
A Szentgotthárd-Rábafüzes Német 
Nemzetiségi Önkormányzat szep-
tember 17-én tartotta a Nemzet nap-
ját és a Nemzetiségi napot, mely a 
Hármashatáron élő nemzetiségek ta-
lálkozójává vált. Az ünnepi alkalommal 
avatták fel a Rábafüzesi Hianz Tájházat 
a Móra Ferenc utca 3. szám alatt. 

A főző- és sütiverseny már megkez-
dődött a Hianz Integrált Közösségi Hely 
(fiókkönyvtár) előtt, amikor délután az 
időjárás majdnem keresztülhúzta a szer-
vezők szándékát. A tervezett felvonulást 
mégis elindították a szemerkélő esőben. 
A tájház udvarán a Sok-Szín-Pad Társu-
lat mulattatta a közönséget. (Az eső szép 
csendesen elállt.)  A történelmi egyházak 
képviselői megáldották az épületet, majd 
a hála és megemlékezés koszorúit he-
lyezték el a tájház folyosóján kialakított 
emlékfalnál. 

A 100 nap 100 élmény program indí-
tásaként egy 1968-ban készült magyar 
játékfilmmel, az Alfa Rómeó és Júliával 
indították a Ruttkai-Latinovits Napok 
szentgotthárdi rendezvénysorozatának 
második részét, amelyben főszerepe volt a 
két kiváló művésznek. Szeptember 23-án 
és 24-én emlékeztek meg a színészek halá-
lának 30. és 40. évfordulójáról. 

A Színház aulájában kiállítás nyílt a 
művészpár személyes tárgyaiból, amihez 
előadás és kötetlen beszélgetés is kapcso-

lódott Gábor Júliával, Ruttkai Éva lányával, 
és annak férjével, Szigethy Gábor íróval, 
színháztörténésszel. 

Az aula megtelt, Huszár Gábor polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket. Kultúra 
nélkül semmilyen nagyobb rendezvény sem 

állja meg a helyét, s Szentgotthárdon ehhez 
alkalmazkodnak, hiszen gazdag programkí-
nálat van egész évben, köztük a Szerelmesek 
Fesztiválja – hangsúlyozta a polgármester.  
Ezúttal a Ruttkai-Latinovits Napok második 
felvonását nyitották meg.

Latinovits életéről tartott szenvedélyes 
előadást Szigethy Gábor író, színháztörté-
nész. Elmondta, hogy vannak olyan doku-
mentumok Latinovits Zoltántól, amelyeket 
a nyilvánosságnak szánt, de vannak olyanok 
is, amelyek publikálásának joga kérdéses. A 
„Színészkirály” életét összefoglalni nagyon 

nehéz feladat, hiszen személyisége túlsá-
gosan összetett és bonyolult. Egyik oldalról 
összeférhetetlennek tartották, másik oldalról 
kellemes, kedves embernek. 
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Szentgotthárdon nemzetkö-
zi vasútmodell-kiállítást ren-
deztek szeptember 30-ától 
október 2-ig. A magyar mo-
dellezők mellett osztrákok és 
szlovének is bemutatkoztak. 
A kiállításnak 2500 látogató-
ja volt a Hotel Lipában. 

A IV. Nemzetközi Vasútmodell 
Kiállításon a G+ATT, a  MEE-
Graz, a Kerti G-KGA, a SINI mo-
dell (Lendva), az IG. Modellbahn 
Minhof-Liebau, a Szombathelyi 
Vasútmodellező Egyesület, a 
DIGITOOLS Budapest, Jurij 

Kozar Muraszombat, és a Re-
pülőmodell Répcelak vett részt. 

Kovács Gábor, a szentgotthár-
di klub vezetője elmondta, a Pan-
non Kapu Kulturális Egyesülettel 
közösen szervezték a programot, 
amelynek ezúttal is a Hotel Lipa 
adott otthont. A korábbi évekhez 
hasonlóan sok gyereket vonzot-
tak a működő vasútmodellek a 
terepasztalokon. Az első napon 
csoportosan érkeztek óvodások, 
iskolások, szombaton és vasár-
nap többen a szüleikkel együtt 
tértek vissza. Ingyenes volt a 
belépés, meglepetésnek cukrot 

is kaptak a belépő gyerekek. 
Számításuk szerint legalább 2500 
látogatójuk volt. A rendezvényt 
támogatta Szentgotthárd ön-

kormányzata, de mint a korábbi 
években, az idén is sok szponzort 
sikerült megnyerni. 

A valóságos mozdonyokhoz és 
vasúti kocsikhoz a megszólalásig 
hasonlító, kicsinyített járművek 
26 terepasztalon jöttek-mentek, 
a kiállítók mindent elmagyaráz-
tak az érdeklődőknek. 

Az idén ősszel a Jurij Kozar 
mini modelljei arattak nagy si-
kert, átlátszó horgászzsinórból 
készültek a vasúti sínek, a kí-

váncsiskodóknak egészen közel 
kellett hajolni az asztalhoz, hogy 
lássák a szabványnál egy mérettel 
kisebb járgányokat. 

A repülőmodellezők pedig 
robbanómotoros repülőgé-
pükkel kápráztatták el a kö-
zönséget. 

(t. m.)

Nemzetközi vasútmodell-kiállítás

Mini modellek közelről

Sok látogató érkezett
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Tény, és ő maga is elismerte, 
hogy igen szenvedélyes, voltak 
szélsőségesen jó és rossz napjai, 
ezért is kellett vándorolnia egyik 
színháztól a másikig. Latinovits-
nak azzal kellett szembesülnie, 

hogy őstehetség, mivel nem járt 
színi iskolába, önerőből lett az, 
aki. Mindig is azt állította, hogy 
a tehetségtelenség szüli a rossz-
akaratot. Ami a halálát illeti, még 
mindig azt hallani, hogy öngyil-
kos lett, pedig az idő már felülírta 
ezt az elterjedt álhírt. Az előadó 
elmondta, hogy Latinovits még 
induló színészként a már Kos-
suth-díjas Ruttkai Évának is 
beszólt a Vígszínházban, amiért 
az először igen megharagudott 
rá, aztán később – nem nyilváno-
san – elismerte, hogy valójában 
igaza volt. Szakmailag szinte 
mindig igaza is volt, csak ezt nem 
volt képes megfelelően kommu-

nikálni. Nem kedvelte őt Kádár 
János és Aczél György sem. Nem 
véletlen, hogy nem árasztották el 
díjakkal, mi több, még a Kiváló 
Művész címet is visszavonták 

tőle, mert Veszprémben a kö-
zönség előtt „leégette” a színház-
vezetést. Ebből politikai ügyet is 
kreáltak, s kihívták az elhárítást. 
A két elhárító tiszt az igazgató 
legnagyobb meglepetésére úgy 

távozott a kihallgatás után, hogy 
örülnek annak, hogy a kor egyik 
legnagyobb színművészével 
elbeszélgethettek… Szenvedé-
lyességére jellemző, hogy Piran-
dello IV. Henrikjének próbáján 
úgy odavágta a sarkát a színpadi 
padlóhoz, hogy eltört a sarok-
csontja. Volt, hogy a szemével, 
a nézésével szinte hipnotizálta 
a közönséget, feltétel nélkül azt 
tették, amit akart. 

Az előadás után Szigethy Gá-
bor Latinovits szerepeiből muta-
tott be ritkán látható diasoroza-
tot, közölte, hogy azok mikor, hol 
készültek, egy kis anekdotázással 
is fűszerezve. Mint kiderült, első 

négymondatos színpadi szerepe 
Debrecenben volt a Leányvásár 
című operettben 1956. augusztus 
26-án, amelyben hajóskapitányt 
alakított. 

A Szép Renáta vezette kötetlen 
beszélgetésen Gábor Júlia elme-
sélte, hogy annak idején felkérték 
egy kis szerepre a Szindbád felvi-
déki forgatásán, amelyben édes-
anyja és Latinovits is játszott. 
Tizenhat évesen nagy élmény 
volt a filmforgatás, ugyanakkor 
rendkívül lámpalázas is lett, 
ezért többszöri próbálkozás-
ra sem sikerült felvenni azt a 
jelenetet, amikor együtt sétál 
Latinovits Zoltánnal. Tartott is 
a haragjától, hiszen lobbanékony 
emberként ismerte, de a művész 
kedves maradt hozzá. Még akkor 
sem háborgott, amikor a határ-
átkelőnél derült ki, hogy Júlia 
elhagyta az útlevélként szolgáló 
kis könyvecskét. Ruttkai Éva nem 
volt ott, mivel időközben egy 
másik forgatásra kellett mennie. 
Kérdésre válaszolva elmondta, 
hogy édesanyja még állapotosan 

is játszott, majd megszületése 
után nem sokkal már filmet for-
gatott. Ő, ahogy nőtt, úgy vette 
tudomásul, hogy színművész 
szülei nem sok időt tudnak vele 
tölteni, pörgős életet élnek, így 
sok időt töltött együtt nagy-
mamájával, s olyan sokat vitte 
Ruttkai Éva a Vígszínházba, hogy 
azt szinte második otthonaként 
kezelte. Volt az érdeklődők kö-
zött, aki azt kérdezte, miért nem 
beszél a szintén színészkiválóság 
édesapjáról, Gábor Miklósról is. 
Erre előbb úgy reagált, hogy mit 
is mondhatna, hiszen most nem 
ő a téma, majd azt ecsetelte, hogy 
csendes, nyugodt ember volt az 
édesapja, sokáig tartana beszélni 
róla. Szigethy Gábor még hozzá-
tette, hogy kiváló rajzoló is volt, 

s a közelmúltban több kiállítást 
is rendeztek Gábor Miklós al-
kotásiból. Gábor Júlia őszintén 
bevallotta, meggyőződése, hogy 
édesanyja Latinovits Zoltánban, 
édesapja pedig Vass Éva színész-
nőben találta meg az igazi párját. 

Szó esett a kiállított tárgyakról 
is. Kiderült, Latinovits olyan 
nagy Fradi-drukker volt, hogy 
még klubtagsági igazolvánnyal 
is rendelkezett. A művészpár 
egymást is megrajzolta, az al-
kotás látható volt a kiállításon. 
A legérdekesebb egy kis fémből 
készül festőállvány története 
volt. Gábor Júlia elmondta: ezt 
Latinovits Zoltán szerezte be, 
és szinte barométerként szolgált 
a Ruttkai Évával való kapcso-
latában. A festőállvány aljában 
kettejük igazolványképe volt. 
Amikor csukva volt, akkor „há-
borús viszonyok” uralkodtak, 

családtagjaik, barátaik tudták, 
hogy ilyenkor jobb gyorsan tá-
vozni. Ha valamelyikük kinyitot-
ta, az azt jelentette, hogy elült a 
vihar. Fájó emlék a múltból, hogy 
Latinovits halála után Ruttkai 
bekereteztette egy fényképét, 
amit az ágya mellett tartott. A 
fotó úgy tűnt el egyik napról a 
másikra, hogy a mai napig sem 
tudják, ki, miért, és hová vitte, 
csak egy biztos, olyan valaki vitte 
el, aki akár kérhetett volna egyet.

A Ruttkai-Latinovits Napok 
zárásaként a színházteremben 
Básti Andrea és Barna László elő-
adásában Filmszakadás címmel, 
érzelmekkel telített egyfelvoná-
sost nézhettek meg az érdeklődők 
a színészpár életéből. 

Lendvai Emil 

Ruttkai-Latinovits Napok: kiállítás, előadás, színpadi játék

A személyes tárgyak 
egy része

Szigethy Gábor tartja előadását

Básti Andrea és Barna László előadása a színészpár életéből
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Dankovics Ferenc, az egykori 
rábafüzesi iskola igazgatója és 
felesége, Dankovics Ferencné, 
született Szőke Angyalka a rá-
bafüzesi német helytörténeti 
múzeum alapítók emlékére. Ők 
kezdték a hagyományok ösz-
szegyűjtését, nekik köszönhető, 
hogy a régi használati tárgyak 

ma is alapját adják a tájház be-
rendezésének. A Móra Ferenc 
utca 3. szám alatti házat utolsó 
tulajdonosa (Molnár István) a 
szentgotthárdi önkormányzat-
nak egy kisebb önkormányzati 
lakás fejében adta át. Paukovits 
Helmut, a Szentgotthárd-Rá-
bafüzes Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke elmondta, 
hogy Huszár Gábor polgármes-

ter és dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
közbenjárására fogadta el a kép-
viselő-testület a Szentgotthárd-
Rábafüzes Német Nemzetiségi 

Önkormányzat kérvényét, hogy 
a még eredeti állapotát őrző, de 
lepusztult házból Hianz tájházat 
alakíthasson ki, mert a 2009-ben 
alapított és 2011-ben bővített 
Hianz-Honismereti Múzeum (a 
régi kisiskolában) már szűkösnek 
bizonyult. A tipikus elrendezésű 
és beosztású épületnek sajnos a 
pajtája már nem áll.  Az egykori 
német parasztház többi részét 

még meg tudták menteni. 
A Szentgotthárd-Rábafüzes 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat saját költségvetése 
terhére és társadalmi mun-
kában elvégezték a helyre-
állítási munkák egy részét, 
és berendezték a rábafüzesi 
hianzek életét bemutató tár-
latot. A Dankovics házaspár 
által gyűjtött használati tár-
gyak átkerültek a Hianz-
Honismereti Múzeumból 
a tájházba, de újabbakkal 
is tudták bővíteni a gyűjte-
ményt. Lakókonyha, szoba, 
spájz, kamra található a ház-
ban. A látogató elálmélkod-
hat a szorgos német lakosság, 
a hianzek találékonyságán, 

praktikus és szép eszközök vált-
ják egymást. Szentgotthárd is 
gyarapodott az új, időszakos 
nyitva tartású múzeummal. 

Az érdeklődők megnézték a 
hianz tájházat, majd visszatértek 
a fiókkönyvtár előtti sátorba. 
Az ünnepségen Paukovits Hel-
mut, a Szentgotthárd-Rábafüzes 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke köszöntötte a 

vendégeket, köztük V. Németh 
Zsolt környezetügyért, agrárfej-
lesztésért és hungarikumokért 
felelős államtitkárt, a térség or-

szággyűlési képviselőjét, Kovács 
Ferenc diplomatát (korábban a 
megyei önkormányzat elnöke 

volt), Marton Ferencet, a megyei 
önkormányzat elnökhelyettesét, 
Labritz Bélát, Szentgotthárd 
alpolgármesterét.

V. Német Zsolt mondott beszé-
det a tájház megnyitóján. Kiemel-
te, Dankovics Ferenc és felesége, 
Szőke Angyalka álmát váltották 
valóra az utódok a hianz tájház 
létrehozásával. Az 1986-ban, az 
egykori iskolában létrehozott 
néprajzi gyűjteményből erőt me-
ríthetnek az itt élők és a 
Rábafüzesre látogatók is. 
A népi, nemzetiségi kul-
túra, a táncok, az énekek, 
a hagyományok és szo-
kások akkor maradnak 
meg, ha beépülnek az 
életünkbe. Szorgos, dol-
gos nép élt itt ezen a tá-
jon, a történelem, a sors 
megpróbáltatásaiból bő-
ven jutott a hianzeknek 
is. A tájház párját ritkítja 
a Dunántúlon, őrizzék 
még sokáig kultúrájukat, 
hagyományaikat a 21. 
században is.

Labritz Béla, Szent-
gotthárd alpolgármeste-
re beszédében összefog-
lalta, hogy az utóbbi 4-6 
évben hogyan támogatta 
a városi önkormányzat a város-
részeken élőket. Utakat, kerék-
párutakat, buszvárókat építettek, 
fölújítottak közösségi épületeket. 
A civil szervezeteknek pályázati 
lehetőséget teremtettek. Rába-
füzesen megújult a Kodály, a 
Babits, a Toldi és a Dobó utca, 

és új buszmegálló épült. Rába-
füzes fejlődéséhez a közösség 
segítőkész vezetői is nagyban 

hozzájárultak. A helyi összefogás 
eredménye a hianz tájház is.

Paukovits Helmut és Bedi 
Beatrix a német nemzetiségi 
önkormányzat nevében köszönte 
meg mindazok segítségét, akik 
közreműködtek a hianz tájház 
létrehozásában. 

A program kórusok, táncosok 
és zenészek műsorával folyta-
tódott. Nagy sikert arattak a 
rábatótfalui táncosok, kán-kánt 

jártak, ezzel pezsdítették föl a 
közönséget. A falunapon kétféle 
pörkölttel és jóféle házi sütemé-
nyekkel kínálták a vendégsereget. 
Este bállal és tombolasorsolással 
zárták a mulatságot.  

(t. m.)
Fotó: Molnár Piroska

Hianz tájházat avattak Rábafüzesen
Folytatás az 1. oldalról

Német őseik használati eszközei

Sátorban tartották az ünnepséget

A heiligenkreuzi harmonikások

Koszorúk az alapítók emlékére
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Szeptember 28-án ülésezett a 
szentgotthárdi önkormány-
zat. Beszámolót fogadtak el a 
város környezetvédelmi ren-
deletének végrehajtásáról, 
tárgyaltak a helyi turizmus 
tapasztalatairól. Támogatták 
a Városi Gondozási Központ 
és a Szentgotthárdi Rendelő-
intézet kérelmét, döntöttek a 
Civil Szervezeteket és Város-
részeket Támogató Alaphoz 
érkezett kérelmekről is. 

A két önkormányzati ülés kö-
zött történtekről Huszár Gábor 
polgármester tájékoztatta a kép-
viselőket. Beszámolója végén 
kérte a szentgotthárdiakat, hogy 
vegyenek részt és voksoljanak 
nemmel a kvótaellenes népszava-
záson. (A későbbiekben az önkor-
mányzati ülésen Kovács Márta, 
a Pénzügyi, Városüzemeltetési 
és Jogi Bizottság elnöke és dr. 
Haragh László, az Önkormányza-
ti Erőforrások és Külkapcsolatok 
Bizottság elnöke, valamint Lábodi 
Gábor önkormányzati képviselő 
is erre kérte a város lakóit.) 

A város környezetvédelmi 
rendeletének végrehajtásáról is 

tárgyaltak. Labritz Béla alpolgár-
mester elmondta, Szentgotthár-
don is elkészült a hulladékudvar, 
országos probléma, hogy a jog-
szabályi háttér hiánya miatt késik 
a hulladékudvarok megnyitása. 
A közelmúltban Szombathelyen 
részt vett egy tanácskozáson, 
ahol a város szelektív hulladék-
gyűjtését jó példaként emleget-
ték. Jövőre elkészül az átfogó 
szabályozás, akkor megnyitják a 
hulladékudvarokat. 

A város turisztikai helyzetének 
alakulása, fejlesztési lehetősé-
geinek megtárgyalása során a 
képviselők megszavazták, hogy a 
szakképzett idegenvezető kikép-
zésének pénzügyi alapjait meg 
kell teremteni. Felkérték továbbá 
a Turisztikai Egyesületet és a 
Pannon Kapu Kulturális Egye-
sületet, hogy egységes arculatú 
ajándéktárgyakat kínáljanak a 
városba látogatóknak, illetve 
a Szentgotthárd-Rábafüzesen 
nemrég megnyitott Hianz Tájház 
bekerül a város idegenforgalmi 
nevezetességei közé. 

Az önkormányzati képviselők 
megszavazták a Városi Gondo-
zási Központ létszámbővítését, 

a jogszabályi előírásoknak meg-
felelően 35-ről 37-re növelték 
az alkalmazottak számát. A 
Szentgotthárdi Rendelőintézet 
számára 2,3 millió forint pót-
előirányzatot is biztosított a 
testület, majd jóváhagyta a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat 
2017. évi felhívásához történő 
csatlakozást is 500 ezer forintos 
keretösszeggel.  

Döntöttek a Civil Szervezete-
ket és Városrészeket Támogató 
Alaphoz érkezett kérelmek el-
osztásáról. Határoztak arról is, 
hogy 2 millió forintot fordítanak 
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulójának 
megünneplésére. 

Vita alakult ki köztéri wi-fi 
hálózat kialakításáról. A Várkert-
ben és a város központjában, a 
Színház környékén már fogható 
wi-fi, Lábodi Gábor azt mond-
ta, fölösleges pénzkidobás erre 
költeni. A képviselők elnapol-
ták a kérdést, abban maradtak, 
hogy alaposabb információk 
beszerzése után lenne célszerű 
a helyi tartalomszolgáltatásról 
dönteni. Nem született döntés 
Rábatótfalu városrész rendezési 

terve módosító javaslatáról, az 
érintett telek tulajdonosának til-
takozására. Döntöttek több telek 
értékesítéséről és a József Attila 
út 33. számú, romos állapotú 
ház bontásáról, melynek lakóit 
más önkormányzati lakásban 
helyezték el. 

Az önkormányzat rendeletet 
alkotott a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számáról. 
Huszár Gábor polgármester 
elmondta, eddig 15% (1013 fő) 
volt meghatározva, a rendelet 
módosítása után 1000 fő kez-
deményezheti a helyi népszava-
zást. A képviselők megszavazták 
a rendelet módosítását.    

Közmeghallgatáson Kovács 
Tibor sérelmezte, hogy az Arany 
János utcában továbbra is bű-
zölög a szennyvíz. Fekete Ta-
más városüzemeltetési vezető 
elmondta: Alsószölnökön és 
Szakonyfaluban nagyobbra mé-
retezték a vezetéket, lassabban 
szivárog a szennyvíz. A Vasi Víz 
Kft.-től ígéretet kaptak, hogy 
saját beruházással megoldják a 
problémát. 

(t. m.)

Környezetvédelem, létszámbővítés, helyi népszavazás

Országos népszavazás 2016. október 2.
A népszavazásra bocsátott kérdés:

Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés 
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar 

állampolgárok Magyarországra történő 
kötelező betelepítését?

Tájékoztató adatok az országos népszavazáson
leadott szavazatokról.

Összesített adatok Szentgotthárd településen:

A szentgotthárdi szavazatok száma válaszonként: A 2016. október 2-án tartott 
országos népszavazáson Vas megyében járultak 

az urnákhoz legnagyobb arányban a választópolgárok, 
52,01 százalékuk. 

Az országos népszavazás érvénytelen volt.

1,64%

98,36%
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Az 1956-os magyar forra-
dalom és szabadságharc 
60. évfordulójára készülve 
tartott nekünk előadást 
április 28-án, rendhagyó 
történelemóra keretében 
Ugri Mihály, egykori vö-
rösmartys diák, a Grazi 
Magyar Egyetemisták és 
Öregdiákok Klubjának el-
nöke.

Ugri Mihály hét éven át volt 
a gimnáziumunk tanulója. A 
Rákosi-korban is megmaradt 
cserkésznek, orgonált a misé-
ken, ezért a ciszter szerzetesek 
elhurcolása után ajánlott volt 
elhagynia a várost. Visszatérése 
után a kaszagyárban, majd a 
postán kapott munkát. 

Mesélt gimnáziumi éveiről. 
Meglepett minket latintanára 
osztályzási módszere, aki je-
gyek helyett a diákok katonai 
rangjának emelésével, illetve 
lefokozással díjazta a tanulók 
teljesítményét.

1945 tavaszán, a front átvo-
nulásakor, szaporodtak a ria-
dók, így a tanulóknak az iskola 

udvarán megásott futóárkokba 
kellett menekülniük, miközben 
fejük felett lőtték egymást a 
németek és az oroszok. Ebben 
az időben nem kapták meg a 
rendes oktatást, Szentgotthárd 
csatatér lett. A lakosság legtöbb 
idejét kénytelen volt a pincék-
ben tölteni. Személyes élmény-
ként élte át, hogy az oroszok 

velük ásatták a lövészárkokat. 
De a háború borzalmait úgy 
is megtapasztalták , hogy a 

nyilas időkben szemük előtt 
brutálisan hurcolták el zsidó 
szomszédaikat. És történt olyan 
is, amiről még most is szívsza-
kadva mesélt. Egy szomszéd 
lány keserves halála, akit a 
szovjetek megnyomorítottak.

1956. október 27-ét Szent-
gotthárd aranybetűs napjának 

nevezte. Ezen a napon a gyárak 
munkásai a Hunyadi útról a 
központba vonultak nemzeti 
színű zászlókkal. Ugri Mihály 
a postán dolgozott ekkor, első 
hazafias tevékenysége az volt, 
hogy az ötágú vörös csillag 
helyére nemzeti színű postai 
emblémát festett. A postától 
követte a tüntetőket, jelen volt 

a hajdani Vajda Ödön téren 
a szovjet hősöknek állított 
obeliszk lerombolásánál. El-

mondta, hogy a templomban a 
pap józanságra intette a lelkes 
tömeget. 

Október végén rövid ide-
ig megnyílt a határ Ausztria 

felé. Ekkor boldog pillanatokat 
is megéltek, például, amikor 
Mogersdorfban egy osztrák 
katona magasra emelt egy 
banánt, hiszen akkoriban ez 
különlegességnek számított. 
Banánnal és csokoládéval kí-
nálták az átlátogató gyerekeket. 
Ugri Mihályt Szentgotthárdon 
beválasztották a postai, majd a 
községi nemzeti tanácsba. Sőt, 
egy alkalommal a vállán egy 
„gitárral” vagyis géppisztollyal 
láthatták őt átmenni a Fő té-
ren. Ezért nevezték őt későbbi 
jelentésekben „géppisztolyos 
pribék”-nek. November 4-én, 
amikor hírt kaptak a szovje-
tek bevonulásáról, Ausztriá-
ba menekült, és először csak 
1976-ban látogatott haza. A 
mostani gimnáziumi előadása 
alkalmával jó érzéssel tért visz-
sza egykori iskolájába.

Papp Kincső
Vörösmarty Mihály 

Gimnázium

Rendhagyó történelemóra 1956-ról

Termelõi piacon 
üzlethelyiség bérbe adó!

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 219/2016. számú határozata alapján az alábbi 
hirdetményt teszi közzé: 

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

Az üzlethelyiség/ek önálló (víz és villany) almérővel rendelke-
zik, a helyiség fűtése elektromos fűtőpanellel történik.

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

testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó 

tevékenységet.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Ameny-

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

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

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

lelő óvadék megfizetését is a bérleti szerződés megkötésével 
egyidejűleg.

A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfe-
lelő tevékenységi kört tartalmazó pályázat esetén új pályázatot 
írhat ki.

Bővebb felvilágosítás a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Városüzemeltetésén, illetve a 94/553-032-es telefonszá-
mon kérhető.
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Szeptember 10-én tartotta 
idei Nyílt Napját az Opel 
Szentgotthárd Kft. A gyár 
életével is megismerkedhet-
tek a résztvevők, és érdekes, 
szórakoztató programokat is 
kínáltak a szervezők. A ren-
dezvény remekül szolgálta, 
hogy azok is bepillanthas-
sanak a gyár életébe, akik 
azt fontolgatják, hogy náluk 
helyezkednek el.

A Nyílt Napon Grzegorz 
Buchal gyárigazgató köszön-
tötte a megjelenteket, örömét 
fejezve ki, hogy itt dolgozhat, és 
a megjelentek figyelmébe aján-
lotta az Év Autója címet kiérde-
melt Opel Astra K Enjoy 1,4 XE 
autót, amivel sokan fényképez-
tették magukat, már csak azért 
is, mert ebben szentgotthárdi 
gyártású „szív dobog”, motorját 
itt készítették. Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármestere 
köszöntőjében azt emelte ki, 
hogy a városvezetés minden 

segítséget megad ahhoz, hogy az 
Opel hosszú távú munkalehető-
séget nyújtson azoknak, akik itt 
dolgoznak, vagy szeretnének itt 
dolgozni. Mesics Olívia helyet-
tes gyárigazgató bejelentette, 
hogy pár napja a 8 milliomodik 
Family1-es motor is elkészült a 
gyárban, és megköszönte vala-
mennyi érintett dolgozó mun-
káját. Nagy tapssal és tortával 
köszöntötték azt a 87 dolgozót, 
akik az indulás, 1991 óta része-
sei a gyár tevékenységének. 

A Karr ierstandon az ér-
deklődők megtudhatták, mi-

lyen munkaköröket kínál a 
gyár, a Szombathelyi Savaria 
Egyetemi Központ standján 
pedig a duális képzésről kap-
tak felvilágosítást, melyben 
partner a szentgotthárdi Opel 
is .  A szerelési gyakorlaton 
a vállalkozó kedvűek kipró-
bálhatták ügyességüket .  A 
szórakoztatók között voltak a 
szombathelyi Weöres Sándor 

Színház művészei, Nagy Jona-
than bűvész, a Penge Benge 
Jazz Band, no és a sztárven-
dég, Cserpes Laura is. Nem 
maradt el a tombola- és nye-
reménysorsolás sem. Amúgy 
a nap folyamán a Corsa OPC, 
ADAM Rocks, Cascada, Mok-
ka, Astra K tesztautókat fo-
lyamatosan igénybe lehetett 
venni. Sokan fényképeztették 
magukat az 1911-es gyártású 
Opel Torpedo veteránautóval.

Az Opel nyílt napján a Civil 
Fórum szervezésében részt vet-
tek a szentgotthárdi civil szerve-

zetek is, sőt műsort is adtak. A 
Harmónia Egész-
ségvédő Kör és a 
Diabétesz Klub 
tagjai az idén is 
egészséges éte-
lekkel kínáltak, 
a  N y u g d í j a s 
Egyesület „nagyi 
sütemények” és 
„nagyi szörpök” 
kóstolójával, kéz-
műves termékek 
bemutatójával 
járultak hozzá a 
programhoz. Volt 
civil totó, civil 
életet bemutató 
filmek vetítése. 
A Vöröskereszt 
véradást szerve-
zett, az EFI mun-

katársai egészségügyi méréseket 
végeztek. 

A Nyílt Napon a Biztonság 
Globális Hete fotó- és rajzpályá-
zat díjátadójára is sor került. A 
rajzpályázat díjazottjai: I. kate-
gória (0–7 év): 1. Nagy Brigitta, 
2. Kováts Patrícia Anna, 3. Bálint 
Zsolt, 4. Librecz Lénárd. II. kate-
gória (7–12 év): 1. Kapitány Gré-
ta, 2. Librecz Hédi. III. kategória 
(12 év felett): 1. Marton Réka. 
Fotó/videó pályázat: 1. Porte-
leki Gábor, 2. Hafner László, 3. 
Horváth Tamás, 4. Kántor Ildikó. 
Különdíjas: Nagy Zsolt. 

(l. e.)
Fotó: Bana Ferenc

Nyitott kapukkal várta az Opel az érdeklődőket

Játék a színekkel
Akkir Serdar huszonhat éve költözött Szentgotthárdra. Há-

rom éve fest, képeinek szándékosan nem ad címet, azt rábízza 
a tárlatot szemlélőre, ahogy tette az elmúlt hónapban a szent-
gotthárdi Szlovének Házában rendezett önálló tárlatán. 

Fotó: Horváth R. László
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130 éve született Pável Ágoston
Pályázati felhívás 

középiskolás diákoknak
1886. augusztus 28-án Vashidegkúton (ma Cankova) szüle-

tett Pável Ágoston. A középiskola első négy évét a szentgott-
hárdi gimnáziumban végezte. Születésének 130. évfordulója 
alkalmából a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeum pályázatot ír ki két témában középiskolás diákok 
számára. 

– Képzeletbeli levél a kisdiák Pável Ágoston „tollából” szü-
leinek a szentgotthárdi gimnáziumból

– Élet a gotthárdi gimnáziumban Pável Ágoston korában
Mindkét témában a pályázónak lehetősége van saját fantázi-

ája, elképzelése alapján fogalmazni. A szülőknek írt levél fiktív, 
elképzelés alapján íródjon – ilyet Pável Ágoston a valóságban 
sohasem írt –, de érdemes az életrajza, művei alapján, illetve 
egyéb forrásokból tájékozódni a kisdiák Pável Ágostonról, 
illetve a korabeli gimnáziumi életről.

A dolgozat terjedelme legfeljebb 5 gépelt oldal legyen.
Beadási határidő: 2016. november 7. (hétfő)
A pályázat beadható magyar vagy szlovén nyelven, postai 

vagy elektronikus úton a következő címekre:
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, 9970 Szentgott-

hárd, Széll Kálmán tér 2.
molnar.piroska@mfvk.hu

Szentgotthárdi 
civil szervezetek 1%-os 

adományai
Civil Szervezet neve  ........................................................... 1%
Szentgotthárdi Civil Fórum ............................................. 66 749 Ft
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány ................... 113 429 Ft
Szentgotthárdi Énekegyesület ....................................... 173 297 Ft
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete .......... 19 730 Ft
Szentgotthárdért Közalapítvány ..................................... 16 375 Ft
Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány ....... 747 941 Ft
Horgász Egyesület Szentgotthárd ................................ 142 325 Ft
Rábafüzesért Egyesület .................................................... 27 116 Ft
Farkasfa Jövőjéért Egyesület............................................ 87 001 Ft
Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet ................................. 56 043 Ft
Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány ......................... 197 283 Ft
Tehetségekért Alapítvány .............................................. 206 453 Ft
Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú 
    Gyermekeiért ............................................................... 412 811 Ft
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület ............................ 168 316 Ft
Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete ........................ 5 475 Ft
Szentgotthárdi VSE ......................................................... 176 725 Ft
Szentgotthárdi Kézilabda Klub ..................................... 203 257 Ft
Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület ............... 174 177 Ft
Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány ............... 50 247 Ft
Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás .................... 22 697 Ft
Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért 
    Alapítvány ..................................................................... 397 511 Ft
Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért ................. 318 813 Ft
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány .................................... 591 164 Ft
Synergy Fittness Szentgotthárd SE .............................. 107 626 Ft
Szentgotthárd-Térvidéki Munkások és 
    Lelkesek Egyesülete ...................................................... 38 107 Ft
Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi 
    Gimnáziumért ............................................................. 450 940 Ft
Máriaújfaluért Egyesület ................................................ 460 553 Ft
ÖR-NYÉK Hagyományörző és 
    Harcművészeti  Alapítvány ......................................... 29 408 Ft
Református Templomért Alapítvány ........................... 237 195 Ft
Brenner János Emlékhely Alapítvány .......................... 109 808 Ft
Rábatótfalusi Sportegyesület ........................................ 100 179 Ft
Reflector Sport Club (megszűnt) ..................................... 9 564 Ft
Skorpió Kick-Boksz Sport Egyesület ........................... 179 295 Ft
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum .................. 26 279 Ft
Máriaújfalusi SE Máriaújfalu .......................................... 54 679 Ft

Összesen .......................................................................6 178 568 Ft

Sok kicsi sokra megy, a szentgotthárdi 
civil szervezetek hálásan köszönik 

az adó 1%-os felajánlásokat!

Osztrák hittestvérek 
zarándoklata a Jó Pásztor 

kápolnához
Szeptember 24-én negyven 

zarándok indult útnak gya-
logosan Máriabildből, hogy 
részt vegyenek a Szentgotthárd-
Rábakethelyi Brenner-kápolná-
ban tartandó szentmisén, melyet 
Anton Polanz plébános mutatott 
be. A Keresztény Megmozdulá-
sokért Egyesület Szentgotthárd 

tagjaival együtt könyörögtek a 
Boldogságos Szűzanyához, égi 
pártfogást kérve a világban élő 
szenvedőknek. Az istentisztelet 
végén a vendéglátók agapéval 
kedveskedtek az idén hatodik 
alkalommal érkező zarándo-
koknak.

Horváth R. László

Zarándokok a kápolna előtt



2016. október 9Szentgotthárd

Pályázati kiírás
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 

együttműködve ezennel kiírja 2017. évi fordulójára  
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot
 

„A” típusú pályázat

A pályázók köre:
Az „A” típusú pályázatra a települési önkormányzat 

területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szo-
ciális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama:
10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 

2016/2017. tanév második féléve és a 2017/2018. tanév első 
féléve)

 
A pályázat benyújtási helye:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-

lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa 
rendszer) pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt 
követően a személyes és pályázati adatok feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál (Szent-
gotthárd, Széll K. tér 11. I . em. 22. sz . iroda)  kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje:   

  2016. november 8.

A pályázat kötelező mellékletei:
- A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogvi-

szony-igazolás a 2016/2017. tanév első félévéről.
- Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 

élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (A pályázók-
nak büntetőjogi felelősségük tudatában  nyilatkozni kell, 
hogy az igazoltakon kívül nincs egyéb bevételi forrásuk, 
jövedelmük.)

- A szociális rászorultság igazolására a pályázathoz csatolni 
kell rövid leírást a rászorultság igazolására fontosnak tar-
tott körülményekről. Csatolni kell a pályázó családjának az 
ingatlanjairól és a tulajdonában lévő gépjárművekről kitöl-
tött mellékletet. (A melléklet a hivatal portáján beszerezhető.)

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik!

Szentgotthárd, 2016. október 4.
Huszár Gábor

polgármester 

Pályázati kiírás
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Nemzeti 

Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel 
kiírja 2017. évi fordulójára  a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
 

„B” típusú pályázat

A pályázók köre:
A pályázatra azok a  települési önkormányzat területén 

állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális hely-
zetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2017/2018. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felső-
oktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik  a 2017/2018. tanévben először nyernek felvételt fel-
sőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. 
tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama:
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő 

tanulmányi félév.
 
A pályázat benyújtási helye:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-

lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa 
rendszer) pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt 
és  a személyes és pályázati adatok feltöltését követően  a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatalnál (Szentgotthárd, Széll K. tér 
11. I. em. 22. sz. iroda) kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje:   

  2016. november 8.

A pályázat kötelező mellékletei:
- Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők 

egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (A pályázóknak bün-
tetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozni kell, hogy az iga-
zoltakon kívül nincs egyéb bevételi forrásuk, jövedelmük.)

- A szociális rászorultság igazolására a pályázathoz csatolni 
kell rövid leírást a rászorultság igazolására fontosnak tar-
tott körülményekről. Csatolni kell a pályázó családjának az 
ingatlanjairól és a tulajdonában lévő gépjárművekről kitöltött 
mellékletet. (A melléklet a hivatal  portáján beszerezhető. )

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik!

Szentgotthárd, 2016. október 04.
 Huszár Gábor

 polgármester
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Szeptember 10-én este a 
Színház aulája megtelt élet-
tel, örömmel, zenével.

A Szentgotthárd Város Ifjú-
sági Tanácsának szervezésében 
látogatott el hozzánk Takács 
Vilkó (Ganxsta Zolee és a Kartel) 
másfél év után újra. Az est első 
fellépője a Tuzsu Junior Trió 
volt, akik megteremtették a 
kellő hangulatot. A dalok között 
felcsendült többek közt Rolling 
Stones, Oasis, Bon Jovi, RHCP, 
Joe Cocker, Quimby, Tankcsap-

da. Hihetetlen volt az a hangulat, 
amit a Tuzsu Junior Trió, meg-
lepetés-vendégük, Nagy Rita és 
Takács Vilkó varázsolt a színház 
aulájába. 

Remélem, hogy még sok-sok 
ilyen estében lesz részünk! Az 
Ifjúsági Tanáccsal terveink közt 
szerepel a jövő évre nézve, hogy 
klubkoncert-sorozatot indí-
tunk. Amit biztosítunk ezekre 
az alkalmakra: Kiváló zenék, jó 
hangulat, baráti beszélgetések és 
a hideg ital…

Mihály Klaudia - PKKE

 Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisz-
tikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust tart, amelynek mintájába 
bekerült Szentgotthárd is. Minden tizedik háztartást érint a 
felmérés.

 A mikrocenzust, más néven kis népszámlálást a 2015. évi X. 
törvény rendelte el, az adatfelvétel részleteit pedig a 65/2015 
(III. 25) számú kormányrendelet tartalmazza. 

Az adatfelvétel ideje: 2016. október 1. és november 8. között.
A mintavételre kiválasztott háztartások és intézetek címeire 

2016. szeptember 30-ig értesítőt küldött a Központi Statisz-
tikai Hivatal. 

A mintába került háztartásokban élők számára a válaszadás 
kötelező. 

2016. október 1. és 9. között a kijelölt címeken élőknek 
lehetőségük volt arra, hogy a kérdőívet interneten keresztül 
önállóan töltsék ki. 

Amennyiben az önkitöltés lehetőségével nem élnek, akkor 
2016. október 10. és november 8. között a számlálóbiztos 
keresi fel a háztartást, hogy felvegye az adatokat. További rész-
letes információk találhatók a mikrocenzussal kapcsolatban a 
Központi Statisztikai Hivatal weboldalán: http://www.ksh.hu/
mikrocenzus2016/

Október 15. 17:00 Zene Világnapi Hangverseny, Fel-
lépnek: Szentgotthárd Város Vegyeskara és a Takács Jenő 
Zeneiskola növendékei Helyszín: Refektórium

Október 20. 17:00 Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulója alkalmából megjelenő „A mi for-
radalmunk – a szentgotthárdi és környékbeli szemtanúk 
visszaemlékezései” című interjúkötet bemutatója Helyszín: 
Színház

Október 22. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 27. évfordulója alkal-
mából tartandó ünnepség 16:00 ökumenikus istentisztelet 
Helyszín: ‚56-os Emlékerdő Köszöntő: Huszár Gábor pol-
gármester, kopjafaavatás, műsor a fúvószenekar vezetésével, 
séta a koszorúzás helyszínére (rossz idő esetén a résztvevőket 
busz szállítja.) 17:15 Karacs Zsigmond történész, az Orszá-
gos ‚56-os Szövetség elnökségi tagja, az ‚56-os Szövetség XI. 
kerületi elnökének ünnepi beszéde, Koszorúzás Helyszín: 
Hősi Emlékmű

Október 28. 17:30 Tökparti szentgotthárdi módra – 
„Rémület a fény nyomában...” Gyülekező: Színház előtt. 
Világításra alkalmas eszközt mindenki hozzon magával! A 
rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt. 12 
éves kor alatt kísérő szükséges!  

November 3. 17:30 Szaknyéri András – Filmszínházi 
relikviák Kiállítás-megnyitó a 120 éves hazai mozizás apro-
pójából. A tárlat november 21-ig munkanapokon 08:00-16:30 
óráig tekinthető meg. Helyszín: Színház

November 4. 8:00-16:30 Őszi játszóház (Igény esetén 
ebédet térítés ellenében biztosítunk) Helyszín: Színház

November 15. 10:00, 14:00 Gyerekszínház: Holló együt-
tes: Varázsének című előadása. Helyszín: Színház

Októberben és novemberben 
is várják a véradókat

A Magyar Vöröskereszt Szent-
gotthárd Területi Szervezete és 
a Vas Megyei Vérellátó Központ 
augusztus 31-én várta a donoro-
kat a szentgotthárdi színházba, 
önkéntes véradásra. A véradók-
nak apró ajándékokkal köszönték 
meg önzetlenségüket a véradás-
szervezők. 

Kiss Éva, a Vöröskereszt terü-
leti szervezetének képviselője el-
mondta, évente négy alkalommal 
szerveznek véradást, legközelebb 

november 30-án, amelyre várják 
a fiatalok jelentkezését is. Javá-
ban zajlik a véradók városi ünne-
pének előkészülete, amit szintén 
e napon terveznek megrendezni. 

Szentgotthárd térségében az 
alábbi napokon szerveztek ön-
kéntes véradást: október 5-én 
Alsószölnökön és Felsőszölnö-
kön, valamint Szakonyfaluban; 
október 6-án Rábafüzesen és 
Magyarlakon.

Horváth R. László

Városi programajánló

Kis népszámlálás: 
kötelező a válaszadás

Takács Vilkó egy szál gitárral, 
újra Szentgotthárdon
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Egészségünkért, ismeretterjesztõ sorozat (6.)

Az Európai Unióban nálunk 
derítik fel a népességszámhoz 
viszonyítva a legtöbb száj-
üregi, légcső- és tüdőrákot. 
Magyarországon évente kb. 
1500 ember hal meg szájüregi 
daganat miatt, évente hozzá-
vetőleg 3500 ajak- és szájüregi 
daganatot regisztrálnak, sajnos 
ezeknek a megbetegedéseknek 
a száma növekvő tendenciát 
mutat. Fontos, hogy nagyobb 
figyelmet fordítsunk a szájüregi 
daganatokra.

A daganatos elváltozások 
kialakulásának lehetséges 
okai:

– dohányzás
– alkoholfogyasztás (e ket-

tő együttes hatása rendkívül 
rákkeltő)

– mechanikus, krónikus ir-
ritációk (töredezett fogak, a 
szájnyálkahártyát irritáló érdes 
fogművek)

– kémiai, krónikus irritációk 
(forró cigarettafüst, túlfűszere-
zett étel)

– alultápláltság, vitaminhiá-
nyos állapotok

– ultraibolya sugárzás (az 
ajkat érinti, kiváltképp a mező-
gazdasági dolgozóknál)

– vírusok (pl. a humán pap pi-
lo ma vírus) és gombák.

A szájüregi daganatok meg-
előzését a kiváltó okok meg-
szüntetésével, vagy csökkenté-
sével tudjuk elérni: korlátozni 
kell az alkoholfogyasztást és 
a dohányzást, rendszeresen 
ellenőriztessük és kezeltessük 

fogainkat, fogyasszunk vita-
minokban gazdag élelmiszert 
(gyümölcsöt és zöldségféléket). 
Ajkainkat kenjük fényvédő 
krémekkel és védjük az erős 
napsütéstől kalappal.

Rendkívül fontos a betegség 
korai felismerése, mivel a kisebb 
elváltozásokat még könnyen el 
lehet távolítani. Szerencsére a 
szánkat könnyen megnézhetjük 
tükörben, a nyelv alatt is, nyel-
vünket kinyújtva, jobbra, balra 
és fel. Ha elváltozást veszünk 
észre, érdemes fogorvoshoz 
fordulni. Amennyiben nem 
gyógyu ló sebet, fehér, fekete, 
vagy barna foltot, piros, bárso-
nyos foltot találunk a szájban, 
vagy megduzzadt csontot, in-
dokolatlan foglazulást, rekedt-

séget észlelünk, vagy csomókat 
találunk a nyakon, a szájfené-
ken, vagy a fül előtt, ha nem 
szimmetrikus a torok, ha nem 
tudjuk egyenesen kinyújtani a 
nyelvünket, vagy bármilyen fur-
csaságot észlelünk, forduljunk 
fogorvoshoz, ott kiderítik, hogy 
veszélyes-e a tünet, vagy sem. 
Ha későn fordulunk orvoshoz, 
akkor nagyobb beavatkozásra 
lehet számítani, amit megnehe-
zít a szájüreg sokféle funkciója.

Panaszmentes állapotban 
is legalább két-háromhavonta 
szakítsunk időt a szájüreg alapos 
vizsgálatára. A szűrővizsgálatot 
évente az alapellátást nyújtó 
fogorvos elvégzi tb-támogatásra.

Dr. Kocsis Beatrix
 fogorvos

Gyakoribbak a szájüregi daganatos megbetegedések

RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.  Pf.: 70.           
Központi számok: 94/380-042; 380-353;   
                                 94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083  
e-mail: rendelointezet@jupinet.hu
www.rendelointezetsztg.hu

Kiswire Szentgotthárd VSE–Rábapatyi KSK (Megyei I. labda-
rúgó-mérkőzés)

Időpont: 2016.10.15. - 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Futball Klub Szakonyfalu–Őriszentpéter SE (Megyei II. labda-
rúgó-mérkőzés)

Időpont: 2016.10.16. - 16:00 
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya

Kiswire Szentgotthárd VSE–Király SZE (Megyei I. labdarúgó-
mérkőzés)

Időpont: 2016.10.22. - 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Rábatótfalui SE–Bajánsenye SE (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016.10.22. - 16:00 
Ifjúsági mérkőzés: 16:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE–Nagyrákos SE (Megyei III. labdarúgó-mér-
kőzés)

Időpont: 2016.10.22. - 13:00 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Kiswire Szentgotthárd VSE–Körmendi FC (Megyei I. labdarú-
gó-mérkőzés)

Időpont: 2016.10.29. - 15:00
Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Futball Klub Szakonyfalu–Magyarszecsőd SE (Megyei II. lab-
darúgó-mérkőzés)

Időpont: 2016.10.29. - 15:00 
Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya

Szentgotthárd VSE–Elmax Vasas SE Pápa (Teke - NB - I Nyu-
gati csoport)

Időpont: 2016.10.30 - 10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep, Tekepálya

Futball Klub Szakonyfalu–Tutitextil Körmend VSE (Megyei II. 
labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2016.11.05. - 14:00 
Ifjúsági mérkőzés: 12:00
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE–Telekes Medosz SE (Megyei III. labdarúgó-
mérkőzés)

Időpont: 2016.11.06. - 15:00 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

SPORTPROGRAMAJÁNLÓ 
– Szentgotthárd és térsége –
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Mozimûsor
október 14. 19:00, október 

18. 19:00
Vaksötét (szinkronizált ame-

rikai horrorfilm – 2D)
Néhány fiatal a környékbeli 

házak fosztogatásával egészíti ki 
a zsebpénzét. Ügyesek, gyorsak, 
gátlástalanok, így aztán egyre 
sikeresebbek. Egyszer azonban 
nagyot tévednek, és attól kezdve 
a túlélésért küzdenek…

október 15. 17:00, október 
16. 16:00

Gólyák (szinkronizált ameri-
kai családi animációs film – 3D)

Régen az újszülöttet a gólya 
hozta, de ma már egy internetes 
cégnél vállalnak szállítmányo-

zást. Junior, a vállalat legsike-
resebb madara éppen előlépte-
tés előtt áll, amikor véletlenül 
működésbe hozza a Babagyártó 
gépet…

október 15. 19:00
Bridget Jones babát vár 

(szinkronizált angol vígjáték 
– 2D)

Miután szakított, „boldogan 
él, amíg meg nem hal” terve nem 
igazán úgy alakul, mint várta. 
Hamarosan jön a váratlan fordu-
lat is, mert hősnőnk teherbe esik, 
ám van egy bökkenő...

október 16. 18:00
Mélytengeri pokol (szinkro-

nizált amerikai katasztrófafilm 
– 2D)

Az úszó szigetet üzemeltető 
olajcég a kétes teszteredménye-
ket követően kierőszakolja a 
kísérleti fúrásokat. A kifinomult 
biztonsági rendszer csődöt mond, 
hatalmas robbanás rázza meg 
a tornyot, ami pillanatok alatt 
pusztító tűzviharrá fokozódik…

október 17. 19:00 (Filmklub)
Toni Erdmann (feliratos né-

met-osztrák vígjáték – 2D)
Ines fiatal üzletasszony, aki 

csak nemzetközi karrierjének 
él. Apja aggódik lánya steril és 
boldogtalan élete miatt, ezért el-
határozza, hogy újra vidámságot 
csempész a mindennapjaiba…

október 21. 19:00, október 
23. 18:00, október 24. 19:00

Idegpálya (szinkronizált ame-
rikai thriller – 2D)

Játékos vagy néző vagy? A 
középiskolás lány barátai un-
szolására benevez egy népszerű 

online közösségi játékba, de 
idővel már nem csak a hírnév és 
a győzelemért járó pénz, hanem 
az élete a tét…

október 22. 17:00, október 
23. 16:00

Gólyák (szinkronizált ameri-
kai családi animációs film – 3D)

Régen az újszülöttet a gólya 
hozta, de ma már egy internetes 
cégnél vállalnak szállítmányo-
zást. Junior, a vállalat legsike-
resebb madara éppen előlépte-
tés előtt áll, amikor véletlenül 
működésbe hozza a Babagyártó 
gépet…

október 22. 19:00 (Ingyenes 
vetítés!)

A szabadság vihara (szinkro-
nizált amerikai dokumentum-
film – 2D)

Az alkotók célul tűzték ki, hogy 
filmjük a fiatal közönség számára 
is világosan tárja fel a szovjet 
uralom alatt fellázadó magyarok 
történetét, és tették feledhetetlen-
né a híres-hírhedt vízilabda-mér-
kőzés párhuzamával…

október 25. 19:00 (Különle-
ges kedd!)

A művészet templomai: Mi-
lánói Scala – A csodák palotája

(szinkronizált olasz ismeret-
terjesztő film – 2D)

Ez a legátfogóbb alkotás az 
intézmény történetéről és mű-
vészóriásokat generációkon át 
inspiráló, fenséges hangulatáról, 
minden eddiginél mélyebb bete-
kintést enged a Scala világába… 

október 28. 19:00, október 
29. 19:15, október 31. 19:00

Lángelmék (szinkronizált 
amerikai akció-vígjáték – 2D)

Az együgyű Davidot kacér 
kolléganője életre szóló balhé-
ba rángatja bele. Nevetségesen 
elbaltázott tervvel és pár fél-

eszű bűnözővel végrehajtja az 
elképzelhetetlent, de elkövet egy 
hibát…

október 29. 17:00, október 
30. 16:00

Vándorsólyom kisasszony 
különleges gyermekei

(szinkronizált amerikai-belga-
angol kalandfilm – 3D)

Jake nagyapja nagyon szere-
tett füllenteni. A srác nem sokat 
örököl utána, csak pár furcsa fel-
jegyzést, ám hamarosan kiderül, 
hogy az öreg nem volt hazudós, 
a legőrültebbnek tűnő történetei 
valóban megestek… 

október 30. 18:15, november 
1. 19:00

A lány a vonaton (szinkroni-
zált amerikai thriller – 2D)

Rachel minden áldott nap 
felül a vonatra, és egyik alkalom-
mal olyan megdöbbentőt pillant 
meg, ami mélységes félelemmel 
tölti el. Mindenáron ki akarja 
deríteni az igazságot, de senki 
se hisz neki…

november 2. 19:00 (Film-
klub)

Mustang (feliratos francia-
német-török filmdráma – 2D)

Öt lánytestvér egy török falu-
ban él. Felhőtlen boldogságban 
vágnak neki a nyári szünet-
nek, de a bigott török közeg a 
legkisebb kilengést sem tűri. A 
vakáció nem azt a szabadságot 
hozza, amire számítottak…

MOZIMÁNIA
A Csákányi László Film-

színházban szeptember 23-án 
ismét elstartolt a 100 NAP 
– 100 ÉL MÉNY kampány. 
Idén a 120 éves hazai mozizás 
apropójából részesülhetnek a 
kedvezményekből és a megle-
petésekből a moziba érkezők, 
így például december végéig 
minden 120. vendég speciális 
alkalomjegyet kap.

A KÜLÖNLEGES KEDDEK 
keretében szeptember 27-től 
kéthetente páratlan alkotások 
és alternatív tartalmak, vagyis 
társművészetek kerülnek be-
mutatásra. Az alapáras vetítések 
mellett a drágább előadásokra 
Artjegy akció várja az érdeklő-
dőket, mert aki kettőt fizet, az 
hármat vihet!

A FILMKLUB őszi sorozatá-
nak címe: Hat filmmel a Föld 
körül. Az Antarktisz kivételével 
gyakorlatilag minden kontinens 
képviselteti magát. Az előadá-
sokat október 3-tól kéthetente 
hétfőnként tartják (kivétel: ok-
tóber 31. helyett november 2. 
lesz az időpont). A belépőjegy 
ára csak 650 Ft vetítésenként.  

November első hetében pedig 
minden napra esik egy mozis 
esemény, és a vetítések mellett 
például november 3-án (csütör-
tökön) 17:30 órakor a Színház 
aulájában filmszínházi relikvi-
ákból nyílik kiállítás, amelynek 
keretében – kizárólag az em-
lített napon – meglepetésre is 
számíthatnak az érdeklődők.
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Beszámolunk a szeptemberi sporteseményekről

Budapesten rendezték a 
31.  Wiz z Air Budapest 
Félmaratont. A viadalon 10 
300 egyéni, összességében 
több mint 15 000 induló 
nevezett, külföldről pedig 
77 országból 2200-an re-
gisztráltak. 

A futók dolgát az előző évek-
hez képest  nehezítette a hőség 
és a pálya vonalvezetése. Az 
igazolt atléták számára egyben 
Félmaratoni Országos Bajnokság 

is volt. Rajthoz állt Koszár Zsolt, 
a Synergy Fitness Szentgotthárd 
versenyzője is, aki 7 országos 
bajnoki éremmel rendelkezik, 
csak a félmaratoni bajnoksá-
gokról. A rajtot követően a két 
kenyai atléta diktálta az iramot, 
és korán el is szakadtak a magyar 
élmezőnytől, akik az országos 
bajnoki címre koncentráltak. 

Koszár Zsolt végig versenyben 
volt a dobogóért, a végén a 4. 
helyet sikerült megszereznie 
68:12-es idővel.

A Félmaratoni Országos Baj-
nokságot két hetet követően 
rendezték Szombathelyen, a III. 
Futófesztivál és Szent Márton 
futást, keretein belül rendezték 
a 10 km-es Országúti Országos 
Bajnokságot. Koszár Zsolt így 
Vas megyén belül küzdhetett 
meg az ország legjobbjaival. A 4 
körös verseny nagyon izgalma-

san alakult, az első körben még 
kb.: 10 fős élboly haladt az élen, 
majd a fokozatos iramváltogatá-
soknak köszönhetően először 5 
fősre, majd a 3. körben már csak 
3 fősre csökkent az élmezőny. A 
debreceni Juhász Balázs (3000 
akadályon országos bajnok) és 
Koszár Zsolt vezette 3-as, to-
vábbi folyamatos váltogatásokkal 

cincálták egymást. A verseny az 
utolsó 800 m-en dőlt el, a végső 
váltásra Zsolt nem tudott reagál-
ni, így országos bajnoki bronz-
érmet szerzett 30:35-ös idővel.

„Nagyon kemény verseny volt, 
egész végig ment a taktikázás. 
Ennek többen áldozatul estek 
az esélyesek közül, például az 
előzetesen favorit olimpikon 
Kovács Tamás is.  A félmaratoni 
bajnokság után mindenképpen 
bizonyítani szerettem volna, 
örülök a bronznak, teljesen 

kifutottam magam” – mondta 
Koszár Zsolt.

Az amatőrök 10 km-es ver-
senyében a senior korú Somo-
gyi Gábor (Synergy Fitness) 
bizonyítva, hogy 54 évesen is 
kiváló formában van, kitűnő ver-
senyzéssel utasított mindenkit 
maga mögé 36:03-as idővel. Az 
amatőrök 4x2,5 km-es váltó-
versenyében a Woki Edina, Páli 
Hunor, Puskás Máté, Komóczi 
Donát összetételű csapat a 4. 
helyezést érte el.

Szeptember 17-én a Hotel 
Lipa nagytermében összesen 
118 versenyző dobálta a nyi-
lakat a Szentgotthárdi Darts 
Club teremnyitó versenyén. 

52-en egyéniben, párosban 
pedig 33 csapat mérettette meg 
magát a táblák előtt. A mezőny 
erősségét jellemzi, hogy Szom-
bathelyről válogatott kerettagok 
és a soft szakágban országos 
elődöntőt játszó csapat tag-

jai is neveztek a versenyre. 16 
csoportot sorsoltak ki, ezután 
két továbbjutó alkotta a 32-es 
főtáblát csoportonként, ahol már 
egyenes kieséses rendszerben 
zajlott a küzdelem. A helyi csa-
patból a legtovább Kovács Bence 
és Lábodi Gábor jutottak, ők a 
megosztott kilencedik helyen 
végeztek. Nagy meglepetésre az 
esélyesnek számító szombathelyi 
Pósfai Miklós a negyeddöntőben 
búcsúzott az egyéni versenytől. 

A versenyt végül Kozmor József 
nyerte, a második helyen Szűcs 
Károly végzett, míg a bronzérmet 
Mányoki Krisztián szerezte meg, 
ők mindhárman a Szombathelyi 
Darts Club tagjai. A páros ver-
seny ezután kezdődött, ahol a 
szentgotthárdiak nem vallottak 
szégyent. Két csapat is a kilen-
cedik helyen végzett, a legtovább 
Bucsek Tamás - Talabér Gábor 
duója jutott. Ők az elődöntő-
ben a későbbi ezüstérmesekkel 

szemben maradtak alul, végül a 
negyedik helyet szerezték meg. 
Az első helyen párosban Pósfai 
Miklós–Lippert Gábor alkotta 
csapat végzett, megelőzve Szűcs 
Károly - Mányoki Krisztián duó-
ját. A késő estig tartó versenyben 
a Szentgotthárdi Darts Club 
magasra tette a mércét a verseny 
körülményeinek biztosításában, 
a folytatás majd november 12-én 
következik az I. Hotel Lipa Kupa 
megrendezésével.

Az I. Szentgotthárd Open darts versenyről

Koszár országos bajnoki bronza, Somogyi győzelme

Több mint 800 induló 
részvételével került meg-
rendezésre az 1532-es 
kőszegi ostrom emléké-
re, a História Futás. Az 
óvodások és az iskolások 
nagy számban indultak, 
ugyanúgy az 1532 méteres 
tömegversenyen is sokan 
futottak.

A főfutamban 9000 
méteren 97-en indultak, 
köztük 3 szentgotthárdi 
és 2 kenyai futó. Termé-
szetesen a férfiaknál és a 
nőknél is kenyai győzelem 
született.

Gotthárdi eredmények:
20 év alatti férfiak:
 3. Borbély Attila VOSSEN 

Szentgotthárd

50 év feletti férfiak:
 3. Borbély Sándor VOSSEN 

Szentgotthárd
Tudósító: VOSSEN

XXXIII. História Futás 
Kőszegen
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Szeptember 16-a a sport 
jegyében zajlott Szentgott-
hárdon. A programok a nem-
zetközi Zogarija versenyso-
rozattal kezdődtek, amelyre 
tíz országból érkeztek a ver-
senyzők. Ez a nemzetközi 
verseny 11. rendezvénye 
volt, aminek idei nagydön-
tőjét Szentgotthárdon ren-
dezték.

A Zogarija több versenyszám-
ból tevődik össze: a fő rész a 3-3 
elleni foci (bekerített műfüves 

pályán), de ügyességi és kvíz 
versenyen is megmérkőznek 
egymással az általános iskolás 
csapatok.  A város nevében a 
versenyzőket és kísérőiket dr. 
Haragh László köszöntötte. 

Magyarországot az Arany Já-
nos Általános Iskola, illetve az 
apátistvánfalvai Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Óvoda kép-
viselték. Az összesített eredmé-
nyek alapján a gotthárdi iskola a 
7., míg az apáti iskola az 1. helyen 
végzett.

Délután a Városi Nyugdí-
jas Egyesület szervezésében 
tekeversenyen vehettek részt 
a meghívott muraszombati, 
szombathelyi, jennersdorfi és 
szentgotthárdi nyugdíjas egye-
sületek tagjai. A részvevők remek 

hangulatú versenyen sportolhat-
tak, amelyet a visszajelzések is 
igazoltak. A hölgyek, illetve az 
urak külön versenyeztek az egyé-
ni, illetve a csapat győzelemért. 
A hölgyek versenyében a legjobb 

szentgotthárdi egyéni helyezést 
Géczi Józsefné 7. helye, míg az 
férfiaknál  Jandrasics László 3. 
helye jelentette. A csapatversenyt 
tekintve a hölgyek a 3., míg a 
férfiak a 2. helyen végeztek, a 

csaptatok további tagjai: Laki 
Imréné, Hertelendi Béláné, Har-
kai Józsefné, Laki Imre, Takács 
Tibor, Merkli István voltak. A dí-
jakat Labritz Béla alpolgármester 
és Dömötör Sándor tanácsnok 
adta át.

A nap a Városi Sportnappal 
folytatódott, ami a Mobilitás He-
tének a nyitórendezvénye is volt 
egyben. Különféle sportágakat 
próbálhattak ki az érdeklődők a 
helyi egyesületek, valamint Pars 
Krisztián olimpiai bajnok közre-
működésével, illetve betekintést 

nyerhettek a régi idők sportjába 
is. A szentgotthárdi mentőállo-
más közreműködésével mentési 
bemutatót tartottak, a helyi 
rendőrőrs pedig kerékpáros 
ügyességi versennyel várta a kí-

váncsi résztvevőket.  A Mobilitás 
Hetét Szalainé Kiss Edina ön-
kormányzati képviselő nyitotta 
meg. A sportnapot a PresiDance 
és a Gersekaráti Kötélugrók 
műsora, illetve Pars Krisztián 
rió-i élménybeszámolója zárta. 
A beszélgetés során Kirsztián 
érdekes élményeket osztott meg 
az olimpiával kapcsolatban, 
mesélt a viszontagságokkal teli 
felkészüléséről, és a jövő évi 
terveiről, amelynek központjá-
ban a jövő évi világbajnoki cím 
megszerzése áll. 

Szombaton a helyi kerék-
párkedvelők a „Tekerj Szent-
gotthárd!” napon vehettek 
részt, a túrát a Szentgotthárdi 
Kerékpáros Egylet vezette, 
az útvonala Szentgotthárd-
Farkasfa-Szalafő-Őri szent-
pé ter-Kondorfa-Csörötnek-
Magyarlak-Szentgotthárd volt. 

Vasárnap a kikapcsolódásé 
volt a főszerep, a „Csobbanj 
Szentgotthárd!” programon a 
gotthárdiak előzetes regisztráció 
után ingyen fürödhettek a St. 
Gotthard Spa & Wellness Fürdő-
ben. Hétfőn, a Kölyök Mobilitás 
Nap keretében ügyességi, sport-
vetélkedővel és versenyekkel 
vetélkedhettek a kisgyerekek, 
míg kedden hasonló programmal 
a helyi ifjúságot várták a szer-
vezők. A szerdai programban 

gyalogtúra szerepelt a Brenner-
kápolnához. A hét zárása az 
Autómentes Nap volt, azokat, 
akik gyalogosan vagy bizton-

ságosan felszerelt kerékpárral 
közlekedtek, ajándékkal lepték 
meg a szervezők. Az Autómentes 
Naphoz a szentgotthárdi Opel 
gyár is csatlakozott. Az Európai 

Autómentes Napon az Opel lel-
kes dolgozói autóról biciklire vál-
tottak. A megmozdulásra sokan 
a családtagjaikat is elhívták, így 

három csoportban nyolcvannál 
is többen vágtak neki a távnak. 
A gyár parkolójából elindulva 
a biciklisek 23 kilométert te-
kertek le az Őrségi Nemzeti 

Parkon át, talán mondani sem 
kell – gyönyörű környezetben. 
Az útvonalat a szervezők úgy 
választották meg, hogy azt a ke-
vésbé gyakorlott kerékpárosok is 
teljesíteni tudták, a Hársas tónál 
pedig rövid pihenésre is jutott 
idő. Itt amúgy némi elemózsia 
és innivaló is várta a bicikliseket. 
Fontos adalék, hogy a biztonság 
jegyében, a nagyszámú résztve-
vőre való tekintettel orvoscsapat 
is kísérte a kerekezőket.

A résztvevők többsége eleve 
otthon hagyta az autóját, és az 
utazáshoz tömegközlekedést 
vagy biciklit használt. A résztve-
vők visszajelzése alapján hasonló 
rendezvényekre a jövőben is van 
igény.

Gaál Ákos
Ifjúsági és sportreferens

Fotó: Bana Ferenc

Városi Spornap – Zogarija – Nyugdíjas tekeverseny

Mobilitás hete – Szeptember 16-22.
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rendel:
szerdán 10-12 h 

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h

Rapszodikusan 
szerepelnek 
csapataink

A labdarúgó megyei I. 
osztályban szereplő Kiswire 
Szentgotthárd VSE, és a 
megyei II. osztály Kör-
mendi csoportjában játszó 
Rábatótfalui SE eddig nem 
közölt eredményei: 

Kőszeg–Szentgotthárd  0-2
Szentgotthárd–Kemenesalja  1-0
Nádasd–Szentgotthárd  4-0
Szentgotthárd–Répcelak  0-1

Őriszentpéter–Rábatótfalu  0-1
Rábatótfalu–Körmendi Tégla  1-5
Magyarszecsőd–Rábatótfalu  5-2
Rábatótfalu–Tutitextil Körmend  4-2

A Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület a szentgotthárdi 
Várkertbe hívta a város la-
kóit, hogy kellemes délutáni 
program keretében ismer-
tesse meg az érdeklődőket a 
környezetbarát életmód elő-
nyeivel. A szeptember 11-én 
rendezett Zöld Szentgotthárd 
projekten belül értékelték 
a legszebb konyhakert ver-
senyt, és kiosztották a díjakat.  

 Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata csatlakozott Kovács 
Szilvia ötletgazda, Karcag város 

alpolgármestere által létrehozott 
„A legszebb konyhakertek” – 
Magyarország legszebb kony-
hakertjei országos programhoz. 
Az idén először hirdette meg a 
helyi „A legszebb konyhakertek” 
–  Szentgotthárd programot. A 
felhívásra több mint tíz kiskert-
tulajdonos jelentkezett. 

A zsűri több kategóriában 
fogadta be a pályázatokat, a ver-
senyben részt vevők oklevelet és 
vásárlási utalványokat vehettek 

át Labritz Béla alpolgármester-
től, valamint Gyökös Imre Gergő 
városi főkertésztől, a verseny he-
lyi koordinátorától. A zöldséges 
kert kategóriában első helyezést 
ért el Bagári Lászlóné és család-
ja, a zsűri döntése alapján ők 
képviselhetik Szentgotthárdot 
az országos versenyen. A zsűri 
nemcsak azt vette figyelembe, 
milyen szép és rendezett egy-egy 
kert, hanem azt is, hogy vezet-
nek-e permetezési naplót, és 

milyen környezettudatos módon 
művelik a kiskertet. 

Horváth R. László
Fotó: Horváth R. László és 

SZET Kft. 

A legszebb konyhakert Szentgotthárdon

Első alkalommal rendezték 
meg a Sümeg Trail terepfutó 
versenyt, ahol közel 300 futó 
vett részt különböző távokon és 
korcsoportokban. A távok er-
dőkön, fenyveseken is keresztül 
vezettek, ahonnan még a zalai 
dombság panorámája is látható 
volt. A versenyzőknek a nagy 

meleg mellett minden távon 
jelentős szintkülönbséget is le 
kellett küzdeni, és a sümegi várba 
is fel kellett futni.

Woki Edina (Szentgotthárd) 
a 7,5 km-es távon – ahol 150 
m volt a szintkülönbség – jó 
futással a női abszolút verseny 
élén végzett.

Woki Edina győzött 
Sümegen

A versengő kiskertek tulajdonosai és a zsűri tagjai

A díjnyertes konyhakert

Bagári Lászlónénak Labritz Béla alpolgármester 
adta át az oklevelet
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Számos új fejlesztésen dolgozunk, ezért keresünk SPAR családunkba
új kollégát az alábbi pozíciókba: 

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Amennyiben a kiírt feltételeknek megfelelsz és felkeltettük az érdeklődésedet, önéletrajzodat a www.spar.hu oldalon a 
Karrier menüpont alatt töltheted fel adatbázisunkba vagy elküldheted a pozíció és város megjelölésével a 
karrier@spar.hu email címre.

LÉGY CSALÁDIAS KÖZÖSSÉGÜNK TAGJA, HA:
• kereskedelmi végzettséggel rendelkezel és/vagy a ke res ke -

delem területén tapasztalatot szereztél
• lelkes, pozitív, fejlődni vágyó személyiség vagy
• megbízhatóan, lendületesen végzed a rád bízott feladatokat
• szívesen és jól kommunikálsz

MUNKATÁRSAINK VISSZAJELZÉSEI ALAPJÁN
• azonnali, bejelentett hosszú távú munkalehetőséget bizto -

sítunk egy stabil hátterű, valódi értékeket teremtő családi vál-
lalkozásban

• átfogó betanulási programmal várjuk az új belépőket

• támogatjuk a pályakezdőket, tudatosan kiemelt figyelmet fordí-
tunk a jövő munkavállalóira - tanulók foglalkoztatása, gya kor no -
ki programok, duális képzés

• változatos feladatokkal, folyamatos szakmai fejlődéssel,
előrelépési lehetőséggel családias, támogató munkahelyi
légkörben dolgozunk

• az alapjövedelmen kívül számos béren kívüli juttatást adunk 
(pl. Erzsébet-utalvány, dolgozói kedvezmények, utazási költ-
ségtérítés, műszakpótlékok és széleskörű juttatások csomag)

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
• Szentgotthárd

OSZTÁLYVEZETŐ és ELADÓ - PÉNZTÁROS

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 25 éve van jelen a ma gyar
élel mi szer-kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt Ma gyar ország
egyik meg ha tá rozó, országos élelmiszer- és napi cikk ke  reske del mi
láncává vált.  Az ország egyik ve ze tő kis ke res ke delmi lánca ként a SPAR
si kerének egyik kul csa a dolgo zói ban rejlik, akiknek szociális biztonságot,
ver seny ké pes jö  vedel   met, szín vo na  las mun   ka   kö   rül  mé nyeket nyújt lelkiis-
meretes munkájuk elisme ré se ként.

Krone Invest 
Bosch szakszerviz szentgotthárd

9970 Szentgotthárd Hunyadi u. 33.
Telefon: 70/223-87-19

szolgáltatásaink:
– Időszakos szervizek (motorolaj, olajszűrő, levegőszűrő, stb..)
– Nagy szervizek (vezérmű szettek, fékek, stb… cseréje)
– Motorikus javítás
– Erőátviteli rendszerek javítása (kuplung szettek, tengelyek)
– Autóvillamossági javítás
– Teljes körű műszeres diagnosztika, hibafeltárás
– Gyári, Után gyártott a alkatrészek forgalmazása 
– Gumiabroncsok forgalmazása
– Gumiszerelés, Centrírozás
– Műszaki vizsgára való felkészítés

Megnyílt karosszériajavító műhelyünk:
– Törött, karambolos autók javítása
– Korrózió, rozsdásodás javítása
–  Korróziógátlás, alváz, üregvédelem
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