltökéltségünket 
közösen, hogy méltó követői 
és utódai lehessünk az 1956-os 
hazafiaknak. 

Az ünnepség végén az ese-
ményhez méltó, rendhagyó mű-
sort adtak a III. Béla Szakképző 
Iskola tanulói „Szabad levelek” 
címmel. 

L. E.
Fotó: Bana Ferenc

„56-os” városi ünnepség  
a Hôsi Emlékmûnél

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 59. évfor-
dulójára emlékeztek, és ki-
tüntetéseket adtak át Szom-
bathelyen, a Megyeházán 
október 22-én megtartott 
ünnepségen. Az ünnepi be-
szédet Ágh Péter országgyű-
lési képviselő mondta.

Himnusszal és szavalattal 
kezdődött október 22-én a Me-
gyeházán a Vas Megyei Önkor-
mányzat ünnepi megemlékezése, 
amelyen részt vett Harangozó 
Bertalan kormánymegbízott, dr. 
Puskás Tivadar, Szombathely 
polgármestere, valamint Ágh 

Ernőné, a Vas Megyei Kormány-
hivatal főigazgatója is.

A megemlékezés  ide jén 
Majthényi László, a megyei 
közgyűlés elnöke a Belügymi-
nisztériumban vett részt kitünte-
tési ünnepségen, ezért a megyei 
elismeréseket dr. Kondora Bálint 
alelnök adta át. A kitüntetettek 
sorában volt Czeiner Gábor is. A 
Vas Megyei Közgyűlés 2015. ok-
tóber 23-a alkalmából „Fazakas 
Péter Díj”-at adományozott 
Czeiner Gábor nyugalmazott 
építésznek, Szentgotthárd város 
főépítészének.

A kitüntetetteket a megyei 
közgyűlés képviseletében kö-

szöntötte Marton Ferenc alel-
nök, valamint dr. Balázsy Péter 
jegyző is.

(Információ: Vas Megyei 
Közgyűlés honlapja)
Fotó: Benkő Sándor

Czeiner Gábor Fazakas Péter Díjat kapott

Harangozó Bertalan és dr. Orbán István

Czeiner Gábor átveszi a kitüntetést

A szakképző diákjai adtak műsort
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Könyvbe zárt emlékek: a legendás Aporfi házaspár
Az Aporfi házaspár tisz-
telői szinte betöltötték a 
szentgotthárdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium nagy au-
láját október 21-én délután. 
A Szülőföld Könyvkiadó 
gondozásában könyv jelent 
meg a népszerű tanár házas-
pár, Aporfi László és felesé-
ge, Aporfi Lászlóné született, 
Winkler Klára pedagógusok 
életéről, hitvallásáról, peda-
góguspályájáról. 

Szentgotthárd két legendás 
tanáregyénisége volt Aporfi Lász-
ló és felesége, Aporfi Lászlóné, 
született Winkler Klára. Barátai, 
ismerősei és Bakonygyepesről 
ismert személyes jóbarátja, Áment 
Márton helytörténész hosszas 
győzködésére vállalta Aporfi Lász-
ló, hogy a „A pedagógus Aporfi 
házaspár” című könyvben meg-
örökíti sorsukat, hitvallásukat, hőn 
szeretett tanári pályájuk állomása-
it. Felesége 2007-ben elhunyt.

A gimnáziumi könyvbemutató 
előtt szinte úgy kellett „kihámoz-
ni” Aporfi Lászlót a tanítványok 
és ismerősök gyűrűjéből, min-
denkivel váltott pár kedves szót, 
sokan megölelték. 

Huszár Gábor polgármester 
köszöntötte a szerzőket, Aporfi 
Lászlót és Áment Mártont, Farkas 
Csabát, a kiadó vezetőjét és a volt 
tanítványokat, ismerősöket, köz-
tük a város két korábbi polgármes-
terét is. „2010 óta ez a nyolcadik 

könyv, amelynek a megjelentetését 
a szentgotthárdi önkormányzat is 
támogatta. Beleolvasva elmond-
hatom, akár 300-500 oldalas is 
lehetett volna az életút krónikája. 
Laci bácsira megszámlálhatatlan 
tanítványa gondol hálával és meg-
becsüléssel”.

Balogh Éva, a Szentgotthárd 
és Térsége Általános Iskola és 
Gimnázium igazgatója köszön-
tötte a megjelenteket. A gim-
názium falai között tanítottak, 
Klári néni 47 évig, Laci bácsi 31 
évig. A nevelőtestület tagjai és 
a diákok is jószívvel gondolnak 
rájuk, a gimnázium jelenlegi 
és korábbi pedagógusai is úgy 
tartják, pedagógusi munkájukkal 

hozzájárultak a világ szebbé té-
teléhez, a gimnázium hírnevének 
öregbítéséhez. 

Áment László helytörténész 
elmondta, ő is Bakonygyepesen 
született, mint Aporfi László, 
régi ismerősök, 2007-től vált 
szorosabbá a kapcsolatuk. Ta-
valy költözött Veszprémbe, csak 
hosszas rábeszélés után vállalta 
el a könyv megírását. Ő maga 
írta élettörténetét, s bizonyos 
részeket elmondott neki. A régi 
tanítványoktól kért visszaem-
lékezések és sok családi fotó, 
tablókép is helyet kapott a 150 
oldalas műben. 

Aporfi László meghatottan üd-
vözölte tanítványait, ismerőseit. 
„Gotthárdiak és gyepesiek rágták 
a fülem, végül belementem. Nem 
bántam meg. Magyar és német 
szakos tanárként igyekeztem jó 
útravalót adni a tanítványaimnak. 
Apám, nagyapám, dédapám, talán 
még az ükapám is pedagógus volt. 
Sok olyan tanítási módszert ma-
gammal vittem, amit szinte ész-
revétlenül sajátítottam el otthon. 
Ha még huszonötször születnék, 
akkor is mind a huszonötször pe-
dagógus lennék! Érdemes volt-e 
élni? Gyönyörű életem volt, tele 
szépséggel, szeretettel. Nekem 
a mennyország volt a katedrán 
állni, amikor minden szem rám 
szegeződött, a szépirodalmi mű-
veket, verseket úgy tanítottam, 

hogy néha a könny is kicsordult 
a szememből, amikor felolvas-
tam őket. Ajándék volt minden 
óra, amit a katedrán tölthettem. 
A jó pedagógus azon van, hogy 
a tantárgyát megszerettesse, 
aztán ezen keresztül őt magát is 
megszeretik. Mi akkor voltunk 
a legboldogabbak a feleségem-
mel, amikor a legszegényebbek 
voltunk. Üres volt a zsebünk, 
de volt egy nagy kincsünk, idő-
milliomosok voltunk, imádtunk 
tanítani. Egy évig gyűjtöttem 
a pénzt egy biciklire, hogy a 
környéken élő gimnazistákat és 
szüleiket meg tudjam látogatni. 
Megtanultam, hogy mindennap 
lefekvés előtt végiggondoljam a 
napom, mi volt jó, mi volt rossz, 
a rosszat ki kell javítani. Ezt a 
szokásomat elviszem magammal 
a sírig. Nyolcvanöt éves vagyok, 
Veszprémben élek egy idősek 
otthonában. Minden második 
héten irodalomórát, és minden 
héten kezdő és haladó németórát 
tartok az ott lévő embereknek. A 
Jóisten megengedte, hogy örömet 
szerezzek másoknak!”

Aporfi László megköszönte 
a könyvhöz nyújtott támoga-
tásokat, és dedikálta a kötetet. 
Könyvvel a kezükben, hosszú 
ideig, hosszú sorban álltak előtte 
tisztelői.

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Aporfi László dedikálja a könyvét

Aporfi László, Huszár Gábor, Farkas Csaba
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Magyarországon 25 éve tar-
tották a rendszerváltás utáni 
első önkormányzati válasz-
tásokat. A szentgotthárdi 
önkormányzattól kértünk 
tájékoztatást a negyedszá-
zados történelemről. 

Önkormányzati választás 
1990. szeptember 30. 

Alakuló ülés: 1990. október 8.
Négy polgármesterjelölt közül 

választották meg Bauer Károlyt  
Két nő szerzett mandátumot.
Képviselő-testületi tagok szá-

ma: 13
A testület több mint fele dip-

lomás

Önkormányzati választás 
1994. december 11.

Alakuló ülés: 1994. december 
20.

Két polgármesterjelölt közül 
választották meg Bauer Károlyt. 
(nem biztos adat)

Nő nem szerzett mandátumot.
Képviselő-testületi tagok szá-

ma: 13
A testület több mint fele dip-

lomás.

Önkormányzati választás 
1998. október 18.

Alakuló ülés: 1998. október 29.

Két polgármesterjelölt közül 
választották meg Bauer Károlyt. 
(nem biztos adat)

1 nő szerzett mandátumot.
Képviselő-testületi tagok szá-

ma: 15 (nemzetiségi ágról + 2 fő)
A testület több mint fele dip-

lomás.

Önkormányzati választás 
2002. október 20.

Alakuló ülés: 2002. október 30.
Két polgármesterjelölt közül 

választották meg Viniczay Ti-
bort. 

1 nő szerzett mandátumot.
Képviselő-testületi tagok szá-

ma: 14 (nemzetiségi ágról + 1 fő)
A testület több mint fele dip-

lomás.

Önkormányzati választás 
2006. október 1.

Alakuló ülés: 2006. október 11.
Három polgármesterjelölt 

közül választották meg Viniczay 
Tibort. 

1 nő szerzett mandátumot.
Képviselő-testületi tagok szá-

ma: 13 
A testület több mint fele dip-

lomás.

Önkormányzati választás 
2010. október 3.

Alakuló ülés: 2010. október 14.
Két polgármesterjelölt kö-

zül választották meg Huszár 
Gábort.

1 nő szerzett mandátumot.
Képviselő-testületi tagok szá-

ma: 8 
A testület több mint fele dip-

lomás.

Önkormányzati választás 
2014. október 12.

Alakuló ülés: 2014. október 22.
Egy polgármesterjelölt közül 

választották meg Huszár Gábort.
2 nő szerzett mandátumot.
Képviselő-testületi tagok szá-

ma: 8 

A testület több mint fele dip-
lomás.

A 25 évben a legfiatalabb kép-
viselő: Dr. Sütő Ferenc

Három ciklusnál több alkalom-
mal néhány képviselő szerzett 
mandátumot. Az első ciklusban 
megválasztott képviselő-testület 
tagjai közül aránylag többen cse-
rélődtek (lemondtak, elköltöztek 
stb.) a négy év alatt, a későbbi tes-
tületekre nem volt jellemző a na-
gyobb arányú mozgás, általában a 
ciklus végén is ugyanazok voltak a 
képviselők, mint az elején. 

(t. m.)

Huszonöt éves az önkormányzatiság

November 14. 15.00 Már-
ton-napi Liba-galiba

Gyermekprogram. Helyszín: 
Színház aula. A programon 
való részvétel ingyenes!

 
November 20. 19.00 Duma-

színház – Hadházi László 
önálló estje

Helyszín: Színház
 
November 27.  17.00 A 

Szentgotthárdi Fotóklub ki-
állításának megnyitója

Helyszín: Színház aula. A 
kiállítás megtekinthető: 2016. 
január 8-ig.

 
November 28. 16.00 Adventi 

gyertyagyújtás és hangverseny

Helyszín: Rábakethelyi temp-
lom

 
November 29. 15.00 Adventi 

Varázslatok – Készülődés az 
ünnepekre

Mézeskalácssütés nagymama 
konyhájában, adventi koszorú 
készítés.

Helyszín: Színház
 
December 2. 17.00 Az Ezer-

arcú Világ – Utazási élmé-
nyek

Ázsiától Afrikáig, Európán 
keresztül, vendég: Nagy Péter 
világutazó

Helyszín: Színház aula. A 
programon való részvétel in-
gyenes!

 December 5. 15.00 Várjuk 
együtt a Mikulást! – Ügyes 
kezek műhelye

17.00 Szeretlek, Mikulás – 
zenés mese.

A december 4-ig behozott 
ajándékokat a Mikulás átadja. 
Helyszín: Színház

A programon való részvétel 
ingyenes!

 
December 13. 14.00 Adventi 

Varázslatok – Luca-nap 
Ünnepi készülődés. Mézes-

kalácssütés, ajándékkészítés.
Mennyi szeretet fér egy cipős 

dobozba?
Várjuk a feldíszített, aján-

dékkal megtöltött cipős do-
bozokat!

Helyszín: Színház aula. A 
programon való részvétel in-
gyenes!

 
December 19. Karácsonyvá-

ró kinn is, benn is
15.30 Kakaó zenekar
17.00 Mokka Tribute Band
19.00 Zséda Pop koncert
21.15 Republic évzáró nagy-

koncert
Helyszín: Fő tér. 
A programon való részvétel 

ingyenes!
 
December 20. 16.00 Kará-

csonyi hangverseny
Helyszín: Barokk templom
A programon való részvétel 

ingyenes!

Pannon Kapu: programajánló

Archív fotó: Az 1990-ben megválasztott első önkormány-
zat, középen Bauer Károly polgármester, a Szentgotthárd 
című városi lap novemberi számából
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Általános sebészet: Dr. Ko-
vács László (mellék: 116)

Beutaló nem szükséges.
Minden hétfő 9.00 - 15.00-ig
 
Traumat.-Ortopédia: Dr. 

Nátkai Tamás (mellék: 116)
Ortopédia: beutalóköteles!
Hétfő: 7.30-9.00  Kedd: 

13.00-16.00
Csütörtök: 13. 30-16.00 Pén-

tek 12.30-14.30
 
Traumatológia: (mellék: 116)
Dr. Kelemen Péter 
Dr. Kiss Balázs 
Szerda: 8.00-13.00
 
Urológia: Dr. Nagy János 

(mellék: 116)
Beutaló nem szükséges. 
Kedd: 6.30-12.30
Péntek: 6.30-12.30
 
Szemészet I.: Dr. Kósa Éva 

(mellék: 102)
Beutaló nem szükséges.
Minden hétfő 8.00-13.00
Szemészet II.: Dr. Kovács 

Eszter (mellék: 102)
Beutaló nem szükséges.
Minden csütörtök: 8.00-

13.00
 
Bőrgyógyászat: Dr. Pály Irén 

(mellék: 102)
Beutaló nem szükséges.
Szerda: 8.00-13.00 (páratlan 

héten )
Bőrgyógyászat: Dr. Fekete 

Anikó (mellék: 102)

Szerda: 8.30-14.30 (páros 
héten)

 
Foglalkozás-egészségügyi 

alapellátás: (mellék: 120)
Dr. Hanna Erika (előjegyzés 

alapján)
Hétfő, szerda: 8.00-14.00
Kedd, csütörtök: 7.30-13.30
Pénteken: Üzemekben!
 
Tüdőgyógyászat, allergológia 

(mellék: 103, 104)
Dr. Temesi Sándor (mellék: 

219)
Beutalóköteles szakrendelés.
Hétfő és szerda 7.30-13.30
 
Tüdőgondozó: Dr. Józsi 

Adriána (mellék: 219)
Beutaló nem szükséges.
Kedd, csütörtök: 8.00-15.00 

Péntek: 7.30-13.30
 
Laboratórium: Dr. Hadarits 

Ferenc (mellék: 115)
Jelentkezés beutalóval.
Vérvétel naponta: 7.30-10.00 

Leletkiadás: 13.00-14.00
 
Reumatológia: Dr. Borsányi 

Emese (mellék: 105)
Beutaló, előjegyzés szük-

séges.
Hétfő: 14.30-19.00
Reumatológia: Dr. Opra 

Barna (mellék : 105)
Beutaló, előjegyzés szükséges
Páros hét Szerda: 13.00-20.00
Reumatológia: Dr. Náfrádi 

Lilla (mellék: 105)

Beutaló, előjegyzés szükséges
Páratlan hét Szerda: 8.00-

15.00
 
Fül-Orr-Gége: Dr. Beke Ár-

pád (mellék: 106)
Hétfő, 14.00-18.00
Szerda 12.00-17.30
Péntek: 7.30-14.00
 
Nőgyógyászat: (mellék: 107)
Dr. Vág Marianne 
Hétfő,kedd,szerda,péntek: 

8.00-14.00
Csütörtök: 11.00-17.00
 
Onkológiai gondozó: Dr. 

Zsálek Judit (mellék: 108)
Beutaló nem szükséges.
Pénteken: 9.00-13.00
 
Belgyógyászat, és szív UH: 

Dr. Árvai Ferenc 
Beutalóköteles szakrendelés.
Szerda : 7.30-13.30
Belgyógyászat, EKG: Dr. 

Ribarits Ágota (mellék:109)
Beutalóköteles szakrendelés
Hétfő szerda: 13.30-16.00

Belgyógyászat: Dr. Fülöp 
Erika (mellék: 109)

Beutalóköteles szakrendelés.
Kedd és csütörtök 8.00-14.00
Péntek: 12.00-16.00

Gastroenterológia: Dr.Varga 
Ferenc (mellék: 122)

Előjegyzésre, beutalóköteles 
szakrendelés

Péntek: 9.30-14.30

Ultrahang vizsg.: Beutalókö-
teles, előjegyzésre (mellék: 111)

Dr. Müller Veronika 
Kedd: 7.30-14.00
Dr. Czinder Csaba
Csütörtök: 9.00-15.30
 
Pszichiátria és Addikto-

lógia: Dr. Sziklai Beáta
(Mellék: 222)
Hétfő, kedd 7.30-14.30
Szerda, péntek 8.00-12-00
Csütörtök: 7.30-12.30
 
Neurológia: Dr. Miklós Egon 

(mellék: 223)
Beutaló és előjegyzés szükséges
Szerda: 13.00-18.00
 
Fogászati alapellátás (elő-

jegyzéssel)
 Fogászat I. Dr. Kocsis Beat-

rix (Tel: 312-097)
Hétfő, kedd, csütörtök: 

12.00-18.00
Szerda, péntek: 8.00-14.00
 Fogászat II. Dr. Bedics Ka-

talin (Tel: 380-338)
Hétfő, szerda 11.30-17.00
Kedd, csütörtök, péntek: 

8.00-14.00
 Iskolafogászat: Dr. Schultz 

Antal (Tel: 554-146)
Szentgotthárd, Füzesi út 7.
Hétfő, szerda: 12.00-18.00
Kedd, csütörtök, péntek: 

7.30-13.30
(Rendkívüli esetekben a szak-

rendelések időpontja olykor 
változhat, felkeresésük előtt 
érdemes telefonon érdeklődni.) 

Rendelôintézet Szentgotthárd betegfogadási rendje

Október másodikán rendez-
ték az idősek napját Szent-
gotthárdon. Az ünnepségen 
Huszár Gábor polgármester 
adta át az „Idősek az Időse-
kért Díjat” Horváth József 
Mártírok út 2. szám alatti 
lakosnak.

Horváth József 1946. július 
8-án született Rönökön. A helyi 
ipari iskola elvégzése után Buda-
pestre került, majd a kaszagyár-
ban, később pedig a szentgott-

hárdi Opel gyárban dolgozott. 
Utóbbi helyen műszakvezetőnek 
nevezték ki. 2005-ben innen 
ment nyugdíjba. Összes munka-
helyén szerették és megbecsül-
ték, hiszen nagyon segítőkész, 
életvidám, humoros és közvetlen 
személyiség. Családja a legfonto-
sabb számára.

A Szentgotthárdi Nyugdíjas 
Egyesület alelnöke hosszú évek 
óta, munkáját szívvel-lélekkel 
végzi. A nyugdíjasok részére 
évente legalább három kirán-

dulást, illetve minden évszak-
ban gyalogtúrákat szervezett. 
Kapcsolatot tartott az osztrák 
nyugdíjas egyesületekkel, tevé-
kenységének köszönhetően a 
nyugdíjas csoportok szerepelhet-
nek határon túli rendezvényeken, 
és így az osztrák egyesületek is 
szívesen jönnek a szentgotthárdi 
programokra. 

Figyel arra, hogy azokat az 
időseket, akik egyedül élnek, 
vagy ágyhoz kötött betegek, 
netán kórházban vannak, az 

egyesület tagjai meglátogassák. 
Koordinálja a karácsonyi szere-
tet akciót, amelynek keretében 
az idősek ajándékcsomagot 
kapnak. 

Az Idősügyi Tanácsban kép-
viseli a város nyugdíjasainak 
érdekeit.

Az idősek érdekében vég-
zett több évtizedes, önzetlen 
és áldozatos munkájának méltó 
elismerése e díj. 

(Az ünnepségen elhangzott 
méltatás)

Idôsek az Idôsekért Díjat kapott
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Dr. Székely Ernô  
1927-2015

Dr. Székely Ernő tüdőgyógyász szakorvos, az egykori 
Szentgotthárdi Iskolaszanatórium, későbbi tüdőgyógy-
intézet, majd rehabilitációs kórház és gyógyfürdő, 
nyugalmazott igazgató főorvosa volt. Orvosi családban 
született, tősgyökeres szentgotthárdi, a városban és 
környékén mindenki csak Székely „Pubiként” tartotta 
számon.

Szombathelyen látta meg a napvilágot 1927-ben. A 
szentgotthárdi Vörösmarty Gimnáziumban érettségizett. 
Budapesten először az építészmérnöki karra iratkozott be, 
majd az orvosegyetem mellett döntött. 1952-ben „Summa 

Cum Laude” diplomával 
érkezett a Szentgotthárdi 
Iskolaszanatóriumba, a 
tüdőgyógyász szakterületet 
választotta. A helyi orvosok 
és tanárok akkor közösen 
elérték, hogy a kórházban 
fekvő fiatalok is elvégezhet-
ték általános iskolai, vagy 
középiskolai tanulmánya-
ikat. Az 1970-es évekig a 
TBC nagyon elterjedt beteg-

ség volt hazánkban, a szűrővizsgálatokkal, a kutatásokkal 
és új gyógyszerekkel sikerült megfékezni. 

1956-ban feleségül vette Babos Zsuzsannát, két fiuk 
született, Gábor és Ákos.

Dr. Székely Ernő a családjának és a hivatásának élt, 
Szentgotthárdon és környékén szinte mindenki ismerte és 
becsülte, szaktudásáért, emberségéért, közvetlenségéért 
és humoráért. 

1976-ban nevezték ki orvos-igazgatónak, 1988-ig vezette 
az intézményt, amely időközben többször is profilt váltott. 
Munkáját számos elismerés őrzi; a város első Valentin-
díjasa, a Szentgotthárd Városért kitüntetés tulajdonosa 
(1994-ben kapta), a 70-es években a községi tanács tagja 
is volt. 

Dr. Székely Ernő még nyugdíjazása után is gyógyította a 
betegeket, ötvenként év aktív orvosi munka után, 2005-ben 
vált meg szeretett hivatásától. 

Szentgotthárd egyik neves polgári családjának leszár-
mazottja, szinte az utolsó napokig kerékpárral rótta a 
város útjait, imponáló tudása, embersége, békességre tö-
rekvő természete sokaknak nyújtott példát. Október 6-án, 
váratlanul, örökre lehunyta a szemét.

Köszönjük Dr. Székely Ernő, köszönjük Pubi, hogy köz-
tünk élt!

(Nekrológ, az Ágoston Gáborné által írt búcsúbeszéd 
nyomán.)

 Rendelőintézet  
Szentgotthárd

Felhívjuk a T. közlekedők 
figyelmét, hogy Szentgotthárd 
Város  Önkormány z atának 
Képviselő-testülete 2015. au-
gusztus 26. ülésén módosította 
a fizetőparkolók működésének 
és igénybevételének rendjéről 
szóló önkormányzati rendele-
tét. A módosítás alapján idő-
intervallum-korlátozás kerül 
bevezetésre 2016. január 01-től 
a Szentgotthárd, Széll Kálmán 
téren lévő fizetőparkolókban: 
a posta előtti, a gyógyszertár 
előtti, melletti, a Széll Kálmán 
tér 23. (K&H bank) előtti, il-
letve a könyvtárral szemközti 
fizető-parkolókban. Ez azt je-
lenti, hogy ezekben a parkolók-
ban a leghosszabb várakozási 
idő 1 óra lesz, és az itt parkoló 
autósoknak a parkolótárcsa 
használata kötelező lesz, ame-
lyen a várakozás megkezdésé-
nek időpontját a gépjármű első 
szélvédője mögött – kívülről 
teljes egészében jól látható 
módon – elhelyezett tárcsán 
jelezni kell. A tárcsa jelzését a 
jármű eltávozása nélkül meg-
változtatni tilos. Vonatkozik 
ez a bérlettel rendelkezőkre 
is !  Ezekben a parkolókban 
továbbra is érvényes parkoló-
jeggyel, bérlettel, illetve egyéb 
módon igazolt díjfizetéssel 
(mobiltelefonos fizetés, vagy 
kizárólagos használati jog) 
lehet parkolni legfeljebb 1 óra 
időtartamig.

Ugyancsak 2016. január 01-től 
már nem lesz két díjfizetési zóna 
(piros-zöld) a fizetőparkolókban, 
hanem csak egy egységes piros 
díjfizetési zóna lesz.

A képviselő-testület 2015. 
október 28-i ülésén foglalkozott 
a közlekedés helyzetével, és ezen 
az ülésén a forgalmirend-vál-
tozással kapcsolatos döntései a 
következők voltak:

– A buszpályaudvar áthelye-
zésével kapcsolatban a közle-
kedési hatóság által engedélye-
zettek szerint egyirányú köz-

lekedés lesz a Szentgotthárd, 
Ady E. utca – Gárdonyi G. 
utca vasútállomástól a Mátyás 
király utcáig tartó szakaszán az 
új buszpályaudvar forgalomba-
helyezésével.

– A képviselő-testület 5, 
00 tonnás  súlykorlátozást 
rendelt el a Szentgotthárd-
Rábatótfalu, Alsópatak utcá-
ban. Az idei vis maior támoga-
tásból (csak az eredeti állapot 
helyreál l ítása történhetett 
meg (1 rétegű aszfaltburkolat) 
a megvalósuló útfelújítással 
érintett többi utcában (Fel-
sőpatak utca), vagy az egész 
városrészen (pl.: Rábafüzes, 
Z sida városrészeken)  már 
korábban is súlykorlátozások 
voltak elrendelve.  Felhívjuk 
a nagytömegű járművekkel 
közlekedők figyelmét, hogy 
a súlykorlátozással érintett 
szakaszokra a közútkezelőtől 
(önkormányzattól) előzetes 
hozzájárulást kell kérni. A 
közútkezelő  megtagadhatja 
ezekre a szakaszokra a be-
hajtást, ha a súlykorlátozást 
túllépő szállítmány megbont-
ható, vagy más közlekedési 
eszköz zel  i s  továbbítható, 
illetve időjárás függvényében 
engedi ezekre az utakra törté-
nő behajtást.

– A Szentgotthárd, Hunyadi 
úti Szakorvosi rendelő előtt 
lévő, kiegészítő táblával jel-
zett 6 db parkolóhely csak a 
szakorvosi rendelőbe érkezők 
részére van fenntartva. Ellen-
kező esetben a közterület-felü-
gyelők bírsággal sújthatják 
az ezt figyelmen kívül hagyó 
autósokat.

Kérjük a fenti közlekedéssel 
kapcsolatos változások figye-
lemmel kisérését és szíves  be-
tartását.

Együttműködésüket köszön-
jük!

 
Szentgotthárdi Közös  

Önkormányzati Hivatal

FELHÍVÁS
– közlekedéssel kapcsolatos  

változásokról –
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Talabér Ernô  
(Csundi)

1948-2015

Talabér Ernő Szentgotthárdon született, itt járt álta-
lános iskolába és a Vörösmarty Mihály Gimnáziumba. 
Sorsa összefonódott a mozival, 1984-től vezette a Kossuth 
Filmszínházat, a későbbi Csákányi László Filmszínházat. 
Az országban egyedülálló (több mint száz éve van ugyan-
azon a helyen), százkét éves mozi megmaradását neki is 
köszönhetik a filmbarátok. 

2013-ban, a mozi cen-
tenáriumához kapcsolódó 
konferencián, nevetve me-
sélte, még gimnazista volt, 
kis csibészségért azért ő se 
ment a szomszédba, amikor 
a sötétben beszökött egy fel-
nőtteknek szóló előadásra. 
A film közepén filmszakadás 
miatt felkapcsolták a vil-
lanyt, s ott találta magát a 
gimnázium akkori, rettegett 

igazgatóhelyettese közelében. Másnap megkapta érte a 
„jutalmát”. 

Már egészen fiatalon elvarázsolta a filmvásznon 
megjelenő művészet, a mozgóképek csodálatos világa. A 
természetfilmeket imádta.

Harmincas évei derekán, 1984-ben lett a mozi vezetője. 
Az akkori Vas Megyei Moziüzemi Vállalathoz tartozott 
a szentgotthárdi intézmény is, noha saját üzleti tervvel, 
költségvetéssel rendelkeztek, a műszaki gondokat is helyben 
kellett megoldani. Talabér Ernő a csapatmunkában hitt, 
állandó munkatársaival elődei tapasztalatait vitte tovább 
és kamatoztatta, amíg tehette, szinte minden előadáson 
ott volt, beszélgetni is szeretett a nézőkkel. 

Megélte és átélte a szentgotthárdi mozi népszerűségének 
felfutását, és hanyatlását is. A multiplex mozik megjele-
nése sok kisvárosi mozi lassú sorvadását, majd eltűnését 
hozta magával. 

Talabér Ernő is felismerte, vagy áttérnek a moziban a 
digitális technikára, vagy bezárnak. Szerencsére talált a 
városban (és az önkormányzatnál is) olyan mozirajon-
gókat, akik mellé álltak. A szentgotthárdi mozit százéves 
korában felújították, és átállíthatták a digitális technikára. 

A sors kegyetlen döntése volt, hogy akkor lett beteg, ami-
kor a mozi újra magára talált, a város egyik meghatározó 
kulturális központja lett. Akkor lett beteg, amikor még 
felhőtlenül örülhetett volna a mozgóképek színpompás 
világának. 

A családján és a mozin kívül még egy szenvedélye volt, 
a horgászat. Szinte gyermekkora óta tagja volt a horgász-
egyesületnek, melynek több mint 10 évig elnöke is volt. 
Sokan látták a Rába-parton ülve, kapásra várva. 

Nyugodj békében, Ernő!
(t. m.)

Szentgotthárd zenei élete 
sokszínű, kórusai, együtte-
sei, zenekarai a város hírne-
vét is öregbítik. A kórusok 
már a karácsonyi koncertek-
re készülnek.

Szentgotthárd zenei életét a 
sokszínűség jellemzi: a városnak 
jelenleg számos kórusa és több 
zenekara van, komolyzenei és 
könnyűzenei egyaránt. A kórus-
élet egyik meghatározó kórusa 
a Városi Vegyeskar Soós János 
vezetésével. A kórus a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület kultu-
rális csoportjaként tevékenykedik. 
Programjait mindig a város égisze 
alatt szervezi, és vendégszereplé-
seivel Szentgotthárd hírnevét is 
öregbítik. Az idén is több hangver-
senyt szerveztek. A Nyárköszöntő 
és Zene Világnapi kórustalálkozó 
volt a legjelentősebb. Az utóbbi 
nemzetközi jelleget öltött, hiszen 
Waldürn, Szentgotthárd testvér-
városának erre az alkalomra szer-
veződött kamarakórusa is vendég-

szerepelt, óriási sikerrel.  A színes 
hangversenyen a Szentgotthárd és 
Térsége Általános Iskola, Gimná-
zium és Alapfokú Művészeti Is-
kola gyermekkórusa, a Zeneiskola 
növendékei és a Városi Vegyeskar 
nyújtottak maradandó zenei él-
ményt. A kórus a hagyományok 
ápolása mellett kötelezte el magát, 
a Szentgotthárd Énekegyesület 
(anyagi források rendelkezésre 
állásától függően is) támogatja a 
Városi Vegyeskart és a városban 
megvalósuló zenei programokat. 
A karácsonyi időszakban két nagy 
programot terveznek. A kethelyi 
templomban Adventi gyertya-
gyújtás alkalmával (november 
28-án) a marcali Calypso kórus, 
a Városi Vegyeskar és a templom 
gyerekkórusa lép fel. Rendhagyó a 
másik hangverseny is (december 
20-án) „Karácsonyi áhítat” cím-
mel. A Barokk templomban nyolc 
szentgotthárdi kórus kíván igazi 
karácsonyi hangulatot varázsolni 
énekével. 

(K. K. M. )

Karácsonyi koncertekre 
készülnek

Októberi lapszámunkban be-
számoltunk az Opel új szent-
gotthárdi tudásközpontjának 
átadásáról. A cég a fiatalok kép-
zésével saját munkaerő-után-
pótlási gondjainak megoldását 
is szeretné elérni. 

Az Opel szentgotthárdi motor-
gyára már a munkába lépés előtt 
tudatosan felkarolja a fiatalokat. 
A korszerűen felszerelt oktató-
központban összesen csaknem 
100 diák egyidejű szakmai fel-
készítését tudják ellátni. Ezen 
felül évente további száz, a du-
ális képzésben részt vevő diák a 
szentgotthárdi központban fog 
bizonyos részképzéseken részt 
venni. A tanműhelyeket auto-
matikai technikus, gépi forgá-
csoló és villanyszerelő szakmák 
oktatásához alakították ki az 
új oktatóközpontban. Ugyanitt 
hozták létre a szombathelyi duális 
gépészmérnök-képzés gyakorlati 
oktatóbázisát is, ahol a hallgatók 
elsajátíthatják a mérnöki ismere-
teket. Az Opel Szentgotthárd Kft. 
jelenleg tíz leendő gépészmérnö-
köt fogad, s a küldő középiskolák 

között van a szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző Iskola is. Az I. 
szemeszter alatt 13 hét egyetemi 
oktatás és 7 hét vállalati gyakorlat, 
a II. szemeszter alatt pedig 13 hét 
egyetemi oktatás és 15 hét válla-
lati gyakorlat vár a hallgatókra. 
A felfutási terv a tudásközpont-
ban: gépészmérnök-képzésben a 
2016/17-es tanévtől 20 saját és 80 
más hallgató, a 2017/18-as tanév-
től pedig 30 saját és 120 más hall-
gató. Szakképzésben a 2016/17-es 
tanévtől 62 tanuló részesül. Az 
Opel Szentgotthárd Kft.  ebben 
az évben is több száz dolgozót 
vett, illetve vesz fel, s jelenleg 1500 
körüli dolgozót alkalmaz. Ez azt 
jelenti, hogy a motorgyár 2010 óta 
több mint kétszer annyi dolgozót 
foglalkoztat, a létszámot tovább 
akarják növelni. 

A szentgotthárdi gyár, illetve 
igazgatójának teljesítményét és 
megbecsülését mutatja az is, 
hogy Solt Tamásra októbertől a 
Bécs melletti (Aspern) Opel gyár 
igazgatását bízták (hat évig volt a 
gotthárdi üzem vezetője). 

l.e.

Létszámbôvítés az Opelnél

Aporfi László, Huszár Gábor, Farkas Csaba
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MOZIMÛSOR

november 13. 19:00, november 
15. 18:00

Az utolsó boszorkányvadász 
(szinkronizált amerikai akció-
film – 2D)

november 14. 17:00, november 
15. 16:00

Pán (szinkronizált amerikai 
családi kalandfilm – 3D)

november 14. 19:00, november 
16. 19:00

Everest (szinkronizált ameri-
kai-angol film – 3D)

november 17. 19:00 (Társmű-
vészet)

Nagy zeneszerzők nyomában 
– Mozart (koncert-dokumen-
tumfilm – 2D)

Magyar premier! november 
19. 19:00, november 20. 19:00, 
november 21. 19:00, november 
22. 18:00, november 23. 19:00

Az éhezők viadala: A kivá-
lasztott – 2. rész (szinkronizált 
amerikai kalandfilm – 3D)

november 21. 17:00, november 
22. 16:00

A kis herceg (szinkronizált 
francia animációs film – 3D)

november 24. 19:00 (Filmklub)
A mi ndens ég  e l mélete 

(szinkronizált angol életrajzi 
dráma – 2D) 

november 27. 19:00, november 
29. 18:00

Libabőr (szinkronizált ameri-
kai kalandfilm – 3D)

november 28. 17:00, november 
29. 16:00

Hókirálynő (szinkronizált 
orosz családi animációs film – 
3D)

november 28. 19:00, november 
30. 19:00

Bíborhegy (szinkronizált 
amerikai horrorfilm – 2D)

december 1. 19:00 (Társmű-
vészet)

British Museum – POMPEI 
LIVE (tárlatvezetés az angol 
fővárosból – 2D)

További információk és hely-
foglalás: www.csakanyimozi.hu, 
a honlap is ezen a címen érhető el.

2005-ben láthattunk utoljára 
Star Wars filmet a mozivász-
non, hamarosan azonban a 
Csillagok háborújának hete-
dik része, Az ébredő Erő – a 
magyarországi premierrel 
egy időben – 2015. december 
18-án (pénteken) 3D-ben 
megérkezik a Csákányi Lász-
ló Filmszínházba is!

Talán ez az év – vagy a ra-
jongótábora szerint az elmúlt 
tíz esztendő – legjobban várt 
filmje, amely igazán különle-
ges körülmények között kerül 

a közönség elé. Jelenleg még 
a története és a hossza sem 
ismert, sőt a forgalmazója több 
speciális szabályt határozott 
meg a bemutatásával összefüg-
gésben. Az egyik a sok közül: 
az előadásokra az online hely-
foglalás még nem lehetséges, 
jelenleg csak elővételben lehet 
hozzájutni a belépőkhöz Szent-
gotthárdon is. A kedvezmények 
közül a Diák, a Nyugdíjas és a 
Családi egyaránt igénybe ve-
hető. Nem kell tehát messzire 
menni, Star Wars jegyet Gott-
hárdon is lehet venni!

Október 17-én (szombaton) 
délután A kezdő című szinkro-
nizált amerikai vígjátékra meg-
érkezett a moziba az idei 15 000. 
Vendég: dr. Labritz-Gelencsér 
Ágnes. Több szempontból is 
különleges esemény ez a film-
színház történetében: egyrészt 
naptári évet tekintve az esztendő 
ezen időszakában nagyon régen 
volt már ekkora nézőszám; más-
részt pedig Fortuna, a szerencse 
és a sors istennőjének jóvoltából 
a 15 000. vendég nem más, mint 
aki 2015-ben a 10 000. is lett, és 
ez valószínűleg a mozi fennállása 
óta még nem fordult elő. 

Hogyan is történhetett mind-
ez? Magától a szerencsés hölgy-
től tudhatjuk meg: „Mivel a 
párom a vendéglátásban dol-
gozik, így többnyire hétvégén 

is dolgozik, ezért kihasználjuk 
a lehetőséget, ha itthon van, és 
számunkra szimpatikus filmet 
játszanak. Most pont úgy ala-
kult, hogy szombaton játszottak 
egymás után két olyan filmet 
is, amit mindketten szerettünk 
volna megnézni. A Kezdőt a De 
Niro, Hathaway páros miatt, 
és mert jónak ígérkező vígjáték 
volt, Tom Hardy pedig kedvenc 
mindkettőnknél, úgyhogy a 
Legendát is már régen kinéztük 
magunknak. Ezen az egy napon 
értünk rá mindketten, ezért 
mozi-maratonra szántuk rá ma-
gunkat. Úgy látszik, jó döntés 
volt. A jegyeket előre foglaltuk, 
mint mindig, így a vetítés előtt fél 
órával vettük át mindkét filmre 
szólót. A második filmre szóló 
első jegy nyert.”

Exkluzív decemberi 
elôzetes

A 15 000. története
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Negyedik alkalommal hirdet-
te meg a Vas Megyei Nyugdíjas 
Szövetség a háromfordulós 
Nyugdíjas Akadémikus vetélke-
dőt. Az első két forduló írásbeli  
50-50 feladatának megoldása 

utáni pontszámok alapján Vas 
Megye nyugdíjas civil szer-
vezeteiből 14 csapat jutott a 
döntőbe. 2015-ben a Vas Me-
gyei Önkormányzat Nyugdíjas 
Klubja állította össze a vetélkedő 

kérdéseit, és szervezte meg  a 
színvonalas döntőt Szombat-
helyen.   

A szentgotthárdi Nyugdí-
jas Pedagógusok és Barátaik 
Egyesület háromfős, „NYUGI” 

csapata első helyezett lett a 
tudást, kreativitást és ügyes-
séget igénylő vetélkedőn. A 
csapat tagjai: Kovács Lászlóné, 
Szepesiné Fuisz Erika, Schrei-
ner Vilmosné.

Az Új Széchenyi Terv Állam-
reform Operatív Program 
keretén belül „A hátrányos 
helyzetűek társadalmi integ-
rációjának új esélyei a Szent-
gotthárdi Járásban” című 
pályázatával Szentgotthárd 
Város Önkormányzata si-
kerrel szerepelt, és 22 millió 
forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.

A projekt alapvető célja modell 
jellegű együttműködési program 
kialakítása, a járáshoz tartozó te-
lepülések, helyi szereplők közötti 
területi együttműködés erősíté-
se, a társadalmi felzárkózást elő-
segítő, és a helyi esélyegyenlőségi 
programok végrehajtásához kap-
csolódó – a járásszékhely telepü-
lése által ellátott – koordinációs 
tevékenység megvalósítása. 

Október 15-én a szentgott-
hárdi önkormányzati hivatal 
Refektóriumában állásbörzét 
szerveztek megváltozott munka-
képességűeknek, helyi vállalko-
zások közreműködésével, majd  

a hivatal Robert Leeb termében  
„A járás munkaerő-piaci helyze-
te. Esélyteremtés a munkaerő-

piacról kiszorultak, megváltozott 
munkaképességűek számára. 
Pályázati, képzési lehetőségek” 
címmel tartottak kerekasztal 
megbeszélést. Kovács Katalin 
projektmenedzser köszöntötte 
az érdeklődőket, köztük a helyi 
vállalkozások képviselőit, a meg-
változott munkaképességűeket 
és a civil szervezetek képviselőit. 

Bartakovics Attila koordinátor 
(VMK Körmendi Járási Hivatal, 
Szentgotthárdi Munkaerő-piaci 
Pont) a KSH, és saját adatai 
alapján vázolta a munkaerő-piaci 
helyzetet. Szentgotthárdon és 
térségében 41 egyéni és társas 
vállalkozás jut 1 000 főre. A 
munkavállalók zömét, 20,3 szá-
zalékát a gépjárműiparban fog-
lalkoztatják, a városban az Opel, 
a Pszichiátriai Betegek Ottho-
na Szentgotthárd, a Kiswire 
Szentgotthárd Kft. a legnagyobb 
munkaadó, 2013-tól nőtt a fog-
lalkoztatottak száma, amely az 
országos átlagot is meghaladja. A 
vállalkozók helyből és a környék-
ből már alig találnak munkatár-

sakat, lassan arra kényszerül-
nek, hogy távolabbi vidékekről 
szerezzenek munkavállalókat, 

nyáron 77 diákot foglalkoztattak, 
2-3 hetes váltásban. Idén szept-
emberben 315 regisztrált mun-
kanélkülit tartottak számon, az 
ötven éven felüliek és az elavult 
szakmával rendelkezők találnak 
a legnehezebben munkát. A 
Szentgotthárdi Járás falvaiban 

Rönök és Felsőszölnök kivéte-
lével már kevés munkanélkülit 
lehet találni. Bartakovics Attila 
elgondolkodtatónak mondta 
azt, hogy a fizetések viszont 
Szentgotthárdon és térségében 
elmaradnak az országos átlagtól, 
és jóval alacsonyabbak, mint a 
rendkívül magas munkanélkü-
liséggel sújtott Heves és Tolna 
megyében…

Rodler Tamás, a Vas Megyei 
Munkaügyi Központ főosztály-
vezetője a 2011-ben bevezetett 
közfoglalkoztatásról tartott ér-
dekfeszítő előadást. A magán-
szféra kivételével bármely szer-
vezet (önkormányzat, egyházi 
és civil szervezetek, kulturális 
intézmények stb.) pályázhatnak 
közfoglalkoztatásra. Minden 16. 
évét betöltött regisztrált álláske-
reső lehet közfoglalkoztatott, az 
állami támogatás legfeljebb 12 

hónapig adható, és egyszer meg-
hosszabbítható. A havi bruttó 
bér 79 155 forint, illetve a ma-
gasabban képzetteknek 101 480 
forint. A közfoglalkoztatás célja 
az is, hogy az emberek visszata-
láljanak a nyílt munkaerőpiacra.

Bújdosó Balázs pszichológus 

– Pszichiátriai Betegek Otthona 
Szentgotthárd elmondta, hogy az 
otthonban élők 25-30 százalékát 
lehetne foglalkoztatni, az előíté-
letek is közrejátszhatnak abban, 
hogy ritkán fordul elő, hogy 
munkát találnak. Az intézetben 
dolgozó szakemberek szívesen 
segítenének abban, hogy az 
otthonban élőknek személyre 
szabott (egészségi állapotukhoz 
illő) munkát keressenek. Talán 
kevesen tudják, Németország-
ban a II. világháború végén a 
Messerschmitt berepülő gépek 
összeszerelését, ellenőrzését 
elmebetegek végezték. 

Biczó Miklós, a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Vas megyei 
referense a hátrányos helyzetűek 
integrációjáról tartott előadást, 
majd megbeszéléssel zárták a 
programot.

(t. m.)

A hátrányos helyzetû munkavállalók 
esélyei a térségben

Nyugdíjas Akadémikusok 2015

Bújdosó Balázs pszichológus tartott előadást 

Állásbörze a Refektóriumban
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A szentgotthárdi szakképzés 
125. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségsoro-
zat részeként a Szombathe-
lyi Műszaki SZC III. Béla 
Szakképző Iskolája a Szent-
gotthárd Szakképzéséért 
Alapítvánnyal és az iskola 
Szülői Munkaközösségével 
együttműködve, háromna-
pos rendezvénysorozatot 
szervez, melynek időpontja: 
2015. december 3-5.

December 3-án, csütörtökön 
18 órakor a szentgotthárdi Csá-
kányi László Filmszínházban az 
iskola XXI. századi történetét 
felidéző a III. Béla világa című 
filmet mutatják be, melyre 
szeretettel várunk minden is-
kolánk iránt érdeklődőt, legyen 
az volt diák, tanár, vagy aki csak 
bepillantást szeretne nyerni 
az iskola elmúlt időszakának 
történetébe, szívesen felidézne 

velünk együtt egy-egy régi szép 
emléket.

A december 4-ére tervezett 
programok helyszíne az iskola, 
ahol projektnap keretében is-
merkednek tanulóink az elmúlt 
125 év szakmáival, régi eszkö-
zökkel, ételekkel, dokumentu-
mokkal, és a diákok tanáraikkal 
együtt készülnek a másnapi 
programokra.

A rendezvénysorozatot rend-
hagyó, komplex programmal 
zárjuk, melynek helyszínéül 
szintén az iskola szolgál. 

2015. december 5-én, szom-
baton 17:30 órakor „Az első 125 
év…” címmel a szentgotthárdi 
szakképzést és ipartörténetet 
bemutató kiállítás megnyitójára 
kerül sor. Ehhez kapcsolódóan 
az iskola köszönettel vár egy-
egy szakma tanulásához köthető 
tárgyakat (pl. vizsgaremekek, 
régi szerszámok, füzetek, köny-
vek, eszközök, fényképek, raj-

zok, régi ellenőrző, dolgozat, 
akár több generációra visszame-
nőleg), ipartörténeti emlékeket 
Szentgotthárd és környékéről 
(pl. óra a régi óragyárból, eszkö-
zök régi üzemekből, fényképek, 
rajzok stb.), minden olyan digi-
tális tartalmat, ami az iskolához, 
szakképzéshez kapcsolódik (pl. 
saját videofelvételeket, fényké-
peket iskolai rendezvényekről 
stb). 

A kiállítással azonos időben a 
Nyitott termek program kereté-
ben lehetőség nyílik arra, hogy 
az érdeklődők a szakképzés mai 
jellegzetességeit is megismerjék, 
betekintést nyerjenek az intéz-
ményben folyó szakmai munká-
ba. A kiállítás és a Nyitott termek 
program 19:00-óráig látogatható, 
a belépés ingyenes.

Ezt követően hagyományte-
remtő céllal Bélások Világtalál-
kozója néven egykori tanárok, 
régi diákok és az iskola partnerei 

számára találkozót szervezünk, 
mely alkalmat teremt az egykori 
„Ipari iskolához”, később a „Bé-
lához” kötődőknek, hogy egy 
vidám, zenés, beszélgetős estét 
tölthessenek el az intézmény 
falai között. A rendezvénysoro-
zatot az iskola nevelőtestülete 
és Szülői Munkaközössége által 
szervezett, 19:30 órától kezdődő 
Szakképzős Bál zárja, mely-
nek helyszíne intézményünk 
sportcsarnoka. A bál zártkörű, 
részvétel csak belépővel, melyet 
kedvezményes áron, kizárólag 
elővételben lehet megvásárolni 
az iskolában november 27-ig. 
A szervezők szívesen várnak 
minden támogatást, felajánlást 
a rendezvénysorozattal kap-
csolatban.

Ünnepeljen, nosztalgiázzon, 
emlékezzen a jelenlegi Bélások-
kal együtt!

(szakképző iskola)

Október 28-án tartották az 
önkormányzati ülést Szent-
gotthárdon. Beszámoltak a 
Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal mun-
kájáról, az önkormányzat 
vagyongazdálkodási irány-
elveiről, támogatják a hor-
gászegyesület pályázatát és a 
Máriaújfalui Sportegyesület 
kérelmét. 

Az önkormányzati ülés meg-
kezdése előtt egyperces néma 
felállással tisztelegtek a képvise-
lők a közelmúltban elhunyt dr. 
Székely Ernő, igazgató-főorvos, 
és Talabér Ernő a Szentgotthárdi 
Csákányi László Filmszínház 
vezetőjének emléke előtt.  

Huszár Gábor polgármester 
beszámolt a két ülés közötti 
időben történtekről. A Szent-
gotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal munkáját jónak tartot-
ta Kardosné Kovács Márta, a 
Pénzügyi, Városüzemeltetési és 

Jogi Bizottság elnöke, gratulált 
a város új honlapjához, és meg-
köszönte a hivatal dolgozóinak 
munkáját. Dr. Haragh László, 
az Erőforrások és Külkapcsolati 
Bizottság elnöke is elismerő 
szavakkal köszönte meg a színvo-
nalas és lelkiismeretes munkát. 
Virányi Balázs, az Eszközkezelő 
Önkormányzati Bizottság elnöke 
is egyetértett képviselőtársaival 
és felhívta a figyelmet arra, hogy 
a hivatalban dolgozók már sok 
éve nem kaptak béremelést. 

A képviselő-testület megis-
merte a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal munká-
járól szóló beszámolót és felkérte 
a hivatal vezetőjét, hogy a 2016. 
évi költségvetés tervezésekor 
vizsgálják meg, hogy a hivatali 
dolgozók milyen illetménynö-
vekedésben, illetve béren kívüli 
juttatásokban részesülhetnek.

A vagyongazdálkodási irányel-
vek tárgyalásakor Lábodi Gábor 
javasolta, hogy legyenek védett 

vagyoni értékek az önkormány-
zati tulajdonban lévő külterületi 
szántók, gyepek, erdők. 

Huszár Gábor polgármester 
azt válaszolta, ilyen formában 
kivitelezhetetlen a javaslat, az 
önkormányzat nem köteleződhet 
el hosszú évekre. Elképzelhető, 
hogy egy vállalkozónak eladott 
néhány hektáros terület nagyobb 
hasznot hozhat a városnak, 
mintha zárlat alatt tartanák. A 
mindenkori képviselő-testület 
bölcsességére kell bízni a dön-
tést. 

A képviselők nem szavazták 
meg az elidegenítési tilalom 
bevezetését.

Másodszor tárgyalta a testület 
a Szentgotthárdi Horgász Egye-
sület támogatási kérelmét. Az 
egyesület egy fűnyíró kistrak-
torra pályázott, az önrészhez 
kérte a segítséget. A testület 
megszavazta a 962 ezer forintos 
támogatást (az idei lakásépítési 
keret terhére). Feltételeket is 

szabtak, az utalás feltétele a tá-
mogatási megállapodás aláírása, 
amelyben részletesen rögzíteni 
kell, hogy az egyesület vállalja 
önkormányzati területek kar-
bantartását, kaszálását. 

A közelmúltban a lakul t 
Máriaújfalui Sportegyesület 
kézilabda szakosztálya 500 ezer 
forintos támogatást kért az ön-
kormányzattól, a képviselők 
némi vita után megszavazták 
Virányi Balázs, az Eszközkezelő 
Önkormányzati Bizottság elnö-
kének javaslatát, és 200 ezer fo-
rinttal támogatják az egyesületet, 
és a sportcsarnok/tornaterem 
használatáért fizetendő bérleti 
díj 50%-os csökkentésével is 
egyetértettek. 

(Az önkormányzati ülésen a 
városi közlekedés változásáról, 
és a műfüves labdarúgópálya 
használatáról is döntött a testü-
let, ezekről külön cikket írtunk.)

(t. m.)

Vagyongazdálkodásról, a hivatal munkájáról, 
támogatásokról tárgyaltak

A szakképzés 125. évfordulójára emlékeznek
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2015. november 5-én immár 
15. alkalommal találkozhat-
tak a Színház aulájában a 
Szentgotthárdon, a város-
részeken és a kistérségben 
működő civil közösségek, 
szervezetek, egyesületek, 
alapítványok, klubok és cso-
portok képviselői. Az idén 
az „Év Szentgotthárdi Civil 
Szervezete díjat a Diabetes 
klubnak adták át. 

A Civil Szervezetek Baráti Ta-
lálkozóját a Városi Vöröskereszt 
kezdeményezte és szervezte 
2000-ben. A kezdeményezés jó 
fogadtatásra talált, négy éven 
keresztül a Városi Vöröskereszt, 
2005-től pedig a Szentgotthár-
di Civil Fórum szervezi.    A 
találkozók jó alkalmat adnak a 
párbeszédre, a civil szervezetek 
összefogásának erősítésére és 
a szorosabb együttműködés 
kialakítására, közös programok, 
szervezésére is.

2015. november 5-én immár 

15. alkalommal találkozhattak a 
Színház aulájában a Szentgott-
hárd városban, és a kistérség-
ben működő civil közösségek, 
szervezetek, egyesületek, ala-

pítványok, klubok és csoportok 
képviselői. 

Nemcsak az ember életében, 
hanem a különböző közösségek 
életében is ünnepek a szüle-
tésnapok. A múlt emlékezésre 
kötelez bennünket, a jelen alko-
tómunkát kíván, a jövőnek pedig 
felelősséggel tartozunk - mondta 
megnyitó beszédében a találkozó 
háziasszonya, a Szentgotthárdi 
Civil Fórum alelnöke, Csörnyi 
Zoltánné. Elmondta, hogy az 

elmúlt években számos civil 
szervezet létesült a térségben, 
mára már több mint a duplájára 
emelkedett e rendezvényen részt 
vevők száma, ami egyértelműen 

azt is mutatja, hogy a találkozó 
eléri célját, hisz a civilek igénylik 
egymás társaságát.

A továbbiakban szólt arról 
is, hogy „csak akkor van igazán 
jelentősége a közösségi életnek, 
ha nemcsak magunkért, hanem 
másokért is tenni akarunk és 
tudunk.” A megnyitót követően 
az önkormányzat képviselő-tes-
tülete nevében Kardosné Kovács 
Márta köszöntötte a jelenlévő-
ket, majd a Szentgotthárdi Civil 

Fórum titkáraként az év esemé-
nyeit foglalta össze. 

Ezt követően a Vas Megyei Civil 
Információs Centrum jogi tanács-
adójától, dr. Takáts Esztertől a 
résztvevők tájékoztatót hallhattak a 
kötelező alapszabály-módosításról, 
hangsúlyozta, hogy már csak öt hó-
nap áll rendelkezésre a civileknek 
az új törvényi előírás végrehajtásá-
ra. Dr. Tauber Ákos, a Szombathe-
lyi Törvényszék bírósági titkára a 
változásokkal kapcsolatban feltett 
kérdésekre válaszolt. 

A találkozó ünnepélyes pilla-
nata volt az „Év Szentgotthárdi 
Civil Szervezete” díj adomá-
nyozása. A díjat Cziráky László, 
a Civil Fórum elnöke ezúttal a 
Diabetes klubnak adhatta át, a 
város és városkörnyék cukor-
betegeinek érdekében kifejtett 
tevékenységükért.

A Civilek XV. Baráti Találko-
zója az előző évekhez hasonlóan, 
jó hangulatban, koccintóval és 
kötetlen beszélgetéssel zárult.

(Csörnyi Zoltánné)

László Lajos az idei augusz-
tus 20-ai ünnepséghez kap-
csolódóan vehette át Szent-
gotthárd Testnevelési és 
Sportdíját. Egyike azoknak, 
akik évtizedeken keresztül 
sokat tettek a város sport-
életéért.  

– Már általános iskolás éveim 
alatt mindenem volt a sport, az 
asztalitenisz, a kézilabda, és főleg 
a foci. Iskolai osztálybajnokságot 
szerveztünk barátaimmal, a nyári 
szünetben pedig megszerveztük 
az utcák-terek tornáját - emlék-
szik a régi időkre az 1946-os szü-
letésű sportaktivista, aki Kongó 
becenéven is ismert. – Az 1960-as 
évek elején a kaszagyárba kerül-
tem ipari tanulónak, s itt a mű-
hely focicsapatában játszottam. 
Mivel elég ügyes voltam, a helyi 
sportegyesület csapata is felfi-
gyelt rám. 1962 telén már az első 
csapatban játszottam Jánosháza 
ellen, méghozzá nagy hóban. Már 

aktív futballista voltam, amikor a 
kaszagyár részéről megszervez-
tük a Rába Kupa felnőtt kispályás 
focitornát, amelyre alkalmanként 
8-10 csapat nevezett be. Nagyon 
sikeres volt, igen sok nézőt von-
zott.  Annak idején nem kellett 
nagy propagandát csinálni, e 
nélkül is szinte mindenki nagyon 
szerette a sportot.  

Abban az időben a megyében 
közismert, a szombathelyi Ha-
ladáshoz játékosként is kötődő 
edzők voltak Szentgotthárdon: 
Baumann Gyula, Szabó Imre, 
Tölgyesi József, Szőllősi Emil. So-
kat tanultam tőlük, jó szakembe-
rek voltak. Nagyszerű volt a kö-
zönség is, az emberek családostól 
jártak a meccsekre, s nemcsak 
nézők voltak, de szurkolók is. 
Egészségi állapotom miatt már 
csak a labdarúgó Alpokalja Kupa 
versenybizottsági tagja vagyok. 
Kézilabdában a kaszagyár csa-
patát irányítottam, háromszoros 
kupagyőztesek lettünk. Két női 

csapatnál is tevékenykedtem, 
kupát is nyertem velük, s most 
utólag elgondolkodom, milyen 
érzés is lehetett a lányomnak, 
hogy az egyik döntőben pont azt 
a csapatot győztük le, amelyik-
ben ő játszott. 

– Maradtak-e említésre érde-
mes élményei, emlékei?

– Sok szép élményem volt. 
Minden focimeccs örök emlék a 
számomra. Katonaként a Nagy-
atádi Honvédben játszottam, 
s több meccset is az én gólom 
döntött el. Talán a legszíveseb-
ben a Szentgotthárd – ASKÖ 
Oberwart mérkőzésre emlék-
szem vissza, hiszen ezen a talál-
kozón 17 évesen mesterhármast 
rúgtam.   

László Lajos arról is beszélt, 
hogy 2002-ben, amikor 100 
éves volt a Városi Sportegye-
sület, oklevéllel köszönték meg 
a munkáját. A labdarúgásért 
végzett tevékenységéért 2007-
ben Kovács Imre díjat vehetett 

át. Kissé meglepte, de igen jól 
esett a városvezetés elismeré-
se, a Testnevelési és Sportdíj. 
Mérkőzésekre már nemigen jár, 
de persze figyelemmel kíséri a 
futballcsapat szereplését. Sze-
rinte ez már egy más világ, mire 
beérik egy jó gárda, a játékosok 
egy részét a „pénz szaga” külföld-
re elcsábítja. Annak idején ezt 
nem lehetett megtenni, lehetett 
is csapatot építeni.    

  lemil 

A sport, a futball elkötelezett híve

Civil szervezetek XV. Baráti Találkozója

Civilek találkoztak a Színházban

László Lajos
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SPORTPROGRAMAJÁNLÓ
– Szentgotthárd és térsége – 

Thermalpark-Szentgotthárd 
VSE–Kőszegi SK (Teke - NB I 
Nyugati csoport)

Időpont: 2015.11.15 - 10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi 

Sporttelep, Tekepálya

Rábatótfalui SE–Tutitex-
til-Körmend VSE (Megyei II. 
labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.11.15 - 13:30 
Ifjúsági mérkőzés: 11:30
Helyszín: Rábatótfalu Sport-

pálya

Máriaújfalu SE–Pankasz 
KSK (Megyei III. labdarúgó-
mérkőzés)

Időpont: 2015.11.15 - 11:00 
Helyszín: Máriaújfalu Sport-

pálya

Kiswire Szentgotthárd–Kő-

szegi SE (Megyei I. labdarúgó-
mérkőzés)

Időpont: 2015.11.21 - 13:00
Ifjúsági mérkőzés: 11:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi 

Sporttelep

S z e n t g o t t h á r d i  K K –
Grundfos Tatabánya KC-Bu-
daörs U23 (Kézilabda - NB II 
Északnyugat)

Időpont: 2015.11.21 - 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 18:00
Helyszín: Szentgotthárd és 

Térsége Iskola Széchenyi István 
5-8 é.f. Á.I., Tornacsarnok

Futball Klub Szakonyfalu–
Csörötnek KSK  (Megyei II. 
labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.11.22 - 13:30 
Ifjúsági mérkőzés: 11:30
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya

Alsószölnöki STE–Vasalja 
HSE (Megyei III. labdarúgó-
mérkőzés)

Időpont: 2015.11.22 - 11:00 
Helyszín: Alsószölnök Sport-

pálya

Szentgotthárdi KK–Komá-
rom VSE (Kézilabda - NB II 
Északnyugat)

Időpont: 2015.12.05 - 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 18:00
Helyszín: Szentgotthárd és 

Térsége Iskola Széchenyi Ist-
ván 5-8 é.f. Á.I., Tornacsar-
nok

Thermalpark-Szentgotthárd 
VSE–Pécsi TSE (Teke - NB I 
Nyugati csoport)

Időpont: 2015.12.13 - 10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi 

Sporttelep, Tekepálya

Vezeti a 
tabellát  

a Rábatótfalu
Bár a most közölt ered-

ményekig több csapatnál is 
egy meccsel többet játszott, 
vezeti a megyei II. osztály 
Körmendi csoportjának ta-
belláját a Rábatótfalui SE. 
A megyei I. osztályban a 
Kiswire Szentgotthárd VSE 
rapszodikusan szerepel.

Eredmények: 
Szentgotthárd–Vép 0-2
Rum–Szentgotthárd 1-2
Szentgotthárd–Körmend 

1-2
Celldömölk–Szentgott-

hárd 4-1
Viszák–Rábatótfalu 4-4
Rábatótfalu–Csákánydo-

roszló 4-0
Körmendi Téglagyár–

Rábatótfalu 2-3
Rábatótfalu–Nádasd 2-1

2015. október 23-25. kö-
zött rendezték az Arany János 
Nemzetközi Kézilabda Tornát 
Szentgotthárdon immár 21. 
alkalommal. A tornán 36 csapat 
vett részt öt országból: Horvát-
országból, Szlovéniából, Szlová-
kiából, Ausztriából és Magyaror-
szágról. Több mint 100 meccsen 
szurkolhattak a nézők három 
helyszínen: a szentgotthárdi 
Sportcsarnokban, a Vörösmarty 
Gimnázium csarnokában, illetve 
a körmendi Rendészeti Sport-
csarnokban.

 A torna színvonalát talán jel-
zi, hogy nagy múltú és jelentős 
szakmai háttérrel rendelkező 
klubok utánpótláscsapatai is 
eljöttek. Sok csapat Szlovéniából 
érkezett (14), illetve nagyszámú 
magyar csapatot is köszönthet-
tek. Szentgotthárd szlovén test-
vérvárosa, Izola újra részt vett a 
tornán, Horvátországból három, 
Szlovákiából egy, Ausztriából 
négy csapat versenyzett. Ebben 
az évben két új csapatot kö-
szönthettek: az Ivancna Gorica 

és a PLER Kézilabda Utánpótlás 
csapatát.

A nagyszabású rendezvény 
jó lehetőség a helyi gyermekek 
számára is tudásuk elmélyítésére, 
illetve kapcsolatok építésére, a 
szomszédos országok kultúrá-
jának a megismerésére is. A 36 
csapat révén Szentgotthárdra 
érkezett közel 600 felnőtt és gyer-
mek, jó hírét viszik városunknak. 

A kézilabda torna tömegsport 
rendezvény, amely a verseny-
sport, illetve a labdajátékok nép-
szerűsítésére is szolgál. Fókusz-
csoportjait a 2002 után született 
gyermekek – 4 korosztályban 
– jelentik, hiszen cél a jövő ge-

nerációjának egészséges neve-
lése. A sportesemény ideje alatt 
további szabadidős programokat 
is szerveztek a részvevőknek, 
például a 7-es dobó versenyt, 
vagy a szervezők-edzők meccset, 
és a fürdőt is meglátogathatták.  

Szentgotthárdot öt csapat 
képviselte a tornán, négy a 
Szentgotthárdi Kézilabda Klub, 
egy pedig a Máriaújfalui SE szí-
neiben. 2005-ös kategóriában a 
legjobb szentgotthárdi játékos 
címét Majczán Dávid kapta, 
2004-ben Tóka Barnabás lett a 
legjobb. A 2003-as csoportok-
ban a legjobb szentgotthárdi 
Pintér Benedek lett. A 2002-

es kategóriában pedig Pencz 
Kevin.

Az Arany János Kézilabda Tor-
nát a Szentgotthárdi Sportbarátok 
Egyesülete, valamint a helyi isko-
lás kézilabdázó gyerekek lelkes 
szülei szervezték. A rendezvény 
létrejöttét sokan – önkormányzati 
intézmények, iskolák, vállalko-
zók – támogatták, akiknek listája 
honlapunkon is megtalálható, és 
a szervezők ezúton is köszönetet 
mondtak nekik.

Az idei év újdonságaként a mecs-
csek eredményeinek alakulását 
bárhol az egész világon nyomon 
követhették a LiveScore segítségé-
vel, melynek linkje a honlapon volt 
elérhető. A 3 nap során 96 meccset 
láthattak, az elődöntők és döntők is 
izgalmasak voltak, hiszen 1-1 gólon 
múlt az eredmény.

Az eredmények az alábbi linken 
érhetők el: http://stat.arany-
kupa.hu/Aranykupa2015/stat. 
További információk: Mesics 
Olívia, 06309143867, e-mail cím: 
bigacsigabiga@freemail.hu

Fotó és szöveg: Mesics Olívia

21. Arany János Kézilabda Torna, 
Szentgotthárd – 2015. okt. 23-25.
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Beszámolunk az októberi sporteseményekrôl

Műfüves pálya  
Szentgotthárdon

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség pályaépítési programot 
támogató pályázatot hirdetett 
műfüves labdarúgópályák kiala-
kítására. A pályázat célja volt, 
hogy az országban új műfüves 
pályák épüljenek, amivel a honi 
labdarúgó infrastrukturális vi-
szonyok fejlődnek. Szentgott-
hárdon is elkészült ennek a 
pályázatnak köszönhetően a 
nemzetközi méretnek megfelelő 
nagyméretű (72 m x 111 m) 
műfüves pálya a Kossuth utca. 
57. szám alatt. A műszaki átadás-
átvételt október elején tartották. 
Az önkormányzatot a pálya 
kialakításának teljes költségének 
egyharmada terhelte, a másik 
részt a TAO támogatások által 
az MLSZ biztosította. A műfüves 
pályával az utánpótlás-nevelés 
infrastrukturális feltételeit erősí-
tik, a labdarúgással tömegsport 
szintjén foglalkozó gyerekek lét-
száma növekedhet, a szabadidős 
futball feltételeit is javíthatják. 
A pályázat nyomán december 
elejére elkészül az öltözőtől a 
műfüves pályáig vezető járda is.

Az októberi testületi ülésen 
döntés született arról, hogy 
helyi csapatok kedvezménye-
sen vehetik igénybe a pályát. A 
szentgotthárdi labdarúgócsa-
patok a következő időkeretben 
használhatják a pályát, térítési 
díj megfizetése nélkül: 

- Szentgotthárd VSE: 8 óra/hét, 
- Rábatótfalu SE: 3 óra/hét, 
- Máriaújfalu SE: 1, 5 óra/hét. 
További információk és pá-

lyabérlés +36-94-553-044 tele-
fonszámon.

Jennersdorfban  
futottak

Az ausztriai Jennersdorfban 
utcai futóversenyt rendeztek, 
ahol a kellemes őszi időben 300 
futó állt rajthoz különböző távo-
kon és korcsoportokban, köztük 
a VOSSEN-Szentgotthárd fu-

tóival. Az 5 km-es távon Woki 
Edina a 3. helyen ért célba.

Jobb eredmények:
Gyerekfutamok 1 700 m
10-11 év: 3. Puskás Máté 
12-13 év: 6. Komóczi Donát
5 km
Női: 3. Woki Edina
Férfi: 5. ifj.Borbély Sándor
5 km csapatverseny
2.VOSSEN-Szentgotthárd 

(Katafai László, Woki Edina, 
Molnár Jázmin)

6. Mix Borbély VOSSEN (ifj. 
Borbély Sándor, Borbélyné W. 
Judit, Borbély Sándor)

Két ezüst és egy bronz  
a tekéző gotthárdi  
fiatalok termése 

Október utolsó szombatján 
rendezték a 2015. évi Terüle-
ti Serdülő és Ifjúsági Egyéni 
Bajnokságot Répcelakon. A 
gotthárdi teke szakosztály – már 
szinte szokásosan –  a legnépe-
sebb delegációval képviseltette 
magát a versenyen. A 8 verseny-
zőből 7 játékos kvalifikálta magát 
a Nyugat-magyarországi Egyéni 
Bajnokságokra.

Legjobban Cseh Bence szere-
pelt, ő kimagasló versenyzéssel 
598 fát ütve szerzett ezüstöt az 
ifjúságiak között. A serdülőknél 
Cserpnyák Martin 530 fával 
második, míg Karba Bálint 528 
fával harmadik helyezést ért el.

Eredmények
Ifjúsági: 2. Cseh Bence 598 fa, 

6. Schvarcz Levente 531 fa
Serdülő: 2. Cserpnyák Martin 

530 fa, 3. Karba Bálint 528 fa, 
7. László Àbel 523 fa, 10. Cseh 
Máté 509 fa, 17. Karba Noel 474 
fa, 19. Karba Bence 425 fa.

Úszás Diákolimpia Me-
gyei döntő – Szombathely

Az idei diákolimpiai megyei 
versenysorozat az úszással vette 
kezdetét október 19-én. Azért 
kellett a korábbi évekkel ellen-
tétben korábban rendezni a ver-
senyt, mivel hamarosan megkez-
dődnek a felújítási munkálatok a 
szombathelyi uszodában, ezért a 

diákoknak kevesebb idő jutott a 
felkészülésre. 

A szentgotthárdi diákok szép 
számban és sikeresen vettek 
részt a megyei döntőn. A di-
ákok közül a legsikeresebb 
diák Davanzo Nikol volt, aki 
diákolimpiai megyei bajnoki 
címet szerzett. A gyerekek fel-
készítő testnevelője Császár-
Bartakovics Csaba volt.

Szentgotthárdi eredmények 
(versenyszámonként):

50 m gyorsúszás: Davanzo 
Nikol 2. hely, Sömenek Ivett 18. 
hely, Viserálek Fanni 26. hely, 
Szabó Zsófia 30. hely, Moldován 
Eszter 31. hely, Kovács Attila 
József 61. hely.

50 m hátúszás: Soós Nátán 
6. hely, Kovács Hédi 6. hely, 
Csörnyi Kara 9. hely, Viserálek 
Fanni 14. hely, Horváth Rebeka 
15. hely, Sömenek Ivett 15. hely, 
Cibók Dániel 17. hely, Jenei Zora 
20. hely, Kovács Attila József 
20. hely.

50 m mellúszás: Davanzo 
Nikol 1. hely, Páli Hunor 3. hely, 
Páli Borka 4. hely, Szabó Zsófia 
8. hely, Moldován Eszter 14. hely, 
Cibók Dániel 16. hely, Kovács 
Attila József 20. hely

100 m gyorsúszás: Lang Márk 
6. hely, Mészáros Bence 7. hely, 
Csörnyi Kara 10. hely.

100 m hátúszás: Kovács Eszter 
3. hely, Páli Hunor 4. hely

100 m mellúszás: Csörnyi Kara 
9. hely.

4x50 m gyorsváltó: Davanzo 
Nicol, Páli Borka, Sömenek Ivett, 
Viserálek Fanni 2. hely 

Gaál Ákos
sportreferens

Az új műfüves pálya Cseh Bence tekéző

Woki Edina futó
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Elérhetőségeink: 
9970 Szentgotthárd, 

Széchenyi u. 1/B.
Tel.: 94/554-228, 

melinda@kmcontrol.hu

SZENTGOTTHÁRD ÚJSÁG 

HIRDETÉSFELADÁS:

Kardos Melinda

Tel.: 06-30-397-86-09

csenge0624@gmail.com

MINŐSÉGI KÖNYVELŐK KLUBJA

Egyéni és társas 
vállalkozások 
könyvvezetése, 
bérszámfejtés, 
tb-ügyintézés.

2015

ÉJSZAKAI FÜRD ZÉSŐ
a szentgotthárdi fürd benő

BELÉPŐ
ŐEL VÉTELBEN

2015. november 30-ig

. 0 Ft3 49 /fő
B vebb információ:ő
recepcio@thermalpark.hu

06 94/553-553

Szilveszteri

Nálunk nincs szükség
frizurára, sminkre

és drága b ruhára!áli

LEPJE MEG SZERETTEIT
karácsonyra a szentgotthárdi fürdő

Bõvebb információ:
recepcio@thermalpark.hu

06 94/553-553

AJÁNDÉK-
UTALVÁNYAIVAL!

Mert pihenést
ajándékozni jó!

ÜNNEPI ELŐZETES

rendel:
hétfőn 15-18 h

csütörtökön 15-18 h

Szoftverfejlesztő vállalkozásba keresek munkatársat informatikus, 
illetve szoftverfejlesztő munkakörbe. A részleteket személyesen tudjuk 
megbeszélni. Telefon: 06/30/77 76 715, illetve webcím a tájékozódás-
hoz: www.portoro-szoftver.hu.

XXX. PERFECT 
CHANGE ALPOKALJA 

KUPA KISPÁLYÁS  
LABDARÚGÓ TORNA

SZENTGOTTHÁRD

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 
2015. NOVEMBER 24.

NEVEZÉSI LAP  
LETÖLTHETŐ:

www.alpokaljakupa-sztg.hu
honlapról, ahol egyéb 

 információk is találhatók!

Élmény az élményfürdôben

A gyerekeknek tetszett a fürdőzés

A Nyugdíjas Pedagógusok és 
Barátaik Egyesületének szervezé-
sében felejthetetlen délelőttöt tölt-
hettek az eltérő tantervű tagozat 
tanulói a városi élményfürdőben.

Kovács László tanár úr játé-
kos gyakorlatokkal, izgalmas 
sporversenyekkel alaposan 
megmozgatta a gyermekeket 
a medence kellemes vizében. 
Utána következett a legizgal-
masabb program, a csúszdázás. 
Öröm volt látni a mosolygó, 

boldog gyermekarcokat. Schrei-
ner Vilmosné Zsuzsa tanárnő az 
egyesület nevében meglepetés 
ajándékkal is kedveskedett, majd 
vendégül látta a kis csapatot. Ők 
jó étvággyal fogyasztották el a 
pizzát, a jégkrémet és az üdítőt.

A Nyugdíjas Pedagógusok 
és Barátaik Egyesülete sok éve 
támogatja a sajátos nevelési igé-
nyű tanulókat. Ez az alkalom egy 
újabb példája az ő gondoskodó 
szeretetüknek. 


