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Újabb kormánytámogatással fejezhetik be 
a barokk templom felújítását

Szentgotthárdon március 4-én reggel elkezdték bontani a 
falat, amely az 1950-es évek elejétől elválasztotta egymástól 
a barokk templomot és a kolostorépületet. Bodorkós Imre 
atya és Huszár Gábor polgármester együtt vésték ki az első 
téglát a válaszfalból.  

Az Elnöki Tanács 1950:34. 
törvényerejű rendeletének 
hatálybalépését követően a 
szerzetesrendek működési 
engedélye megszűnt. A ciszter 
rend szentgotthárdi működé-
se ezzel a szomorú esemény-
nyel véget ért, a két épületet 
összekapcsoló folyosó befala-
zása nem csupán jelképesen, 
de fizikailag is elválasztotta 
egymástól az egyházat és a 
kommunista rendszert.  

A bontáson tiszteletét tet-
te dr. Dancsecs Zsolt, Szent-
gotthárd város jegyzője és dr. 
Orbán István, a Szentgott-
hárdi Járási Hivatal vezetője 
is. Bodorkós Imre, Szentgott-
hárd plébánosa, valamint Hu-
szár Gábor polgármester pedig 
vésőt és kalapácsot is ragadott, 
és együtt kezdtek hozzá az első 
tégla kiemeléséhez.  

A nyitás szimbolikus je-
lentőséggel is bír, az épület-

együttesben működő szervek 
közötti nyitott, gördülékeny 
együttműködést is jelképezi. 
Tudomásunk szerint ez az 
ország egyetlen olyan épülete, 

amely a katolikus egyháznak, 
a városvezetésnek és a járási 
hivatalnak is otthont ad. 

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Történelmi pillanat: 70 év után újra átjárható a templom és a kolostor

Írásunk a 8. oldalon
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Szentgotthárdon rendhagyó 
ismeretterjesztő és készség-
fejlesztő Covid-napot tartot-
tak február 19-én az Arany 
János Általános Iskolában. 
A programon az iskola 340 
tanulója vett részt. 

A különleges nap célja az 
volt, hogy a gyerekek életkori 
sajátosságának megfelelő 
módon, játszva tanítsák a 
Covid-19 vírussal kapcsolatos 

tudnivalókat és a védekezés 
módszereit. 

A kisebb tanulók bábelő-
adást láthattak a „Covid-
szörny” megszelídítéséről, 
szuperhős tornán vehettek 
részt, „kézmosóverset” és „vi-

tamindalt” tanultak, pólót 
díszítettek almanyomdával. 
Az idősebbek Covid Exatlonon 
vettek részt, mini könyvet, 
plakátot készítettek az egész-
ségmegőrzés témaköréhez 
kapcsolódóan, és zöldségma-
gokat is ültettek. 

A délelőtt utolsó program-
ja szabadtéren zajlott: min-
den osztály elsétált egy-egy, a 
rendkívüli helyzet alatt nyitva 
tartó városi intézményhez, 

ahol jelképes ajándékkal kö-
szönték meg a tanulók az ott 
dolgozók munkáját.

„Iskolánk komolyan veszi 
azt a feladatát, hogy saját 
eszközeivel és módszereivel 
a lehető legnagyobb mérték-

ben hozzájáruljon a veszély-
helyzet csökkentéséhez, a 
gyerekek pedig lássák, hogy 
ők maguk mennyit tudnak 
tenni a saját és környezetük 
egészségéért, a járványhely-
zet javításáért” – mondta 
Schleipfnerné Gáspár And-

rea tagintézmény-vezető. Az 
iskola nevében köszönetet 
mondott a JustFood Kft.-nek 
és a Toso Kft.-nek a támoga-
tásért, illetve a Szombathelyi 
Tankerületnek a szervezés-
hez nyújtott segítségért.

Információ: Arany Iskola

A Szentgotthárdi járásban 2021. február elején kezdődött el 
a regisztrált legidősebbek Pfizer-vakcinával történő oltása 
a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház szentgotthárdi 
szakambulanciáján. Az oltásokról dr. Orbán Istvántól, a Szent-
gotthárdi Járási Hivatal vezetőjétől kértünk tájékoztatást.  

Járásunkban eddig két hely-
színen működtek oltópontok: 
az egyik a szakambulancia 
(Hunyadi út 31.), a másik a 
szentgotthárdi Rendelőintézet 
(Hunyadi út 18.).

Illetékességi területünkön 
9 háziorvosi praxis működik, 

mindegyikben végeznek ol-
tásokat.

Az országos oltási terv pon-
tosan meghatározza az oltási 
sorrendet, és természetesen 
figyelembe veszi az oltandók 
dokumentált krónikus beteg-
ségeit is. Az adott háziorvos 

feladata eldönteni, hogy kró-
nikus betegei közül kiket tart 
indokoltnak előbb beoltani.

Magyarországon csak a ha-
tóságok által engedélyezett 
biztonságos és hatásos ol-
tóanyagokat alkalmazzuk, 
amelyek a következők: Pfi-
zer, Moderna, AstraZeneca, 
Sinopharm és Szputnyik V.  
A Szputnyik vakcinával a 
szentgotthárdi járásban ez 
idáig (március 4. a szerk.) még 
nem oltottak.

A háziorvosoktól kapott 
információk alapján elmond-
ható, hogy néhány esetben 
fordult csak elő, hogy vala-
ki nem kérte azt a vakcinát, 
amelyet felajánlottak neki.  
Az, aki nem fogadja el az ép-
pen rendelkezésre álló vakci-
nát, nem esik ki a rendszerből, 
a regisztráltak listáján marad. 
Tudomásunk szerint nincsen 
olyan oltott, aki a kötelező 
várakozási idő alatt ellátásra 
szorult volna. (t. m.)

Februártól oltanak a járásban a Covid-19 
vírusfertőzés ellen

„STOP COVID” nap az iskolában
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A Szombathelyi Egyházmegye a 2019/2020-as tanévben 
kezdeményezte a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola 
és Gimnázium egyházi fenntartásba vételét. A sajnálatos 
pandémiás helyzet miatt az átvételről szóló szülői szavazást 
2020 márciusában nem lehetett megtartani. Akkor ígértük, 
hogy a következő tanévben – azaz a jelenlegi 2020-2021-es 
tanévben – az átvételt újra kezdeményezni fogjuk.

2020 decemberében az is-
kola szülői szervezetének 
segítségével véleményfelmé-
rést végeztünk a támogatás 
mértékére vonatkozóan. Nagy 
öröm volt számunkra, hogy a 
szülők 98%-a kifejezte véle-
ményét az átvételről. A magas 
részvételi arány bizonyította, 
hogy mindannyiunk számára 
fontos ügyről van szó. Az egy-
házi átvételt támogató szülők 
aránya az egyes intézmény-
egységekben igen magas volt 
(67-71-86%). Emellett egy kü-
lön szavazáson az iskolában 
tanító pedagógusok többsége 
is kifejezte támogatását. En-
nek alapján 2021 januárjában 
a Szombathelyi Tankerületnek 

írt levélben az átvételi szándé-
kunkat megerősítettük.

Szükséges leszögezni, hogy 
a törvény akkor teszi lehető-
vé egy állami iskola egyházi 
fenntartásba vételét, ha azt az 
iskolában tanuló diákok szüle-
inek több mint fele támogatja 
(A Nemzeti köznevelésről 
szóló CXC. törvény 74. §).

A hivatalos szavazást a 
Szombathelyi Tankerület szer-
vezi meg, a járványhelyzet 

alakulásának függvényében: 
reméljük, erre hamarosan 
sor kerül. Ennek részleteiről 
a tankerület időben tájékoz-
tatást fog adni.

A szentgotthárdi köznevelési 
rendszer sajátossága, hogy a 

városban az iskolák egyetlen 
szervezetbe, a Szentgotthárd 
és Térsége Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium nevű 
intézménybe szerveződtek. 
Amennyiben a szülők több-
sége a márciusi szavazáson 

úgy dönt, hogy támogatja az 
egyházi átvételt, akkor a Vö-
rösmarty Mihály Gimnázium, 
a Széchenyi István Általános 
Iskola, Magyarlak-Csörötnek 
Általános Iskolája, és ennek 
Rábagyarmati Telephelye ke-
rülhetne át a Szombathelyi 
Egyházmegye fenntartásá-
ba, az Arany János Általános 
Iskola pedig megmaradna 
állami fenntartásúnak, és itt 
megszervezik az 1-8 osztályos 
általános iskolai képzést. Az 

átvételi szándék a Hunyadi 
utca 27. szám alatti középiskolai 
kollégiumra nem vonatkozik.

A Szlovén Nemzetiségi 
Önkormányzat, valamint a 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat vezetőivel koráb-

ban történt megbeszélésnek 
megfelelően a nemzetiségi 
oktatást az egyházi iskolában 
is megszervezzük. Mindkét 
nemzetiségi önkormányzat 
támogatásáról biztosította az 
átvételi szándékot.

Köszönöm a szülőknek, a 
szülői munkaközösség tag-
jainak és a pedagógusoknak 
az átvételi folyamatban eddig 
nyújtott segítséget, és buzdítok 
mindenkit, hogy a tankerületi 
hivatalos szavazáson vegyen 
részt. Ez a szavazás fogja elő-
készíteni majd a végleges 
miniszteri döntést.

Bodorkós Imre
érd. esperes,

Szentgotthárd város 
plébánosa

A Szombathelyi Egyházmegye kész átvenni a két iskolát

Szentgotthárd iskolai oktatása történelmi fordulat előtt 
áll. A szülők szavazhatnak arról, hogy az egyik általános 
iskola és a gimnázium a katolikus egyház fenntartásába 
kerülhet-e a 2021/22-es tanévtől. Az egy évvel korábbi 
szavazást a pandémia miatt elhalasztották. Az Arany iskola 
az 1961/62-es tanévtől fogadja a gyerekeket, a Széchenyi 
iskolát 1985-ben nyitották meg. A két általános iskola 1-8 
osztályos volt egészen 2008-ig, ekkortól az Arany isko-
lába csak az 1-4 osztályos diákok, a Széchenyibe az 5-8 
osztályosok járnak. A Vörösmarty gimnázium, Vas megye 
első állami gimnáziuma, 1895-ben nyitotta meg kapuit.  
A szentgotthárdi iskolák már 2005-től közös egységet 
alkotnak, 2015-től a nevük: Szentgotthárd és Térsége Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Kollégium. (t. m.)

Fordulóponton 
a város oktatásának ügye

Levélszavazással dönthetnek a szülők
Lapzártánk után kaptuk a hírt, a Szombathelyi Tankerület a járványügyi helyzet miatt, a levélszavazás lehetőségét 

biztosítja az érintetteknek. A szavazólapokat a tanulókkal juttatják el a szülőkhöz. Szavazás után, zárt borítékban április 
8-9. között, illetve április 12-ig lehet visszaküldeni a diákokkal a lapokat az iskolákba. 
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A jelenlegi tervek szerint a 
2021/22-es tanévtől iskolánk 
Szentgotthárdi Arany János 
Általános Iskola néven 8 
évfolyamos iskolaként fog 
működni a Szombathelyi 
Tankerület fenntartása alatt. 

Intézményünkben továbbra 
is szeretetteljes, motiváló és 
biztonságot nyújtó környezet-
ben tanulhatnak a gyerekek. 
Szakmailag kiváló, mód-
szertani sokszínűséggel ta-
nító pedagógusaink több-
sége ebben az iskolában 
fejezte be általános iskolai 
tanulmányait, vagy sok éve 
itt tanít, ezért erősen kötő-
dik a jelenlegi iskolához. 
Azokat az értékeket, tudást 
adjuk át tanítványainknak, 
melyeket mi is itt szerez-
tünk, illetve sajátítottunk 
el nagyra becsült, idősebb 
kollégáinktól – a mai, mo-
dern pedagógiai módsze-
rekkel ötvözve. Célunk 
a tudásvágy felkeltésén 
keresztül a tanulás megszeret-
tetése és a tudás elmélyítése, 
reális önértékelés, egészséges 
önbizalom felépítése a gye-
rekekben. Fontosnak tartjuk 
a hagyományaink ápolását, 
nemzeti értékeink megőr-
zését. Arany János nevéhez 
méltóan továbbra is nagy 
hangsúlyt helyezünk anya-
nyelvünk és a magyar kultúra 
ápolására. Kiemelt szerepet 
fog kapni iskolánkban a kör-
nyezetvédelem és a gyerekek 
életre nevelése.

Iskolánk erőssége a magas 
színvonalú nyelvoktatás, me-
lyet kiváló nyelvtanáraink-
nak köszönhetünk. Tanulóink 
az életkori sajátosságaikhoz 
igazodó, játékos módszerek 
segítségével sajátíthatják el 
a nyelvtanulás alapjait. Már 
első osztálytól biztosítjuk a 
német, illetve az angol nyelv 
tanulásának lehetőségét, ne-
gyedik osztálytól pedig emelt 

óraszámban folytatható a vá-
lasztott idegen nyelv tanulása. 
Továbbra is kulcsfontosságú 
lesz számunkra a Szentgott-
hárd környéki nemzetiségek 
nyelvi, irodalmi, kulturá-
lis örökségének megőrzése, 
ápolása. Alsó tagozatunkon 
népszerű a nemzetiségi ok-
tatás, jelenlegi létszámunk 
36 %-a tanul nemzetiségi 
nyelvet. Erre büszkék va-

gyunk, hiszen a város többi 
iskolájához képest ez az arány 
iskolánkban jóval magasabb. 
A következő tanévtől nyelvta-
náraink örömmel tanítanak 
újra felső tagozaton is, hiszen 
ezzel lehetőséget kapnak 
arra, hogy tanítványaikat a 8. 
év végéig felkészítsék olyan 
szintre, ami biztos alapja a 
nyelvvizsgának. Tanulóink 
érdeklődési köréhez igazodva 
többféle szakkör indítását ter-
vezzük alsó és felső tagozaton 
egyaránt: például rajz, jóga, 
informatika, matematika, 
természetvédelmi szakkör, 
énekkar. Délutánonként a 
felső tagozatos tanulóink-
nak is biztosítjuk a népszerű 
foci, asztalitenisz és atlétika 
foglalkozásainkat. Változa-
tos és izgalmas szabadidős 
programjainkkal – mint aho-
gyan eddig is – továbbra is 
emlékezetessé tesszük az 
iskolánkban töltött éveket, a 

nyári szünetre pedig külön-
böző táborokat tervezünk. 
Felső tagozaton korábban ha-
gyománya volt iskolánkban a 
gyalogos, illetve kerékpáros 
vándortáboroknak. Ezek in-
dítását már jövőre tervezzük. 

Eltérő tagozatunk a 2021/22-
es tanévtől továbbra is családi-
as légkörben, nagy szeretettel 
várja a sajátos nevelési igényű 
tanulókat.

Iskolánkban az oktató-ne-
velő munka hatékonyságát 
a napköziben folyó munka 
erősíti. A házi feladatok elké-
szítésén kívül fontos szerepet 
kap a tanulás tervezésének 

megtanítása, a szabadidő tar-
talmas eltöltése, az egészséges 
életmód és a környezettudatos 
magatartás kialakítása. A felső 
tagozatos tanulóinknak igény 
esetén tanulószobát fogunk 
kialakítani.

Iskolánk a Szombathelyi 
Tankerület segítségével meg-
teremti a feltételeket ahhoz, 
hogy 2021 szeptemberétől 8 
évfolyamos iskolaként mű-

ködhessen tovább. 
Örömmel tölt el min-
ket ennek a lehetősége. 
Arra törekszünk, hogy 
megtegyünk mindent 
azért, hogy az Arany 
János Általános Iskola 
több évtizedes követ-
kezetes nevelési elveit 
követve az itt tanuló di-
ákok számára biztos tu-
dást, pozitív életszem-
léletet adjunk. Hagyo-
mányainkat, nemzeti 
kultúránkat, az itt élő 
nemzetiségek értékeit 
tisztelő, toleráns, se-

gítőkész, nyitott emberekké 
váljanak, megállják a helyüket 
az élet minden területén.

Schleipfnerné Gáspár 
Andrea 

tagintézmény-vezető

A két szentgotthárdi iskola – a Széchenyi általános iskola és a 
Vörösmarty gimnázium – egyházi kézbe kerüléséről kérdez-
tük V. Németh Zsoltot, a térség országgyűlési képviselőjét. 

„Az egyházaknak mind az oktatás, mind a szociális terü-
leten egyre markánsabb a szerepük országszerte. Szent-
gotthárdon, abban a városban, ahol a ciszterek itt hagyták 
munkájuk eredményét, abban a városban, amely a vértanú 
Brenner Jánoshoz köthető, helye van az egyháznak az 
oktatásban. Az egyházi iskolák egyúttal színesítik is az 
oktatási palettát. Mindezzel együtt a magam feladatának 
is érzem, hogy a továbbiakban is mindent megtegyünk az 
állami kézben maradó iskola fejlesztéséért” – nyilatkozta 
V. Németh Zsolt.  (t. m.)

Újra nyolc évfolyamos állami iskola lehet

Városunkban helyük van 
az egyházi iskoláknak
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A 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszély-
helyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületé-
nek feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek 
megfelelően Huszár Gábor polgármester a veszélyhelyzet 
alatt minden hónapban két alkalommal dönt a várost érintő 
előterjesztésekről. Minden hónap 15. és 30. napjáig elkészült 
előterjesztésekkel kapcsolatban hoz döntéseket az azt követő 
napokban, és a tavaly kialakított gyakorlatnak megfelelően 
ezúttal is előzetesen egyeztett a képviselő-testület tagjaival.

A polgármester megismerte 
és elfogadta a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót. 
A 75 oldalas beszámoló terü-
letenként részletezi a 2020-
ban elvégzett feladatokat, 
illetve külön rész foglalkozik 
a hatósági munkával. Tavaly 
márciusban gyökeresen meg-
változtak a körülmények az 
élet minden területén, így a 
hivatali munkát is át kellett 
alakítani, és a járványhely-
zethez igazítani. Az év jelentős 
részében korlátozások mellett 
kellett dolgozni, adott esetben 
otthoni munkavégzéssel. A 
részleges home office (a fősza-
bály szerint, irodánként egy 
munkatárs tartózkodhatott 
a hivatalban) bevezetésének 
az volt az egyik legfontosabb 
eredménye, hogy amikor va-
lamely hivatali dolgozó karan-
ténba került, a munkahelyen 
vele együtt dolgozókat (és 
azok családtagjait) nem kellett 
automatikusan tíz (kezdetben 
tizennégy) napra karanténba 
küldeni. A feladatok ellátása 
folyamatos volt, a hivatali 
dolgozók és az ügyfelek is 
gyorsan alkalmazkodtak a 
megváltozott körülmények-
hez, viszonylag gördüléke-
nyen ment az elektronikus, 
illetve telefonos ügyintézésre 
való átállás. A korábbi rend-
szeres, visszatérő ügyek mel-
lett új kihívásokat és megol-
dandó problémákat hozott a 
koronavírus-járvány, ennek 

keretében az intézményi 
óvintézkedések beve-
zetése, a védőeszkö-
zök és berendezések 
beszerzése mellett 
figyelemmel voltak 
a lakosság folyamatos 
tájékoztatására is, illetve 
az idősek és a fogyatékosok 
köréből adódó igények (be-
vásárlás, csekkfeladás, gyógy-
szerkiváltás) ellátására is egy 
önkéntesek bevonásán ala-
puló rendszer létrehozásával. 
Összességében elmondható, 
hogy a nehézségek ellenére a 
hivatali munka fennakadások 
nélkül, a törvényi kötelezett-
ségeknek eleget téve és az 
ügyfelek, valamint a hivatali 
dolgozók érdekeit és egész-
ségét szem előtt tartva folyt 
tavaly is. 

A Szentgotthárdért Közala-
pítvány háromfős Ellenőrző 
Testületének megbízatása 
2020. november 30-án lejárt, 
így az alapítónak új tago-
kat kell választania. Emellett 
a Közalapítvány Kuratóriu-
mában is történt személyi 
változás. A polgármester az 
Ellenőrző Testület tagjainak 
Géczi Józsefnét, Hegyi Csillát 
és Hafner Lászlónét válasz-
totta meg, a Szentgotthárdért 
Közalapítvány Kuratóriumába 
a városban élő, vagy a vá-
rosban tevékenykedő, vagy 
Szentgotthárdról elszárma-
zott személyek köréből pedig 
Molnár Piroskát és Kaszás 
Zoltánt kérte fel. 

Döntés született a polgár-
mester szabadságáról, in-
gatlanügyekről, piaci, illetve 
szociális alapon történő lakás-
bérletekről is. 

A polgármester határozott 
arról, hogy Szentgotthárd Vá-
ros Önkormányzata pályáza-
tot nyújt be az Aktív Magyar-

ország Program keretében 
meghirdetett Országos Brin-
gapark Program felhívására. 
Pozitív elbírálás esetén az ön-
erő biztosítása mellett egy régi 
probléma oldódhat meg, és a 
„skate-esek” megfelelő pályán 
hódolhatnak szenvedélyük-
nek. A bringaparkok kialakí-
tásának célja többek között a 
gördülő szabadidős és sport 
infrastruktúra kínálatának 
bővítése a sportág szerelmesei 
számára. A kedvező elbírálás 
lehetőséget biztosítana arra, 
hogy egy gördülő sportokra 
alkalmas parkot alakítsanak 
ki Szentgotthárdon is. A ter-
vezett pályát a kerékpárosok 
mellett a gördeszkások, rol-
leresek, görkorcsolyázók és 
BMX kerékpárosok is hasz-
nálni tudják majd. A BMX 
freestyle pálya megvalósításá-
nak helyszíne a szentgotthár-
di Sporttelep lenne (a fitnesz-
park melletti terület), ahol 
elsődlegesen egy megfelelő 
aszfaltozott területet kell majd 
kialakítani. A tervezett pálya 6 
eszközt tartalmaz majd, ezek 
kialakítása mellett napelemes 
kültéri világítás kiépítésére is 
sor kerül a tervek szerint. A 

projekt összköltsége 23.331.821 
Ft, amelyből 50% önrészt – 
pozitív elbírálás esetén – az 
önkormányzat biztosít.

A Sporthorgász Egyesüle-
tek Vas Megyei Szövetsége 
sikeresen pályázott – egyebek 
közt – a Hársas-tónál tervezett 
fejlesztésekre, így például a 
tó strandjának közüzemű 
villamosenergia-hálózatra 

történő rácsatlakozása is 
megvalósulhat. A Hársas-
tó strandjánál azonban 
folyamatosan gondot 
okoz a keletkező szenny-

víz kezelése is. Jelenleg 
egy kisebb méretű műanyag 
szennyvíztartályban gyűjtik 
össze a tónál keletkező szenny-
vizet (zuhanyzó, büfé), ame-
lyet eseti megrendelésekkel 
a folyékony hulladékkezelési 
közszolgáltató által elvégzett 
szippantás után szállítanak el, 
illetve ártalmatlanítanak. Ez 
viszont nem a legjobb meg-
oldás, több szempontból sem, 
így a Hársas-tó strandjának 
közüzemű szennyvízcsator-
na-hálózatra történő későbbi 
csatlakoztatása érdekében 
célszerű a villamosenergia 
földkábel munkaárkába a 
leendő szennyvíz nyomóve-
zeték műanyag csövét is le-
fektetni, hogy a későbbiekben 
ne kelljen a szennyvízhez is 
egy új munkaárkot kialakítani. 
Ennek megfelelően a polgár-
mester egyetértett azzal, hogy 
a Hársas-tónál a megvalósítás 
alatt lévő villamosenergia 
földkábel munkaárkában a 
szennyvízvezeték nyomócsö-
vét is lefektessék. A megvaló-
sításhoz szükséges 6.000.000 
Ft-ot az önkormányzat a 2021. 
évi költségvetésében biztosítja 
majd. 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

A közös önkormányzati hivatal munkájáról, 
a Hársas-tó fejlesztéséről

Új tagok 

a Szentgotthárdért 

Közalapítványban
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A világ 4. legnagyobb au-
tóipari konglomerátuma, a 
Stellantis-csoport Magyar-
országra, Szentgotthárdra 
hozza az 1,6 literes benzin-
motorok új generációjának 
gyártását – jelentette be 
Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter február 
25-én, Budapesten.

 
Hozzátette: ez azt jelenti, 

hogy Szentgotthárd fontos 
szerepet kap az újonnan lét-
rejött Stellantis-csoport új 
hibrid stratégiájában, hiszen 
az 1,6 literes benzinmotorokat 
hibridautókba szerelik majd. 
Szentgotthárdon évi 200 ezer 
1,6 literes benzinmotort fog-
nak gyártani, ezzel a mostani 
évi 390 ezres 1,2 literes ben-
zinmotorgyártással együtt 
590 ezerre bővül a gyár évi 
kapacitása. A sorozatgyártás 
2023 első felében indul, az 50 
százalékos kapacitásbővítés 
jelentős létszámnövekedést 
hoz majd a jelenlegi 800 mun-
kavállaló mellett – mutatott rá 
a miniszter.

Szijjártó Péter elmondta, a 
több tízmillió eurós beruhá-
záshoz a kormány egyedi dön-
tés alapján készpénz- és kép-
zési támogatást nyújt, a rész-
letekről a Stellantis-csoporttal 
tárgyalnak. A Stellantis az 
olasz-amerikai Fiat Chrysler 
Automobiles és a francia PSA 

autóipari konszern egyesü-
lésével jött létre januárban. 
Szijjártó Péter felidézte, hogy 
Párizsban tárgyalt a vállalatok 
vezetőivel annak érdekében, 
hogy a szentgotthárdi motor-
gyár jövője megmaradjon az új 
cégcsoportban. A külgazdasági 

és külügyminiszter felidézte, 
hogy a Stellantis-csoportnak 
több mint 30 országban van-
nak gyárai, világszerte 400 
ezer alkalmazottat foglalkoz-
tatnak, 14 autómárkát gyárta-

nak, a fenntartható mobilitás 
szempontjából pedig a világel-
ső pozíciót célozzák meg.

Szijjártó Péter kitért arra, 
hogy a tavalyi év a világ-
gazdaság szempontjából 
kedvezőtlen hírekről szólt, 
egyebek közt a közvetlen 

külföldi befektetések 42 szá-
zalékkal estek vissza globáli-
san. Ennek ellenére tavaly a 
magyar export 100 milliárd 
euró felett alakult, és 140 
százalékkal nőttek a külföldi 
beruházások Magyarorszá-
gon. Mindez azt mutatja, hogy 
a beruházásösztönzésre, a 
tömeges munkanélküliség 
kialakulásának megelőzésére 
fókuszáló magyar gazdaság-
politika helyes, nem szociális, 
hanem beruházási alapon 
kell állami támogatásokat 
biztosítani a gazdaság számá-
ra, még a válságos időszakban 
is. Magyarország az új világ-
gazdasági korszak nyertesei 

közé fog tartozni, és ebben 
nagy szerepe van a magyar 
autóiparnak is – tette hozzá.

V. Németh Zsolt, a térség 
országgyűlési képviselő-
je (Fidesz-KDNP) szerint a 
Stellantis-beruházással Szent-
gotthárd feliratkozott a zöld 
ipar, a zöld közlekedés tér-
képére. A hibrid autókba is 
szerelhető motorok gyártása 
évtizedekre jelent majd mun-
kát a gyár dolgozóinak.

Mesics Olívia, a szentgott-
hárdi Opel motorgyár igazga-
tója videóüzenetben hangsú-
lyozta, hogy a vállalatcsoport 
a mellettük szóló döntésében 
értékelte a gyár és a munka-
vállalók korábbi munkáját 
is. Azt, hogy képesek kiváló 
minőségben, megfelelő költ-
ségszinten dolgozni. A motor 
fő komponenseit, a főtengelyt, 
a forgattyúházat és a henger-
fejet Szentgotthárdon fogják 
megmunkálni, és itt történik 
majd a motor összeszerelése 
és tesztelése is. A tervezési és 
kivitelezési munkák zömét a 
gyár mérnökei és szakemberei 
házon belül fogják elvégezni. 

Az új motorcsalád beveze-
tésében közreműködő külső 
beszállítók elsősorban hazai 
gépeket és berendezéseket 
gyártó vállalatok. A termelés 
felfutása létszámbővítést is fog 
jelenteni a városban. 

(MTI)
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szijjártó Péter: a Stellantis-csoport 1,6 literes 
benzinmotorgyártást hoz Szentgotthárdra
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Soltész Miklós, a Miniszterelnökség nemzetiségi és egy-
házi kapcsolatokért felelős államtitkára, V. Németh Zsolt 
miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője, Kissné 
Köles Erika, a szlovén nemzetiség országgyűlési szószólója 
és Bodorkós Imre, a Nagyboldogasszony-templom plébáno-
sa tartott közös sajtótájékoztatót február 25-én a templom 
előtt. Az államtitkár bejelentette, újabb 120 millió forinttal 
támogatja a kormány a szentgotthárdi Nagyboldogasszony-
plébániatemplom felújításának befejezését. 

Bodorkós Imre plébános 
és Kissné Köles Erika szlové-
nul és magyarul köszöntötte 
a vendégeket, Huszár Gá-
bort, Szentgotthárd polgár-

mesterét, dr. Orbán Istvánt, a 
Szentgotthárdi Járási Hivatal 
vezetőjét, Metka Lajnščeket, 
a Szlovén Köztársaság szent-
gotthárdi főkonzulját, Holecz 
Károlyt, az Országos Szlovén 
Önkormányzat elnökét, Ko-
vács Andreát, a Magyarországi 
Szlovének Szövetségének 
elnökét, Bartakovics Ilonát, a 
Szentgotthárdi Szlovén Ön-
kormányzat elnökét.  

Bodorkós Imre elmondta, az 
eddig elvégzett munka után, 
hamarosan együtt örülhetünk 
a templomfelújítás befejezé-
sének is. 

Soltész Miklós államtitkár 
beszédét azzal kezdte, hogy 
Szentgotthárdon az elmúlt 
években nagy munkát végez-
tek az ország harmadik legna-
gyobb barokk templomának 

felújításakor, újabb és újabb 
feladatok elé néztek. Jóllehet 
a munka dandárján már túl 
vannak az építők, a további 
120 milliós kormányzati tá-

mogatást a templom előteré-
nek, freskóinak és szobrainak 
renoválására, és a padlózat 
cseréjére használhatják. A 
szentgotthárdi barokk temp-
lom a szlovén nemzetiség 
hitéletének is fontos színtere. 
Az államtitkár azt is bejelen-
tette, hogy hamarosan újabb 
támogatást nyújtanak a szent-
gotthárdi szlovén rádiónak 
és a rábavidéki falvaknak is. 
A rádió működésére, techni-
kai modernizálására 5 millió 
forintot, Felsőszölnökön a 
Kossics József Kéttannyelvű 
Általános Iskola fejlesztéseire 
25 millió forintot, a Kühár Em-
lékház és Tájház felújítására 
29 millió forintot, a Keresztelő 
Szent János templom felújítá-
sára 6 millió forintot kapnak.  
Apátistvánfalván az iskola 

és az óvoda korszerűsítésére 
8,5  millió forintot juttatnak, a 
Hardig Szent István templom 
renoválását 20 millió forinttal 
segítik. 

Soltész Miklós kitért arra is, 
hogy noha a pandémia miatt 
most a közösségi programokat 
szüneteltetni kell, de a ter-
vek szerint 12 millió forinttal 
támogatják majd a szlovén 
kulturális és közösségi progra-
mokat a térségben. „A szlovén 
kultúra teremtő, megtartó és 
alkotó erő a határ szélén lévő 
kis szlovén közösségben.”

A továbbiakban a kommu-
nizmus áldozatainak emlék-
napjáról is megemlékezett az 
államtitkár, a határszélen az 
egykori Jugoszlávia és Ausztria 
szomszédságában, a Rába-
vidék is sokat szenvedett az 
elzártságtól, a „vasfüggöny 
közelségétől”, voltak olyanok 
is, akiket a Hortobágyra szám-
űztek, és akik a kényszerű 

kitelepítés után már soha 
többé nem térhettek vissza az 
otthonukba.

V. Németh Zsolt ország-
gyűlési képviselő beszédében 
emlékeztetett arra, hogy már 
évtizedekre nyúlik vissza, 
hogy kiderült: baj van a temp-
lommal, több helyen beázott, 
hullott a vakolat. A polgármes-
terrel együtt tudták, hogy a 
felújításhoz tetemes pénzösz-

szeg szükséges. Kissné Köles 
Erika a szlovén nemzetiség 
szószólójával együtt fordultak 
segítségért a kormányzathoz. 
Az építőipari árváltozások mi-
att, a tervezett költségek egyre 
növekedtek, kiegészítésükre 
volt szükség. A képviselő örö-
mét fejezte ki, hogy a járvány 
ellenére nem álltak le a mun-
kák, majd megköszönte a kor-
mányzat újabb támogatását. 

Bodorkós Imre plébános 
a sajtótájékoztató végén dr. 
Székely János megyés püspök 
köszönetét továbbította (a 
püspök úr egyéb elfoglalt-
sága miatt nem tudott jelen 
lenni). Röviden összefoglalta 
a Nagyboldogasszony-temp-
lom felújításának részleteit 
az ezredfordulótól kezdve. A 
2010-es évektől a szentély, a 
főhajó, a kupola és a karzat is 
visszanyerte régi szépségét, 
a padokat most restaurálják. 
A bejárat melletti előtérben a 

Szent Lénárd és Szent Flórián 
szobra melletti két mellékoltár 
vár renoválásra. Horvátor-
szágból érkeznek majd azok a 
kőlapok, amelyekkel kicserélik 
a padlózatot. A kormány eddig 
több mint 720 millió forinttal 
támogatta a templom külső és 
belső felújítását, ennek része 
a mostani 120 millió forint is.  
A plébános reményei szerint 
2022 márciusára végeznek a 

Újabb kormánytámogatással fejezhetik be 
a barokk templom felújítását
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munkákkal, és újra felszen-
telhetik a barokk templomot. 

Kissné Köles Erika, az Or-
szággyűlés szlovén nemze-
tiségi szószólója a Francia-
országból érkező ciszterciek 
és a szlovénség közötti ösz-
szefüggésről elmondta, a mo-
nostorba érkezett szerzetesek 
majorságokat hoztak létre, 
ahová dolgos, szorgos em-
bereket, köztük szlovéneket 
hívtak.  A szlovének a kör-

nyéken lévő falvakban laktak, 
sok évszázadon át megőrizték 
nyelvüket, kultúrájukat. Ha 
a Magyarországon élő, nem 
túl nagy lélekszámú szlo-
vénség támogató hozzáállást 
lát hazája és az anyaország 
kormánya részéről is, akkor 
az ereje ma is megsokszoro-
zódik, mindez pedig javára 
válik nemcsak a helyi szlové-
noknak, hanem a térség többi 
lakójának is. 

A sajtótájékoztató után a 
plébános vezetésével a részt-
vevők bepillantást kaptak a 
készülő munkákba, kisebb 
helyen a restaurátorok „visz-
szabontották” az állványzat 
azon részét, amely takarta a 
szentgotthárdi csatát ábrázoló 
híres Dorfmeister-freskót, lát-
hatóvá tették bizonyos részle-
teit. Világi eseményt ábrázoló 
műalkotás ritkán fordul elő 
templomokban, a szigetvári 

templomban található hason-
lóan profán alkotás – tudtuk 
meg a plébánostól. A további 
tervek között szerepel a temp-
lom és a kolostorépület (a mai 
közös önkormányzati hivatal 
és járási hivatal) összekötteté-
seinek megnyitása is, ugyanis 
az 50-es években elfalazták 
azokat. Szeretnék, ha együtt 
látogathatnák az egykor össze-
tartozó barokk épületegyüttest 
az érdeklődők.   t. m.

Szentgotthárd Város Önkormányzata – a „Tisztítsuk meg az 
országot!” projekt keretében – tavaly év végén pályázatot 
nyújtott be két olyan farkasfai erdőterület megtisztítására, 
ahol illegálisan lerakott hulladékok halmozódtak fel. A pá-
lyázat pozitív elbírálásban részesült, és ennek köszönhetően 
már el is végezték a munkát.

Az illegális hulladéklerakók 
felszámolásának támogatá-
sára kiírt felhívásra állítottak 
össze pályázatot a Szentgott-
hárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal munkatársai. A fel-
hívás célja az önkormány-
zati tulajdonú ingatlanokon, 
közterületeken fellelhető il-
legálisan lerakott, elhagyott 
hulladék felszámolásának 
elősegítése volt. A Belügymi-
nisztérium támogatási dönté-
se alapján a projekt 2.934.843  
Ft támogatásban részesült.  

A pályázatnak köszönhetően 
a terület megtisztítását az 
önkormányzat saját tulajdonú 
cége, a SZET Szentgotthárdi 
Kft. végezte, a szemét meg-
semmisítésére pedig a Zala 
megyei Müllex Kft.-vel kötöt-
tek szerződést.

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzata kiemelt figyel-
met fordít a közigazgatási 
területén lévő rekultivált te-
rületek sorsára. Egy-egy ilyen 
szeméttelep igencsak negatív 
képet ad a településről, a 

most megtisztított területek 
ráadásul az Őrségi Nemzeti 
Park és a NATURA 2000 há-
lózat részét képezik. Az ilyen 
illegális lerakók nem csupán 
vizuálisan rombolnak, a leg-
főbb gondot a hulladékhal-
mot átmosó víz és a keletkező 
gázok jelentik. A csapadék a 

hulladékból kioldja a káros 
anyagokat, melyek a talajba, 
majd a rétegvizekbe kerülnek, 
a hulladék egyes alkotórészei 
pedig beépülnek állati, növé-
nyi szervezetekbe is. 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Nyert a pályázat, illegális hulladéklerakó 
telepeket számoltak fel a farkasfai városrészen

S z e n t g o t t h á r d  Vá r o s 
Önkormányzata a Szent-
gotthárdi Ifjúsági Tanács 
közreműködésével sikere-
sen adott be pályázatot az 
Erzsébet Ifjúsági Alap által 
kiírt ifjúságszakmai pályá-
zatra. Pályázatot nyújtha-
tott be minden, Magyaror-
szágon működő települési 

önkormányzat. A pályá-
zatban a kiíró Erzsébet 
Ifjúsági Alap szakemberek 
bevonásával segít egy új 
átfogó, részletes, széles, 
ifjúsági korosztályt érintő 
stratégiai dokumentumot 
elkészíteni. A pályázat célja, 
hogy támogassa a települési 
ifjúsági munkát, segítse 

az önkormányzatokat a 
településen zajló ifjúsági 
feladatok és szolgáltatások, 
programok tervezésében, 
összehangolásában. Segít-
sen megfelelő képet vázolni 
a településen élő, tanuló fia-
talok valós élethelyzetéről, 
szükségleteiről, igényeiről. 
A támogatói dokumentum 

aláírását követően meg-
kezdődik az érdemi munka, 
ahol a szakemberek bevon-
ják az érintett fiatalokat, 
iskolákat, civil szereplőket 
és egyéb, az ifjúsággal fog-
lalkozó szervezeteket. Az 
elkészült anyagot széles 
körben ismertetni fogjuk. 

(g. á.)

Szakmai segítség települési ifjúsági stratégiai 
dokumentumok elkészítéséhez
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A szalagavató életre szóló, 
fontos esemény, melyre az 
ember az idő múlásával is 
szívesen visszaemlékezik.  
Sajnos a 2020/21-es évfolyam 
végzőseit a pandémia meg-
fosztotta ettől. 

Bár a hagyományos ünnep-
ség elmaradt, mégis hálásak 
vagyunk a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium tanári karának, 
hogy ebben a vírushelyzetben 
is megpróbálták kihozni a 
maximumot.

A járványügyi szabályok be-
tartásával ugyan, de a 12.b. és 
12.g. osztály tanulóinak szíve 
fölé is felkerülhettek az érett-
ségi közeledtét jelző szalagok. 
Bár ezek a szalagok csak pa-
rányi méretűek, mégis hatal-
mas jelentéssel bírnak, hiszen 
jelképezik a gimnázium falai 
között eltöltött 8, illetve 4 év 
elmúlását, azt a rengeteg és 
sokrétű tudást, tapasztalatot, 
szép emlékeket, vicces pilla-
natokat, melyeket ez idő alatt 
kaphattunk iskolánktól. 

Egy különleges évfolyam-
nak rendhagyó szalagavató 
ünnepség járt. Hiszen osztály-
főnökeink, Háklár Gáborné 
tanárnő az utolsó, Kovács 
Andrea tanárnő pedig az első 
gimnáziumi osztályának tűz-
hette fel a szalagot. A megható 
ünnepélyt a Covid-19 sem 
vehette el tőlünk. A rendez-
vénynek iskolánk aulája adott 
helyszínt, melyet a 11. osztály 
kézzel készített dekorációi dí-
szítettek. A hagyomány szerint 
a 11. és 12. évfolyam beszéde 

mellett Balogh Éva igazgató is 
búcsúzott tőlünk. A megható 
sorok mosolyt is csaltak az 
arcunkra, hiszen a búcsúzás 
fájdalma mellett a szép pilla-
natokra, vicces diákcsínyekre 
is emlékeztünk. Zárásként 
a köszönet virágait adtuk át 
osztályfőnökeinknek. Az egész 
évfolyam nevében hálásak 
vagyunk nekik, akik előttünk 
álló példájukkal nemcsak ok-
tattak, de neveltek is minket. 

Illés Noémi és 
Császár Fanni 12.g

A Szentgotthárdi Vörösmar-
ty Mihály Gimnáziumban a 
Covid-19 járvány miatt nem 
tarthatták meg a szokásos 
szalagavató ünnepséget feb-
ruárban. Az érettségi előtt 
álló két osztály, a 12.b. és a 12. 

g. diákjai mégsem maradtak 
szalagok nélkül. Osztályfő-
nökeik, Háklár Gáborné és 
Kovács Andrea a gimnázium 
aulájában feltűzték nekik a 
szalagokat február 18-án.  A 
12.g. osztályba 25 tanuló, a 

12.b. osztályba 30 tanuló jár 
és készül a tavaszi érettségi 
vizsgákra. 

A szépen feldíszített aulában 
Balogh Éva igazgató búcsúz-
tatta őket, a 11. évfolyamosok 
nevében Gömbös Márton 

11.g. osztályos tanuló köszönt 
el tőlük, a végzősök nevében 
Jandrasics Eszter  12.b. osztá-
lyos tanuló mondott köszöne-
tet az itt töltött évekért. 

(Információ: a gimnázium 
Facebook oldala)

Mégis kaptak szalagot a gimnazisták

Rendhagyó szalagtűzés
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Csuk Ferenc ma is aktívan kutatja Szentgotthárd helytör-
ténetét, ír, fest, a szülővárosa iránt érzett mély szeretetből 
táplálkozó, sokoldalú munkássága pedig nélkülözhetetlen a 
város számára. Február 19-én, 80. születésnapja alkalmából 
Huszár Gábor polgármester és dr. Gábor László, önkormány-
zati és térségi erőforrások vezető köszöntötte fel.

Születése óta Szentgott-
hárdon él és tevékenykedik, 
csupán tanulmányai és a 
katonai szolgálat teljesítése 
szólította el innen. Hosszú 
évek óta foglalkozik Szent-
gotthárd és térsége történeti 
kutatásával. Számtalan ta-
nulmánya, cikke jelent már 
meg városunk történetével 
kapcsolatban, de előadások 
tartásával és televíziós ma-

gazinműsorokban is foglalko-
zott történelmi és kulturális 
örökségünk bemutatásával. 
A Honismereti Klub tagjaként 
aktív szerepet vállal a helyi 
értékek összegyűjtésében és 
a nagyközönség számára tör-
ténő bemutatásában is. Nem 
csupán a híres szülötteink, de 
épített környezetünk, illetve 
a szentgotthárdi történeti 
eseményeknek is alighanem 

legfőbb tudója. Számos eset-
ben, több projektben segí-
tette már közvetlenül is az 
önkormányzat munkáját. Az 
elmúlt években több városi 
kiadvány megjelenésében is 
közreműködött, jelenleg egy 
nyomtatás előtt álló könyv 
utolsó simításait végzik szer-
zőtársával, Horváth Zsuzsan-
na tanárnővel. 

Csuk Ferenc neve irodalmi 
alkotóként is közismert. Mind 
a líra, mind az elbeszélések vi-
lágában jelentek meg könyvei. 
Nem egyet ezek közül szülővá-
rosa ihletett. Korábban helyi 
irodalmi klubot is szervezett, 

festményeivel pedig kiállítá-
sokon is találkozhattunk. 

Önzetlen, a szülővárosa 
iránt érzett mély szeretet-
ből táplálkozó, sokoldalú 
tevékenységével kulturális, 
tudományos és művészeti 
területen is hozzájárult város-
unk fejlődéséhez, hírnevének 
öregbítéséhez. 

Tevékenységének méltó el-
ismeréseként 2015-ben Szent-
gotthárd város díszpolgára lett. 

Születésnapja alkalmából 
szeretettel köszöntjük és jó 
egészséget kívánunk neki!

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

A Szentgotthárdi Honismereti Klub tagjai is 
köszöntötték Csuk Ferencet a 80. születésnapján,  

a járvány miatt háza udvarán

Rendhagyó módon tartotta meg a 
szentgotthárdi Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület az idei farsangi rendezvé-
nyét, melynek keretein belül online 
jelmezversenyt hirdettek meg. A je-
lentkezők közül sokan saját kezűleg 
készített ötletes jelmezeikben indultak 
a versenyen. A beküldött jelmezekre az 
egyesület Facebook oldalán szavazha-
tott a közönség.

1. helyezett: Szőke Levente és Szőke 
Balázs – 271 szavazat

2. helyezett: Szakos Martin – 201 
szavazat

3. helyezettek: Mesics Olivér és 
Mesics Roland – holtverseny 132 sza-
vazat

Kóborné Kocsis Viktória

Csuk Ferencet köszöntötték a 80. születésnapján

Gábor László, Csuk Ferenc, Huszár Gábor

Online jelmezversenyt hirdettek
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165 éve, 1856. március 5-én 
halt meg Szentgotthárdon, 77 
éves korában Dóczy József 
kiváló ciszterci tudós. 1779. 
március 9-én született Bodaj-
kon. A rendbe 1813-ban lépett 
be. Előbb Mogersdorfban 
volt lelkész, majd 1835-től 
Szentgotthárdon, 4 év múlva 
ugyanitt perjel lett. 1831-
ben jelent meg Pesten ma-
gyar nyelven híres munkája: 
„Története és viszontagságai 
Szentgotthárdnak a XII. szá-
zadnak végétől a XIX. század 
harmadáig ”. Temetőkápol-
nánk fala őrzi sírkövét.

130 éve, 1891. március 25-
én szavazták meg a képvi-
selők a rohamosan fejlődő 
nagyközségben az utcák és 
terek elnevezésének táblák-
kal való jelölését.

125 éve, 1896. március 7-én 
alakult át a 2 hónappal koráb-

ban létrehozott Kerékpáros 
Egylet egyesületté, 40 taggal. 
Részletes alapszabályt készí-
tettek. Okiratba foglalták a 
testi erőt előmozdító egyéb 
sportágak, így a torna, a teke, 
az evezés, a vívás gyakor-
lását. Az egyre népszerűbb 
új sportág tagjai kék–fehér 
magyaros szabású formaru-
hát viseltek, melyet egy helyi 
szabó készített el számukra. 

125 éve, 1896. március 15-
én volt a forradalom és sza-
badságharc 48. évfordulója. 
Szentgotthárdon és szerte az 
országban ekkor, a millenni-
um évében volt először lehe-
tőség nyilvánosan megtartott 
megemlékezésekre. Nagyon 
készült a Dalos Egylet az ün-
nepnapra, mely kiválóan sike-
rült, a dalárda kitett magáért.

110 éve, 1911 márciusá-
ban állandó mozgóképszín-

ház nyílt. „Szentgotthárd a 
moziváros” – írta a helyi sajtó.

110 éve, 1911 márciusától 
naponta 10 bérkocsi közle-
kedett a vasútállomás és a 
központ között, jól mutatva 
Szentgotthárd fejlődését, 
mely az 1872-es vasúttal in-
dult.

75 éve, 1946. március 6-án 
volt először tanévnyitó a 
dolgozók gimnáziumában. 
Vas megyében elsőként itt 
volt lehetőség február végén 
felvételi vizsgát tenni Marót 
(Mathiász) Artúr ny. igazgató 
előtt. Hodászi Ede lett meg-
bízva a Dolgozók Iskolája 
vezetésével. A hét 5 napján 
17:30 és 21:00 óra között folyt 
az ingyenes tanítás. A szent-
gotthárdi gimnázium külső 
tagozataként Körmenden is 
megkezdődött a felnőttek 
képzése.

45 éve, 1976. március 21-én 
jelent meg a Népújságban 
Márkus László dr. Partizán 
című írása Frühwald (Ettre) 
István doktor életrajzával.

40 éve, 1981. március 6-án 
számolt be a Vas Népe újság 
a Szentgotthárdon augusztus 
1-jétől önállóan működő ze-
neiskola létesítéséről.

10 éve, 2011. március ele-
jén készült el az amerikai 
General Motors Powertrain-
Magyarország Szentgotthár-
don működő gyárában az 
ötmilliomodik hengerfej.

5 éve,  2016 márciusá-
ban, 20 évvel Keserü Balázs 
Szentgotthárdi mise című 
oratórikus alkotásának ős-
bemutatója után, szülővá-
rosában újra feldolgozták és 
előadták a darabot.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók márciusban

Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

Villanyszerelés, külső-belső burkolás.
Kapubejárók készítése, kertépítés.

Takarítás.

Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda: 

06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő: 

munkanapokon 8.30-15.00

Telephelyünkön garázsok, irodák, raktárak bérbe adók!

SZET Szentgotthárdi Kft.

Halottbeszállítás 
24 órás ügyelet: 
06-30/2827-684
06-30/819-0856

Park és közterületek gondozása, 
szállítási munkák elvégzése. Tel.: 06-94/553-023

Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
Tel.: 00-36-94-553-023

E-mail: info@szetszentgotthard.hu
www.szet-kft.hu 
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A megyei labdarúgó baj-
nokság tavaszi küzdelmei is 
megkezdődtek február első 
hétvégéjén. A korai kezdés 
azért indokolt, mivel az MLSZ 
ragaszkodik ahhoz, hogy a 
Megyei I. osztályú bajnokság 
is május 30-ig véget érjen. 
A járványügyi előírásoknak 
megfelelően a mérkőzések 
zárt kapuk között zajlanak. 
Az első héten a legmagasabb 
megyei osztályban pótolták 
az elmaradt mérkőzéseket. 
A Szentgotthárdi VSE lab-
darúgói új edzővel Crnko 
Bogdannal futottak neki a ta-
vaszi fordulóknak. Az új edző 
komoly mennyiségű szlovén 
első osztályú mérkőzéssel 
rendelkezik játékosként, to-
vábbá a legmagasabb edzői 
képesítést is megszerezte. A 
szakosztály vezetői és játéko-
sai köszönik a korábbi edző 

Papp Zoltán munkáját, aki a 
vírusjárvány okozta nehéz 
időszakban is, a legjobb tudása 
szerint biztosította a munkát 
a szentgotthárdi labdarúgók 
számára. A csapathoz kap-
csolódó hír, hogy jelentősen 
megerősödött a keret, mivel 
6 labdarúgót sikerült igazolni 
Ausztriából, Szlovéniából és 
a környező csapatoktól. A 
vezetők bíznak a tavaszi jobb 
szereplésben és a középme-
zőnyhöz való felzárkózásban, 
további cél még, hogy ezzel a 
csapattal a következő bajnok-
ságban minél eredményeseb-
ben tudjanak majd szerepelni, 
amelynek alapjait a tavaszi 
fordulókban szeretnék meg-
alapozni. 

A Rábatótfalui SE csapata 
hosszabban pihenhetett a 
városi riválisánál, mivel a Me-
gyei II. osztályú bajnokság Déli 

csoportja csak március első 
hétvégéjén startol. A csapat a 
felkészülés alatt heti két edzé-
sen és edzőmérkőzéseken 
vehetett részt a szentgotthárdi 
műfüves labdarúgó pályán, így 
az időjárási viszonytagságok-
nak a pályával kapcsolatban 
nem voltak kitéve. A keret ösz-
szetételében minimális válto-
zások voltak, ők is igyekeztek 
erősíteni a tavaszi folytatásra. 
A hátralévő fordulók tekin-
tetében szeretnének feljebb 
lépni a tabellán, és minél több 
mérkőzést megnyerni.

A Megyei III. osztály tavaszi 
folytatásában a Csörötnek 
KSK gárdája már nem vesz 
részt, mivel visszalépett a 
további folytatástól, így 15 
csapattal kezdődött a tavaszi 
fordulók menetrendje febru-
ár 20-án. Itt is szükséges volt 
elmaradt fordulókat pótolni. 

A csapat keretében minimális 
változás történt, a gárda az 
őszi szezonjukat hamar sze-
retné elfelejteni, mivel nem 
sok pontot tudtak gyűjteni, 
a folytatásban bíznak benne, 
hogy jobb és szervezettebb 
játékkal sikerült több győzel-
met összehozni  és eredmé-
nyesebben szerepelni.

(g. á.)

A Szentgotthárdi VSE felnőtt 
csapatának őszi teljesítménye 
elmaradt az elvártaktól, ta-
vasszal nem lehet más céljuk, 
mintsem javítani ezen a telje-
sítményen és megőrizni az NB 
II-es tagságot. 

Február 6-án Lipóton ven-
dégszerepelt az együttes és a 
végletekig szoros mérkőzésen 
sajnos nem sikerült idegenben 
pontokkal távozni, mivel 28-
27-es arányban alulmaradt. Az 
ifjúsági csapatnak sem sikerült 
pontot szerezni ők 32-30-as 
vereséggel távoztak Lipótról. 

Február 14-én a Szentgott-
hárdi csapat Komáromban 
játszott. Sajnos ezúttal is érvé-
nyesült a papírforma és mind-
két együttes vereséggel zárta 
a fordulót. Érdekesség, hogy 
a hazai csapatban korábbi vá-
logatott játékos is játszott és a 
hazaiak mindkét mérkőzésen 
egyértelműen érvényesítették 
a papírformát.

Felnőtt:
Szentgotthárdi VSE–Komá-

romi VSE 26:32
Ifjúsági:
Szentgotthárdi VSE–Komá-

romi VSE 27:43
A folyatás (február 27-én) 

sem ígérkezett könnyű fel-
adatnak, mivel a jó erőkből 
álló Tarján csapata látoga-
tott Szentgotthárdra. Ezúttal 
azonban az ifjúsági csapatnak 
sikerült a bravúr és legyőzték 
az előzetesen esélyesebbnek 
tartott vendégcsapatot, a fel-
nőtt gárda sajnos most sem 
tudott bravúrt hozni. 

Ifjúsági: Szentgotthárdi 
VSE–Tarjáni SE 26:24

Felnőtt:  Szentgotthárdi 
VSE–Tarjáni SE 28:36

További eredmények:
U12 
Szentgotthárdi VSE–Vo-

nyarcvashegy SE 18:5 
Szentgotthárdi VSE–Bala-

tonfüredi KSE 11:23

Serdülő
Szentgotthárdi VSE–KK Aj-

ka 39:21
Szentgotthárdi VSE–Komá-

rom VSE 46:2
U14
Szentgotthárdi VSE–Csur-

gói KK 13:29
S z e n t g o t t h á r d i  V S E –

Tunsgram SE 14:19
Szentgotthárdi VSE–Celldö-

mölki VSE 19:15

Szentgotthárdi VSE–Éles 
Kézisuli II. 16:20

A kézilabdához kapcsolódó 
hír, hogy a koronavírus-jár-
vány harmadik hulláma miatt 
a MKSZ döntést hozott arról, 
hogy valamennyi, a szövetség 
szervezésében zajló után-
pótlás-bajnokság küzdelmeit 
felfüggeszti 2021. március 2-15. 
között.

(g. á.)

Kézilabda eredmények

Elindult a tavaszi labdarúgószezon Eredmények
Megyei I. o.
Egyházasrádóci SE–Szent-
gotthárdi VSE 2–4. Ifi: 1-3. 
Szentgotthárdi VSE–CVSE- 
Vulkán Fürdő 1–1. Ifi: 1-1.
VÉP VSE–Szentgotthárdi 
VSE 3–0. Ifi: 1-3. 
Szentgotthárdi VSE–Kősze-
gi Lóránt FC 2–1. Ifi: 3-0.
Megyei III. o.
Máriaújfalui SE–Futball 
Klub Szakonyfalu 2–5 
Rábagyarmat KSK–Mária-
újfalui SE 5–0

U12 csapat
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A Szuperligában vitézkedő 
Szentgotthárdi VSE tekézői is 
februárban kezdték a tavaszi 
bajnoki versengést. Ők is el-
maradt mérkőzést pótoltak 
első ízben, a FTC-t fogadták a 
Városi Sporttelep Tekepályá-
ján, a mérkőzés esélyesének 
a hazaiak számítottak, amit 
a pályán is bizonyítottak, és 
simának mondható 6–2-es 
(3653:3530) győzelmet arattak. 
A folytatásban vendégként 
hazai pályán szerepeltek, mivel 
a megyei rivális Csákánydo-
roszlói TE gárdájával játszot-
tak, akik hazai fordulóikat 

Szentgotthárdon rendezik. A 
szentgotthárdiak jó formája 
ezúttal is megmutatkozott, 
mivel nagyon magabiztosan, 
8-0 arányban (3658-3411) győz-
ték le a csákányi együttest. A 

tavaszi harmadik mérkőzését 
Ajkán játszotta a csapat, és a 
folytatás sajnos nem sikerült 
úgy, mint a korábbi hetekben, 
6-2-es arányban (3356:3253) 
vereséggel zárták a bajnoki 

fordulót. Azonban nincs ok a 
csüggedésre, mivel a Szent-
gotthárdi VSE gárdája remek 
idei bajnoki szereplésének 
köszönhetően a 4. helyen áll a 
legmagasabb osztályban.  (g. á.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az 
Aktív Magyarország Program keretében meghirdetett Orszá-
gos Bringapark Program felhívására. Pozitív elbírálás esetén az 
önerő biztosítása mellett egy régi probléma oldódhat meg, és a 
„skate-esek” megfelelő pályán hódolhatnak szenvedélyüknek.

A bringaparkok kialakításá-
nak célja többek között a gör-
dülő szabadidős és sport infra-
struktúra kínálatának bővítése 
a sportág szerelmesei számára.

A pályázat lehetőséget biz-
tosít Szentgotthárd számára is, 
hogy a korábban több fórumon 
felmerülő igényt, miszerint egy 
gördülő sportokra alkalmas 
parkot alakítsanak ki egy meg-

felelő helyszínen. A tervezett 
pályát a kerékpárosok mellett a 
gördeszkások, rolleresek, gör-
korcsolyázók és BMX kerékpá-
rosok is használni tudják majd.

A BMX freestyle pálya meg-
valósításának helyszíne a 
Sporttelep lenne (a fitnesz-
park melletti terület), ahol 
elsődlegesen egy megfelelő 
aszfaltozott területet kell majd 
kialakítani. A tervezett pálya 6 
eszközt tartalmaz majd, ezek 
kialakítása mellett napelemes 
kültéri világítás kiépítésére is 
sor kerül a tervek szerint.

A projekt  összköltsége 
23.331.821 Ft, amelyből 50% ön-
részt pozitív elbírálás esetén az 
önkormányzat biztosít. 

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Tekehírek

Sikeres pályázat esetén BMX freestyle pálya létesülhet

Húsz gimnazista diák sí-
elhetett február harmadik 
hetében a Veszprém megyei 
eplényi sípályán. A diákok a 
Ski43 Program Nonprofit Zrt. 
közreműködésével vehettek 
részt a „SKI For Free” orszá-
gos programján. Az ingyenes 
program lehetőséget ad min-
den magyarországi általános 
iskolásnak, hogy megismerje 
az eplényi síelést. A program 
legfontosabb célja, hogy a téli, 
mozgásszegény időszakban 

egyedi élményt nyújtva vigye 
szabad levegőre az általános 
iskolás diákokat, akik iskolai 
napokon (hétfőtől–csütörtö-
kig), előre egyeztetett időpon-
tokban vehetnek részt ingye-
nes sí- és snowboardoktatá-
son az eplényi Síarénában. Az 
iskola sikeresen regisztrált, és 
februárban utazhatott síelni. 
A gimnazisták két csoportban 
(kezdők és haladók) vehettek 
részt a síoktatásban, a szak-
képzett oktatókat is a program 

térítésmentesen biztosította 
hasonlóan a felszereléssel 
és az ebédcsomaggal együtt. 
A szervezők nagy figyelmet 
fordítottak a járványhely-
zettel kapcsolatos szabályok 
betartására. A síelést követően 
animátorok szórakoztató sza-
badtéri játékokkal kedvesked-
tek a szentgotthárdi csoport 

számára. A két kísérőtanártól, 
Szabóné Budai Tündétől és 
Pável Tamástól megtudtuk, 
hogy a gyerekek nagy élmény-
nyel és jókedvvel távoztak a 
Síarénából, és bíznak benne, 
hogy a gimnázium a követ-
kező évben is részt vesz a 
programban.

(g.á.)

Gimis síelés Eplényben
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IV. Károly utolsó magyar ki-
rály, egyben Ausztria utolsó 
császára 1921-ben megpró-
bált a magyar trónra visz-
szatérni. Ez volt az egyetlen 
alkalom, amikor egy osztrák 
császár, egyben magyar ki-
rály személyesen járt Szent-
gotthárd térségében. 

Inkognitóban Pinkafő (Pin-
kafeld), Felsőőr (Ober wart),  
Nagyszentmihály 
(Gross petersdorf) 
érintésével Húsvét 
Nagyszombat este 
érkezett Szombat-
helyre a püspöki pa-
lotába Mikes János 
püspökhöz, ahol 10 
napig tartózkodott. 
Visszatérési kísérle-
te azonban kudarc-
ba fulladt – főleg a 
nemzetközi tiltako-
zás és fenyegetés 
miatt  –, így 1921. 
április 5-én külön-
vonattal indult el 
Szombathelyről az 
akkori utolsó ma-
gyar vasútállomásra, 
Gyanafalvára (ma 
Jennersdorf).  

A vonat rövid ideig 
megállt Körmenden, Nagy-
csákányban (ma Csákánydo-
roszló) és Szentgotthárdon is, 
ahol népes küldöttség élén dr. 
Vargha Gábor, akkori ország-
gyűlési képviselő köszöntötte 

a királyt.  A vasútállomáson 
gróf Sigray Antal kormány-
biztos bemutatta a járási tisz-
tikart, melynek tagjaival a 
király elbeszélgetett, majd 
negyedórával később a vonat 
továbbrobogott. 

A királynak és kíséretének 
Gyanafalván több mint két 
órán keresztül kellett vá-
rakozni, amíg megérkezett 
Bécsből a beutazási engedély 

Ausztriába. A királyt az állo-
máson szívélyesen fogadták, 
a gyerekeknek tanítási szü-
netet rendeltek el, cigányok 
zenéltek, felvonult a tűzoltók 
dísz-szakasza. A Raffel János 

Vendégfogadó (ma Hotel 
Raffel) magyaros káposz-
tás pörköltet és túrós rétest 
vitt a királynak, mivel nem 
hagyhatta el az állomás terü-
letét. A beutazási és átutazási 
engedély megérkezése után 
IV. Károly visszatért Svájcba, 
száműzetésébe. 

2021. április 5-én ennek az 
eseménynek lesz a 100 éves 
évfordulója. Woki Zoltán 

kezdeményezésére, Huszár 
Gábor polgármester és az Ön-
kormányzat támogatásával 
már egy évvel ezelőtt szerve-
ző munka indult a méltó meg-
emlékezésre. A tervek között 

mind Jennersdorfban, mind 
Szentgotthárdon emléktábla 
felavatása szerepelt promi-
nens személyek meghívásá-
val. Sikerült több magyar és 
osztrák támogató szervezetet 
és személyt a kezdeménye-
zés mögé állítani, és sikeres 
önkormányzati pályázattal 
anyagi forrást is biztosítani. 

A megemlékezés fő célja 
nem IV. Károly politikai sze-

repének értékelése, 
hanem magának az 
eseménynek a fel-
idézése, hiszen ez 
az egyetlen alkalom, 
amikor egy osztrák 
császár, egyben ma-
gyar király szemé-
lyesen járt ebben a 
térségben. 

Különösen ma-
gyar, illetve Vas (vár)
megye szempont-
jából az eseményt 
Woki Zoltán könyv 
formájában is fel-
dolgozta, a 100 évvel 
ezelőtti eseménye-
ket 100 fénykép szí-
nesíti. 

A ko r o n a v í r u s 
viszont közbeszólt, 
így a tervezett meg-

emlékezések, rendezvények 
valószínűleg csúszni fognak, 
illetve csak később fog ki-
derülni, azokból mit lehet 
megvalósítani az évforduló 
napján, április 5-én.

100 éve itt járt az utolsó magyar király



Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet!
Keresse meg azt a szentgotthárdi alapítványt vagy egyesületet, melynek projekt-

jét, kezdeményezését szívesen támogatná, és ajánlja fel Ön is adója 1 százalékát!
Ne gondolja azt, hogy adója 1%-a kis összeg, amivel nem érdemes foglalkozni. 

Kis adomány nem létezik! A civil szervezetek számára minden forint óriási se-
gítséget jelent.

A rendelkező nyilatkozaton az Ön adóazonosító jele mellett a kedvezményezett 
adószámát kell feltüntetnie. 

Szentgotthárdi Civil Fórum 18897023-1-18

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 18892901-1-18

Szentgotthárd Énekegyesület 18893311-1-18

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 18894219-1-18

Szentgotthárdért Közalapítvány 19246200-1-18

Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 18888324-1-18

Horgász Egyesület Szentgotthárd 19895794-1-18

Rábafüzesért Egyesület 18896493-1-18

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 18898677-1-18

Egészségesebb Jövőért Alapítvány 18894611-1-18

Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 18898543-1-18

Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány 18883570-1-18

A Tehetségekért Alapítvány 18880292-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 18883910-1-18

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 18895564-1-18

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 18889727-1-18

Szentgotthárdi VSE 19893589-1-18

Szentgotthárdi Kézilabda Klub 19247964-2-18

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület  18894941-1-18

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 18897229-1-18 

Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány 18884313-1-18 

A SZJA 1%-át gyűjtő, támogatható alapítványok és egyesületek:

Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás 18898316-1-18

Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány 18898787-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 18880890-1-18

Hármashatár Baráti Kör 18887268-1-18

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 18881808-1-18

Synergy Fittness Szentgotthárd SE 18271948-1-18

Szentgotthárd - Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete 18204481-1-18

Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért 18880230-1-18

ÖRNYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány 18284476-1-18

Máriaújfaluért Egyesület 18896929-1-18

Máriaújfalui SE 19893424-1-18

Rábatótfalusi Sportegyesület 19893503-1-18

Skorpió Kich-Box Sportegyesület  18892808-1-18

Brenner János Emlékhely Alapítvány 18880711-1-18

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 19247737-1-18

Református Templomért Alapítvány 18882469-1-18

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 15574321-1-18

Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 18891508-1-18

Rábavidéki Ifjúsági Egyesület 18622832-1-18

Kutyabarátok Egyesülete 18888111-1-18

PresiDance Táncsport Egyesület 18757367-1-18

1%
BABATI HÚSBOLT 
SZENTGOTTHÁRD 
Kossuth Lajos út 4. • 06-30/388-2525

H.: 7:00-15:00, K-P.: 6:30-16:30
Szo.: 6:30-11:00, Vas.: Zárva

Érvényes: 2021.03.16–03.28-ig. 
Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Csirkeszárny    699 Ft/kg
Csirke egészben     699 Ft/kg
Csirkecomb          699 Ft/kg
Csirkemellfi lé  1499 Ft/kg
Csirkemell csontos  1159 Ft/kg

EXTRA TOP ÁR
Körmendi Kocsonya  699 Ft/db   
   500 g  1399 Ft/kg  
Tepertőkrém 250 g/dob.  399 Ft/db   

1596 Ft/kg  
Lecsókolbász                       849 Ft/kg
Zsír 1 kg 899 Ft/kg
Disznósajt vcs.                     999 Ft/kg
Véres - Májas hurka 999 Ft/kg

RETRO Párizsi 1399 Ft/kg
Marha Párizsi 1499 Ft/kg
Cserkészkolbász 1319 Ft/kg
Vasi grill vcs. 1799 Ft/kg
Kenőmájas-Szelőmájas 1099 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs 1399 Ft/kg
Körmendi Borókás  2299 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka   2899 Ft/kg

HÚSVÉTI 
AJÁNLATUNK

03.01-04.04.

Füstölt kötözött 1999 Ft/kg
Füstölt Sódér 1999 Ft/kg
Füstölt csülök 1599 Ft/kg
Füstölt csülök 
    csont nélkül       1929 Ft/kg
Füstölt kolozsvári 
     szalonna      2399 Ft/kg
Füstölt comb  2499 Ft/kg
Füstölt tarja  2499 Ft/kg
Füstölt parasztsonka  2699 Ft/kg
Füstölt parasztlapocka 2599 Ft/kg
Füstölt angolszalonna 2899 Ft/kg
Lángolt karaj 3249 Ft/kg
Körmendi szívsonka 3099 Ft/kg

Sertés fehércsont 1 Ft/kg  TOP ÁR!

Sertés máj 299 Ft/kg TOP ÁR!

Oldalas 1599 Ft/kg  TOP ÁR!

Dagadó 1579 Ft/kg  TOP ÁR!

Apróhús 1399 Ft/kg  TOP ÁR!

Szűzpecsenye 1819 Ft/kg  TOP ÁR!

Kolbásszal töltött  karaj 

 2139 Ft/kg  ÚJDONSÁG!

Kolbásszal töltött szűzpecsenye  

 2139 Ft/kg  ÚJDONSÁG!

HÚSVÉTRA HANGOLÓDVA!        

KEMENCÉBEN SÜLTEK!!
Sült hasalja szalonna 2599 Ft/kg    
Sült tarja  3299 Ft/kg    
Sült oldalas   2999 Ft/kg
Sült csülök csont nélkül 2329 Ft/kg
Sült csülök csontos 1999 Ft/kg 


