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Főz a győztes csapat

Négy első osztályt 
indítanak

Több mint 2 milliárd forint elnyert 
pályázati támogatással gazdálkodhat 
Szentgotthárd a következő időszak-
ban – jelentette be május 3-án Huszár 
Gábor, Szentgotthárd polgármestere. 
Az önkormányzati hivatal nagytermé-

ben tartott sajtótájékoztatón a város 
alpolgármestere, az önkormányzati 
bizottságok elnökei és az önkormány-
zati hivatal pályázati munkatársai is 
részt vettek. (A Várkertet is fölújítják.)

Folytatás a 3. oldalon 

Pályázati rekord

Nagy sikerű húsvéti koncert

Szentgotthárd Város Fúvószenekara a 
Széchenyi István Általános Iskola sport-
csarnokában tartotta húsvéti koncertjét.  
Rápli Róbert karnagyvezetésével indították 
az idei fúvós évadot. A koncerten köszöntöt-

ték a zenekar jubiláló tagjait, Rápli Róbert 
karnagyot, aki 20 esztendeje vezeti az 
együttest és Fébert Miklós szárnykürtöst, 
aki immár 60 éve tagja a fúvószenekarnak.

Folytatás a 6. oldalon 

Április 20-án és 21-én volt a beirat-
kozás Szentgotthárdon az Arany János 
Általános Iskolában, 75 gyermeket írat-
tak be. Ebből 29 gyermek részére kérték 
a szülők a német nemzetiségi nyelv, 9 
gyermek részére pedig a szlovén nem-
zetiségi nyelv oktatását. A 2017/18-as 
tanévben 4 első osztály indul. A leendő 
első osztályos gyermekek szüleinek 
2017. május 23-án 17 órakor lesz az első 
szülői értekezlet iskolánkban.

(Arany iskola)

Mozgalmas 
majális

Szentgotthárdon április 29-én este 
a civil szervezetek felállították a má-
jusfát, május elsején a Színház körül 
megtartották a majálist. Főzőverseny, 
vásár, szórakoztató programok várták 
a közönséget.

Folytatás a 2. oldalon 
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Ismét látogatható a kerámia 
kiállítás a múzeumban

A Savaria Múzeum népraj-
zos munkatársai új kerámia-
kiállítást rendeztek a Pável 
Ágoston Múzeum emeletén 

Gerencsérek címmel. A kiállí-
tás nyitvatartási időben (K-Szo 
11.00-15.00) ismét látogatható.

M. P. 

Arany János születésének 
200. évfordulója előtt tiszte-
legve rendezett vetélkedőt 
Szentgotthárdon az önkor-
mányzati hivatal refektóriu-
mában a Pannon Kapu Kul-
turális Egyesület április 11-én, 
a magyar költészet napján. 
Felső tagozatos diákok vetél-
kedtek háromfős csapatok-
ban.  Tesztlapokat töltöttek ki, 
Arany János versek idézeteit 
kellett felismerniük. A Mol-

nár Piroska könyvtárigazga-
tó, Kovács Lászlóné nyugdíjas 
pedagógus és Varga Bence 
gimnáziumi tanár által al-
kotott zsűri megannyi ötle-
tes, kiemelkedő pályaművet 
hallgatott meg. A vetélkedőn 
a Vörösmarty Gimnázium 
„Részvétel a fontos” triója, 
Boldizsár Gina, Császár Fan-
ni, Komóczi Réka végzett az 
első helyen.

Fotó: H. R. L. 

Kóbor Szonja Arany János életéről mesél a zsűrinek 

Arany János emléke előtt 
tisztelegtek

Folytatás az 1. oldalról
A szállítás során kissé meg-

tépázott májusfa is hívogatta 
az érdeklődőket a Színház 
körüli rendezvényre, amiből 
ezúttal sem hiányozhatott a 
civil szervezetek főzőverse-
nye, idén pityókás jelleggel. 
Már korán délután nekiálltak 
az önkéntes csapatok a főzés-
nek, s miközben a színpadon a 
minden korosztály igényéhez 
igazodó szórakoztató műso-
rok futottak, a levegőben fi-
nom illatok terjengtek. Stílsze-
rűen harmónia módra készült 
a Harmónia Egészségvédő Kör 
vargányás, medvehagymás 
pincepörköltje. Elárulták, már 
egy órakor elkezdték főzni, 
de legalább három óra kell, 
amíg elkészül. Sajnos a szél 
eléggé vitte a bogrács alatt 
a lángokat. A fakanál díjat 
ugyan még nem nyerték el, 
de tapasztalatot és jókedvet 

igen. A Természetjárók Ba-
ráti Köre alkalmi konyháján 
is már bugyborékolt az étel. 
Legényfogó, piroskás, pityó-
kás pincepörkölt készült. Itt a 
pityóka többféle értelemben 
is szerepelt. Elég sok volt a lé, 
de megnyugtattak, hogy majd 

elfő. Hús, hagyma, fűszerek, 
krumpli, de még füstölt comb 
is került a bográcsba. „Sarokba 
szorult” a Nyugdíjas Egyesület 
Rozmaring Tánccsoportjának 
csapata, de itt legalább vé-
dettebbek voltak az enyhén 
fújó széllel szemben. Ők is 

vargányás pincepörköltet 
kavargattak, de ezt megbolon-
dították egy kis vaskeresztesi 
vörösborral, ami jól ki is jött 
a fogyasztáskor. Volt csapat, 
amelyik olyan gyorsan vég-
zett, hogy már négy óra előtt 
lakmározhatott a főztjéből. 

Késő délután hirdettek ered-
ményt, előtte Kovács Márta, a 
Szentgotthárdi Civil Fórum 
titkára azt kérte, hogy nagy 
tapssal jutalmazzák a „kony-
haművészek” teljesítményét. 
Majd arról beszélt, hogy 2006 
óta évente rendezik meg a 

majálishoz kapcsolódóan a 
főzőversenyt, ezúttal tizen-
két csapattal. Idén sem volt 
könnyű dolga a zsűrinek a 
döntésnél. 

Az alkalomra írt versikéért 
a különdíjat a Máriaújfaluért 
Egyesület érdemelte ki, amely-
nek tagjai fel is olvasták kis 
költeményüket. Különböző, 
olykor tréfás kategóriákban 
adtak át okleveleket, úgymint a 
legmagyarosabb étel, a legrej-
télyesebb étel, a legszínesebb 
étel, a legsejtelmesebb étel, a 
legmesteribb pityókás étel, a 
legfűszeresebb étel, a leglátvá-
nyosabb étel, a legpityókásabb 
étel és az egyszerű pityókás 
étel. Végül a türelem fődíjat 
termett, s a jelenlévők megtud-
hatták, hogy a „Civil Fakanál 
2017” elismerés fakanál és 
oklevél formájában a Termé-
szetjárók Baráti Körének járt. 

l. e. 

Mozgalmas május elsejei majális

A máriaújfalui csapat írta a legjobb főzős versikét
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Folytatás az 1. oldalról
Huszár Gábor történelmi-

nek nevezte, hogy sikerült 
ennyi pályázatot nyerni, még 
nem fordult elő, hogy fejlesz-
tésekre egyszerre ilyen sok 
pénzt kapott volna Szent-
gotthárd. Csak a Terület és 
Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) felhívásaira 
összeállított és benyújtott pá-
lyázati projektek tekintetében 
1.327.655.326 Ft támogatás 
érkezik Szentgotthárdra. A 
polgármester egyenként föl-
sorolta a sikeres pályázatokat. 
Az Arany János Általános 
Iskola épületének energetikai 
korszerűsítésére, hőszigete-
lésre, nyílászárók cseréjére, 
napelemek telepítésére, aka-
dálymentesítésre 159 milliót 
kapnak. A Játékvár Óvodában 
30 éve várnak tornaszoba és 
egy közösségi helyiség kiala-
kítására, de hőszigetelés és a 
nyílászárók cseréje is része a 
nyertes pályázatnak, amely-
nek értéke mindösszesen 151 
millió forint. Folytatódik a 
kerékpárút- és járdaépítés: a 
Kossuth Lajos utcában közel 
300 millió forintból egyesí-
tett kerékpárút és járda kerül 
kialakításra, zárt csapadék-
víz-elvezetéssel. Az ipari park 
infrastrukturális fejlesztéseire 
közel 500 millió forint áll majd 
rendelkezésre: az Allison előtti 
részen autóbuszöböl és busz-
forduló épül, kerékpárutakat 
és járdákat is létesítenek, il-
letve a III. ütem közművesített 
kialakítása is megtörténik. A 
Zöld Szentgotthárd program 
keretében komplex módon 
felújítják a várkertet, benne 
a barokk kerttel, a szabadtéri 
színpaddal, a sétányokkal, 
világításkiépítéssel, illetve a 
régi strand területének re-
habilitációja is megtörténik, 
itt kis tavat is létrehoznak az 

összesen erre fordítható 240 
millió forint támogatásból. 

Huszár Gábor röviden kitért 
a korábban elnyert, folya-
matban lévő pályázatokra is. 
Szentgotthárd-Máriaújfalu 

szennyvíz-hálózatának kiépí-
tésére 505 milliót, a Széchenyi 
iskola tornacsarnok és vizes-
blokkjának felújítására 108 
millió forintot fordítanak. Ren-
dezték és megújították az 56-os 
emlékerdőt és parkot, erre 
500 ezer forintot költenek. A 

Kossuth utcai művelődési ház 
tetőfelújítására, nyílászárók 
cseréire és külső homlokza-
tának rekonstrukciójára közel 
58 millió forintot fordítanak 
egy Kormányhivatal által me-
nedzselt pályázat keretében. A 
Pável Ágoston Helytörténeti és 
Szlovén Nemzetiségi Múzeum 
digitális terepasztalának és a 
Hadiösvény programjának pá-
lyázati támogatásból megvaló-
suló szlovén nyelvű fejlesztése 

alig fejeződött be, a Muzeális 
intézmények szakmai támo-
gatása (Kubinyi Ágoston prog-
ram) pályázati felhíváson az 
önkormányzat újabb 2 millió 
forintot nyert a további, német 

nyelvű fejlesztésekre. Felújítják 
a Refektóriumot is, restaurálják 
és visszaállítják a faburkolatot, 
közel 28 millió forint pályázati 
támogatásból. Városmarketing 
pályázaton 100 ezer eurót, azaz 
hozzávetőlegesen 30 millió 
forintot nyertek.

Mindezeken felül több ösz-
szeállított és már benyújtott 
szentgotthárdi pályázat még 
elbírálásra vár. A Vidékfej-
lesztési Programon belül a 
külterületi utak felújítására – 
két másik község konzorciumi 
partnerségével –  90 millióra 
pályáztak, továbbá a Hunyadi 
út önkormányzati tulajdonú 
részeire egy másik pályázatot 
is benyújtottak 31 millió forint 
projektösszeggel. Testvérvárosi 

programok megvalósítására 
500 ezer forintra pályáztak, a 
Móra Ferenc Városi Könyvtár 
pedig a könyvtárudvar fej-
lesztésére 61 millió forintos 
pályázati projektet készített el.

Mindezekkel párhuzamo-
san gőzerővel zajlik a további 
pályázati projektek előkészí-
tése, többek között a Színház, 
a Széchenyi iskola és a gim-
názium tornacsarnokának 
energetikai felújítása, a mozi 
fűtéskorszerűsítése, a Széche-
nyi iskola konyhafejlesztése, a 
„Vargyai” ház komplex felújítá-
sa turisztikai és civil célzattal. 
Szintén előkészítés alatt áll a 
művelődési ház kerthelyisé-
gének felújítása, a Hársas tó 
fejlesztése, a mozi közösségi 
terének fejlesztése, illetve az 
Esély Otthon pályázat keretein 
belül önkormányzati lakás-
felújítások történhetnek meg. 
Az aktuálisan előkészítés alatt 
lévő pályázatok értéke megkö-
zelíti a félmilliárd forintot.

A polgármester megköszön-
te mindazoknak a kollégáknak 
a munkáját, akik előkészítették 
és megírták a sikeres pályá-
zatokat. Dr. Gábor László, az 
Önkormányzati és Térségi 
Erőforrások vezetője fogta 
össze a csapatot, amelynek 
munkatársai: Papp Bálint, 
Kozó-Németh Eszter, Páczné 
Szakál Éva, de komoly részt 
vett ki a munkából Doncsecz 
András városüzemeltetési ve-
zető, Törő Eszter, Báger Teréz, 
és külsősként Kocsis Zsolt is.

Most kezdődnek a nagy 
munkák, jó vállalkozókat, a 
legjobb kivitelezőket kell meg-
találni az önkormányzatnak a 
pályázatok sikeres megvaló-
sításához. Harminchat hónap 
áll rendelkezésre a grandiózus 
tervek megvalósítására. 

(t. m.) 
Fotó:Nagy Jácint/vaol.hu

Pályázati rekord: majdnem annyi támogatás 
érkezik, mint amennyi a város költségvetése

Huszár Gábor a sajtótájékoztatón

Kozó-Németh Eszter, Papp Bálint, 
Kovács Márta Mária, Huszár Gábor
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Április 26-án a közrendről, 
közbiztonságról, a 2016-os 
zárszámadásról, a fürdő mű-
ködésének kivizsgálásáról, a 
hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási szerződés fel-
bontásáról is tárgyaltak a 
képviselők. 

Huszár Gábor polgármester 
beszámolt a két ülés között 
történtekről, bejelentette, hogy 
július közepén a Savaria 
Urbanisztikai Egyetem 
Szentgotthárdon tartja 
tervező táborát. Köszö-
netet mondott Kiss-
né Köles Erika szlovén 
nemzetiségi szószólónak, V. 
Németh Zsolt államtitkárnak, 
amiért közbenjártak, hogy 535 
millió forintért teljesen felújít-
hatják a barokk templomot, 
április 12-én erről tartottak 
sajtótájékoztatót Budapesten a 
Parlamentben.  

A közrend, közbiztonság hely-
zetének tárgyalásán részt vett 
dr. Koncz Gabriella, a körmendi 
rendőrkapitányság vezetője és 
Végvári János, a szentgotthárdi 
rendőrőrs vezetője. Dr. Koncz 
Gabriella elmondta, sikeres 
volt a 2016-os év, sikerült visz-
szaszorítani a közterületen 
elkövetett bűncselekmények 
számát. Ez azért is örvendetes, 
mert a migrációs nyomás miatt 
a körmendi rendőröket időn-
ként a déli határra vezénylik. 
A járás településein továbbra 
is jellemző az átutazó bűnözők 
felbukkanása, és gyakrabban 

fordul elő, hogy internetes, te-
lefonos csalásokat követnek el 
az idősebb emberek sérelmére. 
Szentgotthárdról elköltöztek a 
román állampolgárok, néhá-
nyan, akik itt maradtak, beil-
leszkedtek, és nem okoz gondot 
a jelenlétük.  

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata 2016. évi költségve-
tésének zárszámadását is meg-

vitatták. Kovács Márta Mária, a 
Pénzügyi, Városüzemeltetési 
és Jogi Bizottság elnöke foglalta 
össze a zárszámadást. Az ön-
kormányzat eleget tett törvényi 
kötelezettségének, ellátta köte-
lező és önként vállalt feladatait. 
Működtették az intézményeket 
és az önkormányzati hivatalt, 
megvalósították a fejlesztése-
ket, javították a szolgáltatások 
színvonalát. A 2016-os költség-
vetés tervezett bevételi főösz-
szege 2,946 milliárd forint volt, 
amely zárszámadáskor 3,148 
milliárd lett, 7%-kal növekedett. 
Az önkormányzat bevételeinek 
53%-a a város lakóinak és vállal-
kozásainak adóiból származik, 
az elnök megköszönte, hogy tel-
jesítették kötelezettségeiket és 
hozzájárultak az önkormányzat 
működéséhez.

Az összes működési kiadás 
1 milliárd 594  Ft, mely az ere-
deti költségvetésben tervezett 
összeget 1, 3%-kal haladta meg.  

A beruházásokra 559 mil-
lió forintot, felújításokra 161 
milliót fordítottak. Iskola, bér-
lemények, kultúrház, sportöl-
töző felújítására, térinforma-
tikai rendszerre, pályázatok-
ra, tervezésre, útjavításokra, 
felújításra költöttek jelentős 

összegeket. 
A Gotthard-Therm  Kft-

ben a  részesedés növe-
lése 392 millió Ft volt,  
korábban a társaságnak 

nyújtott kölcsönből ren-
dezték. 

Kovács Márta Mária meg-
köszönte az önkormányzat 
alkalmazottainak és az intéz-
ményi dolgozóknak a munká-
ját, amellyel segítették a költ-
ségvetési rendelet betartását, 
végrehajtását. 

Csendesné Kóbor Ildikó 
könyvvizsgáló nem volt je-
len az ülésen, írásban be-
nyújtott véleményezését a 
polgármester olvasta föl. A 
képviselők elfogadták a zár-
számadást. 

Lábodi Gábor képviselő 
indítványára és a „Független 
vizsgálóbizottság felállítása a 
fürdő működésének kivizs-
gálására” című előterjesztése 
kapcsán munkacsoportot 
hoztak létre, amelynek tagja 
Csendesné Kóbor Ildikó, az 
önkormányzat könyvvizsgá-
lója, Domiter László vállalkozó 

és Vancsura Miklós, a sárvári 
fürdő igazgatója lett. 

Felbontották az eddigi szol-
gáltatóval, a Müllex Kft-vel 
kötött hulladékszállítási szer-
ződést, mert új, soproni köz-
pontú szolgáltató látja majd el 
ezt a feladatot a jövőben. 

A tartalék terhére 250 ezer 
forinttal támogatják a Csicsóka 
Oktatási és Kulturális Szolgál-
tató Nonprofit Kft. (Partium 
Alapfokú Művészeti Iskola) 
kérelmét, a pénzt gyerekek tá-
boroztatására használják. 

Hosszabb vita alakult ki a 
Gotthárd Therm Kft. 2016-os 
évi gazdálkodásáról tartott 
beszámolóról. Csuka Gyuláné 
könyvvizsgáló ismertette az 
adatokat, 33%-kal nőtt a fürdő 
árbevétele, az utóbbi 10 év leg-
jobb eredményét könyvelhette 
el. Az Állami Számvevőszék 
2015-ben teljes körű ellen-
őrzést tartott, amely átnyúlt 
2016-ra, és az ÁSZ nem tett 
észrevételt a gazdálkodással 
kapcsolatban. Lábodi Gábor vi-
tatta a fürdő eredményességét, 
nem megfelelő személyzetre, 
lopás miatti bevételkiesésre, 
a hotel nélküli katasztrofális 
vendégszámra is hivatkozott. A 
vita végén 7 igennel és 1 nem-
mel fogadták el a beszámolót.  

TAO támogatásokhoz az 
önrészek kifizetéséről is dön-
töttek a képviselők, a Szent-
gotthárdi VSE 1,3 millió forin-
tot, a Rábatótfalu SE  2,4 millió 
forintot kapott. 

(t. m.)

Napirenden a közbiztonság, a zárszámadás és a fürdő

A tervezettnél 

7%-kal több lett 

a város bevétele

Halálos közlekedési baleset 
történt március 31-én Szent-
gotthárdon, a Füzesi úton. Egy 
szentgotthárdi férfi személy-
gépkocsijával a 8-as számú főút 
felől a városközpont felé tar-
tott, amikor áttért a szemközti 
sávba, és egy motorkerékpárral 
közlekedő csákánydoroszlói 
férfivel ütközött. A baleset kö-

vetkeztében a 43 éves motoros 
olyan súlyos sérüléseket szen-
vedett, hogy a helyszínen életét 
vesztette. K. Istvánnal szemben 
2017. március 30-án ittas jár-
művezetés vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja 
miatt indult büntetőeljárás. A 
baleset miatt halált okozó ittas 
járművezetés bűntett elköve-

tésének megalapo-
zott gyanúja miatt 
kell felelnie.

Április 2-án mo-
torosok megem-
lékezést tartottak, 
gyertyákat gyújtot-
tak a baleset hely-
színén. 

Fotó: Bedi Tamás 

Halálos motorbaleset



5Szentgotthárd

Márciustól egymást érték a 
sajtótájékoztatók a városban 
a fürdő körül zajló esemé-
nyekről. Feljelentések tör-
téntek, rendőrségi nyomozás 
is indult. Dr. Simon Margit-
tal, a szentgotthárdi önkor-
mányzati tulajdonú Gotthárd-
Therm Kft. ügyvezető igazga-
tójával beszélgettünk. 

– 2011 óta vezeti a fürdőt, tavaly 
hosszabbította meg az önkor-
mányzat az ügyvezetői megbí-
zatását. Mi történt márciusban, 
amiért néhányan lemondatnák?

 – Igen, az első ötéves meg-
bízatásom tavaly augusztus 
31-én járt le. Ezt megelőzően 
a képviselő-testület tárgyalta, 
hogyan tovább, a képviselők 
arra jutottak, hogy újabb 3 
éves periódusra bizalmat sza-
vaznak, és kinevezést kapok. 
Folytattam, folytattuk a mun-
kát, megfogalmaztunk egy 3 
évre szóló stratégia tervet a 
fürdő jövőjére vonatkozóan, 
amit a képviselő-testület is 
megtárgyalt és elfogadott. 
Nem igazán értem, hogy mi 
fordult meg ez év márciusá-
ban, váratlanul ért a „támadás” 
és minden további atrocitás, 
ami történt. A tavalyi év a für-
dő 10 évének legeredménye-
sebb éve volt, mind a vendég-
számokat, mind az árbevételt, 
mind pedig a költséggazdálko-
dást figyelembe véve, ráadásul 
úgy, hogy a fürdő életkora 
nagyobb mérvű karbantar-
tási feladatok elvégeztetését 
igényelte, emellett kisebb fej-
lesztéseket is végrehajtottunk. 
Minden valószínűség szerint 
politikai tűzvonalba került 
a fürdő, amelyet bizonyára 
egyéni érdekek is vezérelnek, 
véleményem szerint ez nem 
használ Szentgotthárd turiz-
musának. 

– Honnan lehetett azt tudni, 
hogy a fürdő területén az üzemel-
tetési időn túl, a késő esti órákban 
mi játszódott le?

– A fürdőben kiépítettük a 
kamerarendszert, amely felvé-
teleket készít az eseményekről, 
a felvételeket bizonyos ideig 
tárolja is a rendszer. A felvé-
telek visszanézésekor derült 
fény a zárás utáni történésekre. 

Szeretném megjegyezni, hogy 
a kamerák felvételeinek teljes 
visszanézésére az állítólagos 
atrocitás, bántalmazás miatt 
került sor, pontosabban fogal-
mazva éppen annak igazolása 
céljából, hogy nem történt 
semmilyen bántalmazás. E fel-
vételek visszanézése során de-
rült fény egyéb eseményekre is. 

– Március 14-én feljelentést 
tettek. Értesült már arról, hol tart 
a nyomozás?

– A feljelentést két, név sze-
rint megnevezett recepciós-
pénztáros ellen nyújtották be, 
ügyük tisztázása belső vizsgá-
latot igényelt, ami a feljelen-
téskor már folyamatban volt. 
A nyomozást a rendőrség a fel-
jelentés alapján megindította, 
tanúmeghallgatások és egyéb 
nyomozati cselekmények már 
történtek. Arról, hogy hol tart 
most a nyomozás, nem tudok 
nyilatkozni.

– Mi lesz a fürdővel? Mennyi-
re befolyásolja az élményfürdő 
működését, a dolgozók munkáját 
az utóbbi hetekben kialakított, 
fölfokozott érdeklődés?

– Először is köszönetemet 
kell kifejeznem mindenkinek, 
aki aktívan hozzájárult ahhoz, 
hogy a leállás alatt történtek 

ellenére, a tervezett időpont-
ban, megújulva megnyitottunk 
és várjuk vendégeinket! Külön 
köszönet a munkavállalóink-
nak, akik ebben a nem könnyű 
helyzetben is kitartottak, és 
magukénak érzik a szentgott-

hárdi fürdő sorsát. Nehéz idő-
szakon vagyunk túl, de a leg-
fontosabb célra kell koncent-
rálni ezután is, ami nem más, 

mint a sok elégedett vendég, a 
szállodával és szállásadókkal 
való szoros együttműködés és 
a vendégéjszakák számának 
növelése. Várható volt, hogy a 
fürdő körüli események nem 
használnak a fürdőnek, és nem 
hatottak jól az itt dolgozókra 
sem. A sok mendemonda, az 
összevissza vagdalkozások 
bizonytalanságot keltettek. 
Mindenkit, munkavállalókat 
és vendégeket is érinthettek. 
Ismert a munkaerőhelyzet a 
városban, nem könnyű a szak-
képzett dolgozók pótlása és az 
újabb feladatok miatti bővítés 
sem, különösen nagy kihívás ez 
a jelenlegi helyzetben.  A táma-
dások ellenére célunk a fürdő 
további zavartalan és sikeres 
működtetése, a feladatok jó 
színvonalú ellátása, a vendégek 
minőségi kiszolgálása.

 (t. m.)

Tűzvonalba került a fürdő

Felhívás
– közlekedéssel kapcsolatos változásokról –

Felhívjuk a T. közlekedők figyelmét, hogy Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. ápri-
lis 26. ülésén módosította a fizetőparkolók működésének 
és igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati 
rendeletét. A módosítás alapján időintervallum korláto-
zás kerül bevezetésre 2017. június 1-től a Szentgotthárd, 
Mártírok úton, illetve Kossuth Lajos utcában lévő, követ-
kező fizetőparkolókban: a Mártírok út 1. (Club 3 Étterem) 
előtti, a Mártírok út 3. (Goods Market) előtti, a Mártírok út 
4. (FEZO) előtti, a Kossuth Lajos utca 3. (festékbolt) előtti, 
illetve a Kossuth Lajos utca 4. (húsbolt) előtti fizetőpar-
kolókban. Ez azt jelenti, hogy ezekben a parkolókban a 
leghosszabb várakozási idő 1 óra lesz, és az itt parkoló 
autósoknak a parkolótárcsa használata kötelező lesz, 
amelyen a várakozás megkezdésének időpontját a gépjár-
mű első szélvédője mögött – kívülről teljes egészében jól 
látható módon – elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa 
jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. 
Vonatkozik ez a bérlettel rendelkezőkre is! Ezekben a par-
kolókban továbbra is érvényes parkolójeggyel, bérlettel, 
illetve egyéb módon igazolt díjfizetéssel (mobiltelefonos 
fizetés, vagy kizárólagos használati jog) lehet parkolni 
legfeljebb 1 óra időtartamig.

Kérjük a fenti, közlekedéssel kapcsolatos változások 
figyelemmel kísérését és szíves  betartását.

Együttműködésüket köszönjük!

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
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Folytatás az 1. oldalról
Zsúfolásig megtelt a sport-

csarnok. Az ünnepi hangver-
seny Balázs Árpád Prelude-
jével kezdődött. Horváth Kris-
tóf, világbajnok szentgotthárdi 
versenytáncos konferálta az 
estet. Lassan két évtizedes 
hagyomány, hogy a zene-
kar tavasszal bemutatja új 
koncertműsorát. A tavaszi 
hangversenyt évek óta húsvét 
vasárnap tartja az együttes.  Az 
idei koncert újdonsága volt, 
hogy a zeneiskola ifjúsági fú-
vószenekara is csatlakozott a 
nagyokhoz, a zenei program 
finisében közösen fújta a két 
zenekar.

A konferanszié röviden ösz-
szefoglalta az idén 111 éves 
fúvószenekar történetét, is-
mertette kimagasló zenei 
minősítéseit. 

A koncerten a modern fú-
vószenei kompozíciók mel-
lett populáris fúvósátiratokat 

szólaltatott meg a zenekar, 
közöttük voltak az együttes 
által újonnan tanult, és rég-
óta nem játszott darabok is. 
A közönség hallhatta Albert 
Ketelby XX. századi angol ze-
neszerző Perzsa Vásár című 
darabját. A zene 1920-ban 
íródott, és – ahogy a cím is 
utal rá – egy perzsa vásár 
hangulatát adja vissza. George 
Gershwin, a legismertebb és 
legnépszerűbb orosz szár-
mazású, amerikai zeneszer-
ző ragyogóan kombinálta 

kora népszerű jazz-zenéjét a 
kompozíciós zenével. A zene-
szerző slágerré vált dallamait 
szólaltatta meg a zenekar (a 
Látogatás Gershwinnél című 
fúvószenekari átiratot, amely 
Vlad Kabec műve). Trombitán 
szólót játszott Pass Róbert. 

Ted Huggens holland zene-
szerző 1973-ban komponálta 
Choral and Rock-out című 
fúvószenekari művét. A fúvós-
körökben igen népszerű darab 
ragyogóan ötvözi a barokkot a 
rock-zenével, egészen különle-
ges hangzást előidézve.

Jerry Nowak amerikai egye-
temek zenész professzora, aki 
az elmúlt 40 év egyik leggyak-
rabban játszott zeneszerzője, 
hangszerelője. Csak 1969 és 
2005 között több mint 1100 
darabot és átiratot komponált, 
köztük a Sinatra in Concert 
című fúvósdarabját. A mű a 
XX. század egyik legnépsze-
rűbb és legnagyobb hatású 

énekes-színészének, Frank 
Sinatrának állít emléket. A 
válogatásban közismert Si-
natra-slágerek hangzottak el. 

A közönség nagy tapssal 
fogadta a Queen együttes 
klasszikus szerzeményének, 
a Bohém rapszódiának a fel-
dolgozását, melyet a zenekar 
Labritz András énekével kö-
zösen adott elő. 

Az ünnepi koncerten adták 
át az év zenésze díjat is, ame-
lyet az együttes tagjai titkos 
szavazással ítélnek oda; az 

idén Puskás Gergő szárny-
kürtös érdemelte ki ezt az 
elismerést. 

Jay Chattaway lendületes, 
latinos zenéje, a Spanish Fever 
után a Szentgotthárd Fúvós-
kultúrájáért Egyesület elnöke, 

Bedőcs Gábor köszöntötte a 
zenekar jubiláló tagjait. Meg-
köszönte a szentgotthárdi 
önkormányzatnak, hogy új 
egyenruhát kapott a zenekar, 
és hangszerek vásárlásához is 

hozzájárult. Köszönetét fejezte 
ki mindazoknak a cégeknek 
és magánszemélyeknek, akik 
támogatták a fúvószenekart. 
Majd az egyesület nevében, Ká-
rolyi Andrea titkárral közösen 
elismeréseket adott át a jubilá-
ló zenészeknek. Dancsecs Ábel 
tíz éve, Törő Bálint és Csukly 
Dániel tizenöt éve, Dancsecs 
Balázs húsz éve és Sarang Fe-
renc harminc éve tagja a városi 
fúvószenekarnak. 

Köszöntötték Rápli Róbert 
karnagyot, aki immár húsz 

esztendeje dirigálja az együt-
test, a zenészek és a közönség 
is nagy tapssal fejezték ki 
elismerésüket.  Bedőcs Gábor 
elmondta, ritkaság, hogy ilyen 
hosszú ideig vezényel egy 
karmester egy fúvószenekart.

Az est másik fénypontja 
volt Fébert Miklós, a zenekar 
doyenjének köszöntése. A 
szárnykürtös 60 éve került 
a fúvósokhoz, 1957. május 
elsején lépett fel először a 

szentgotthárdi fúvósze-
nekarral. Bedőcs Gábor 
bejelentette: Miki bá-
csi örökös tagja a ze-
nekarnak. Az ünnepelt 
meghatódva köszönte 
meg zenésztársainak és 
a közönségnek a zajos 
tetszésnyilvánítást. 

A koncertet a zeneisko-
la ifjúsági fúvószenekará-
nak tagjaival kiegészülve 
folytatták, Pass Róbert-
nek, az ifjúsági zenekar 

karnagyának vezényletével. 
A jubiláló zenészeket Whitney 
Houston One Moment in Time 
című örökzöld dalával kö-
szöntötte Farkas Alexandra 
énekes és az egyesített fúvós-
zenekar.  

A koncert végén nagy taps-
sal köszöntötték a zenészeket, 
a közönség még néhány rá-
adásszámot is kapott. Este fú-
vósbállal zárták a programot. 

(Fébert Miklóst következő 
számunkban mutatjuk be.)

(t. m.)

Nagy sikerű húsvéti koncert, jubiláló zenészekkel

Farkas Alexandra énekelt

Bedőcs Gábor és Rápli Róbert Puskás Gergő Fébert Miklós
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A kormány 535 millió forint-
tal támogatja a szentgott-
hárdi Nagyboldogasszony-
plébániatemplom felújítását, 
erről április 12-én tartottak 
sajtótájékoztatót Budapes-
ten. 

V. Németh Zsolt, a Föld-
művelésügyi Minisztérium 
államtitkára, a térség fideszes 
országgyűlési képviselője el-
mondta, ebből a támogatásból 
befejeződhet Magyarország 
harmadik legnagyobb barokk 
templomának évek óta tartó, 
teljes körű felújítása.

Soltész Miklós, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsola-
tokért felelős államtitkára 
kiemelte: a Szentgotthárdon 
és környékén élő szlovén ki-
sebbség kulturális és hitéleti 

tevékenysége erősíti a magyar 
nemzetet, és jótékony hatással 
van Magyarország és Szlové-
nia kapcsolatára is. 

Kissné Köles Erika szlo-
vén nemzetiségi szószóló 
arról beszélt, hogy a hivata-
los statisztika szerint 2600, 

a közösség szerint 4000 
tagú magyarországi szlovén 
kisebbség döntő többsége 
az osztrák-magyar-szlovén 
hármas határ térségében 
él. E közösség megmaradá-
sának egyik legfontosabb 
eszköze az anyanyelvű hit-
élet, ezért a közösségnek is 
szívügye a szentgotthárdi 
katolikus templom, ahol 
minden hónapban tartanak 
szlovén nyelvű szentmisét. A 
most megítélt támogatásból 
megtörténhet a főhajó teljes 
körű felújítása, megújulnak a 
mennyezeti freskók, a temp-
lomban lévő szobrok és a 
gyóntatófolyosó bútorai.

Az 1779-ben felépült ba-
rokk stílusú ciszterci Nagy-
boldogasszony-templom 
felújítása 2008-ban kezdő-
dött meg.

(Információ: MTI)

A költészet napja alkalmá-
ból Lukács Sándor Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas,Prima 
Primissima-díjas színmű-
vész, költő, érdemes és kivá-
ló művész lépett fel április 
12-én, Szentgotthárdon, a 
Színház aulájában. 

Szentgotthárd és a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület 
nevében Károlyi Andrea kö-
szöntötte a művészt. Lukács 
Sándor „Barangolás a költé-
szet világában” című önálló 
estjén magyar klasszikus 
költők műveiből, az előadás 
második részében saját ver-
seiből adott elő. Noha húsvét 
előtt jártunk, mégis sokan 
voltak kíváncsiak a versmon-
dásra. Petőfi, Ady, József Attila, 
Radnóti, Tóth Árpád, Szabó 
Lőrinc és a már-már feledésre 
ítélt Váci Mihály költeményei-
ből hallhatott a közönség. Két 
vers között a magyar iroda-

lom nagyjairól és a versekről 
is beszélt a művész. 

Lukács Sándor a versek 
között személyes sorsába is 
beavatta a közönséget. Mis-
kolcon született, csodaszép 
gyermekkora volt a Bükk 
mellett, édesapja az erdő-
gazdaságban dolgozott. 
Budapesten érettségizett, 
16 éves volt, amikor család-
jával a fővárosba költözött. 

Megtudtuk, hogy éle-
tére három jelentős férfi 
gyakorolt hatást: édesapja, 
tőle tanulta a türelmet 
és szeretetet, választott 
szakmájában 1972-től Vár-
konyi Zoltán, a Vígszínház 
akkori igazgatója tette rá a 
legnagyobb hatást és Kálnoky 
László költő, a Nyugat harma-
dik nemzedékének egyik jeles 
képviselője. 1985-ben jelentek 
meg először Lukács Sándor 
versei az Élet és Irodalom 
című hetilapban, Kálnoky 

László előszavával. A költő biz-
tatására folytatta a versírást. 

Érdekes volt, ahogy rövi-
den elmesélte, milyen élmé-
nyekből születtek azok a saját 

versek, amelyek elhangzottak 
az est második részében. Pa-
noptikum című verse akkor 
íródott, amikor hosszú évek 
után visszatért szeretett szü-
lővárosába, és kutatván a 
régi helyeket, egy régi üzletet 
szeretett volna látni, de éppen 

tatarozták az épületet, de lelki 
szemei előtt fölsejlettek a pró-
bababák…

Hosszabb New York-i láto-
gatásának emlékét idézte föl a 

Vajon a szél miért fúj min-
dig a nők szoknyája alá?

Lukács Sándornak több 
verseskötete is megje-
lent, legújabb verseiből 
is hallhattunk válogatást, 
négysoros groteszkjei 
nevetést és nagy tapsot 
is kaptak. 

Lassan elfogy című ver-
se megrendülést keltett, 
hiszen az elmúlást hozta 
szinte érinthetővé.

A program végén Hu-
szár Gábor, Szentgotthárd 
polgármestere köszönte meg 
az előadást, és ajándékot adott 
át Lukács Sándornak. A közön-
ség kitartó tapssal hálálta meg 
a szép estét. 

(t. m.)
Fotó: Mihály Klaudia

A magyar költészet nagyjait szólaltatta meg Lukács Sándor

Lukács Sándor a Színházban

A kormány támogatja a barokk templom renoválását

Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló, 
V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője és 

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkár
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Lomtalanítás
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a 

lakosságot és az intézményeket, hogy a Müllex Közszolgál-
tató Nonprofit Kft. közreműködésével lomtalanítási akciót 
szervez az alábbi napokon és helyszíneken:

2017. május 27-én (szombaton):
Szentgotthárdon a Rába folyótól nyugatra eső utcák-

ban, így a Pável Á. ltp-en, Hunyadi, Május 1., Malom, Mátyás 
király, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Baross Gábor, Jókai és 
a Gárdonyi G. utcákban, valamint Rábatótfalu, Rábafüzes, 
Jakabháza, Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida és Zsidahegy vá-
rosrészeken.

2017. június 10-én (szombaton): 
Szentgotthárd Rába folyótól keletre eső területe (Füzesi 

– József A. – Széchenyi – Bethlen G. – Rózsa F. – Táncsics 
M. – Mária – Petőfi S. - Kisfaludy S. – Kossuth L. – István 
király utcák által határolt terület valamennyi utcája) és 
Rábakethely városrészen.

Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel 7 óráig a lakásban 
keletkezett, felhalmozott és feleslegessé vált tárgyakat 
szállítójárművel megközelíthető közterületre helyezzék ki. 

Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedények-
ben nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését szelektáltan 

végzik, külön tehergépkocsikkal a lomokat (pl.: bútor, 
berendezési tárgy, eszköz stb.), külön a gumiabroncsot 
90 cm átmérőig.

Az elektronikai hulladékok (szétbontatlan televízió, 
rádió, mosógép, hűtőgép stb.) a közterületekre NEM HE-
LYEZHETŐK KI! Az elektronikai hulladékok elhelyezésére 
a hamarosan megnyíló hulladékudvarban nyílik majd 
lehetőség.

A lakosság figyelmét nyomatékosan felhívjuk, hogy 
elektronikai hulladék, építési anyag, törmelék, „lapátos 
áru” (homok, mészhidrát, cement, egyéb), nagyméretű 
gumiabroncs (pl. traktorgumi), faág, fanyesedék, veszé-
lyes hulladék, autó és egyéb bontási műveletekből, ipari 
és kereskedelmi tevékenységből származó hulladékok, 
valamint a szabványos edényzetben is elhelyezhető hul-
ladékok kirakását mellőzzék!

Bővebb információval a szolgáltató a 94/726–000-as 
telefonszámon áll rendelkezésükre.

Egyben felhívjuk a figyelmüket, hogy az idén sem szerve-
zünk őszi lomtalanítási napot. 

Együttműködésüket előre is köszönjük! 
 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

A Szentgotthárdi Fotóklub 
2010-ben alakult azzal a cél-
lal, hogy a város fényképezni 
szerető lakosai, közösséget 
alkotva beszélgethessenek 
az őket érdeklő kérdésekről, 
szakmai lehetőségekről. 

Az elmúlt hét évben számos 
olyan programot szerveztünk, 
ahol megmutathattuk a vá-
rosnak, mit tudunk. Néhány 
példa: minden novemberben 
kiállítottuk az az évi fotóink 
legjavát, már harmadik éve 
látható a tagok által kiválasz-
tott Hónap Képe a főtéri Fotó-
Optika üzlet kirakatában.

Két éve, a Szerelmesek Fesz-
tiválján fotósátort állítottunk 
fel, és fényképeztük az érdek-
lődő közönséget

A Honismereti Klub kiállítá-
saihoz rendszeresen átadjuk 
a számukra szükséges kép-
anyagot.

Fotóink megjelentek a 
szentgotthárdi önkormányzat 
által kiadott Szentgotthárdi 
csata 1664, illetve Szentgott-
hárd című kötetekben. Amikor 

kérik, fotózzuk az iskolák és a 
Pannon Kapu Kulturális Egye-
sület rendezvényeit.

Más fotóklubokkal is felvet-
tük a kapcsolatot, 2016-ban 
például a Sárvári Fotóklub 
meghívására kiállítottuk képe-
inket a sárvári Vár Galériában. 

A Nagyfalvi (Mogersdorf) Fotó-
klub (Bildermacher) meghívá-
sára részt vettünk Zeltenben az 
európai légierők parádéjának 
a fotózásán – Airpower 2016. 
– osztrák barátainkkal közö-
sen ünnepeltük a Gyanafalvi 
(Jennersdorf) járásról kiadott 
album bemutatóját.

Klubunk tevékenységét az 
éves foglalkozási terv mentén 

szervezzük. Rendszeresen 
hallgatunk szakmai előadá-
sokat, kiállításokat látogatunk, 
és több tanfolyamon is részt 
vettünk.

Összejöveteleinken bemu-
tatjuk egymásnak fontosnak 
tartott felvételeinket, és meg-

beszéljük az időszerű problé-
mákat. Facebook oldalunkon 
láthatók a nyilvánosságnak 
szánt fotóink és a fényképe-
zéssel kapcsolatosan talált 
információk.

A Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület és az önkormány-
zati hivatal támogatásának 
köszönhetően saját stúdió-fel-
szerelést sikerült kiépítenünk, 

ezt a klubtagok térítésmente-
sen használhatják.

A fotóklub tagjai: Bartos 
Borbála, Bartos Károly, Fébert 
Ildikó, Frank Róza dr., Kovács 
Buna József, Mezei Anita, Né-
meth Tibor, Sályi Krisztina, 
Szabó Norbert, Tátrai István, 
Závecz Ádám. Pártoló tagok: 
Herczeg Rita, Simon Attila, 
Szuhai Péter. 

Örülnénk, ha minél töb-
ben éreznék úgy, hogy ve-
lünk együtt akarnak örül-
ni a közös fotózásoknak, 
a tanulási és fejlődési le-
hetőségeknek. Minden ér-
deklődőt szívesen látunk: 
https://www.facebook.com/
fotoklubgotthard/

Jelszavunk: „Érezz rá a fo-
tózás ízére!” (Sályi Krisztina 
– klubtag)

Tátrai István 
a klub vezetője

tatraii01@g 
(A fotóklubot Bartos Károly 

vezette eddig, de elköltözik a 
városból, a klub tagsága Tátrai 
Istvánnak szavazott bizalmat. 
a szerk.)

Civil tükör: bemutatkozik a Szentgotthárdi Fotóklub
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Városunk az idén is csat-
lakozott a Gemenci Erdő- és 
Vadgazdaság Zrt. által meg-
hirdetett „Minden születen-

dő gyermeknek ültessünk 
egy fát” című programhoz, 
melynek keretében a 2016-
ban született szentgotthár-

di gyermekek részére ül-
tettünk el egy-egy általuk 
adományozott facsemetét 
az önkormányzat szervezé-

sében, a SZET Kft. közremű-
ködésével.

A gyermekek fáit Rába-
kethely és Zsida között, a 
Zsida patak partján elhelyez-
kedő mezőn ültettük el 2017. 
április 21-én, folytatva ezzel 
a korábbi években kialakított 
fasort, közkeletű nevén a „Ba-
basétányt”. A szép napsütéses 
tavaszi délutánon közel 40 
család vett részt a jó hangu-
latú, vidám gyermekzsivajtól 
hangos rendezvényen. 

(Információ: önkormányzat)
Fotó: 

Kovács Buna József/fotóklub

A Szentgotthárd és Térsége 
Iskola Takács Jenő Alapfokú 
Művészeti Iskolája Bartók 
Emléknap Szentgotthárdon 
címmel zenetörténeti ve-
télkedőt és képzőművészeti 
pályázatot hirdetett a Vas 
megyében működő oktatá-
si intézményekben tanuló 
általános iskolásoknak és 
gimnazistáknak. A verseny 
eredményhirdetését március 
18-án tartották a szentgott-
hárdi Színházban. 

Bartók Béla a huszadik szá-
zad egyik legnagyobb magyar 
zeneszerzője és népzenekuta-
tója volt, 1881. március 25-én 
született. Szentgotthárdon 
március 18-án tartották a ze-
netörténeti vetélkedőt, és ki-
állításon mutatták be azokat a 
képzőművészeti alkotásokat, 
amelyeket a zeneszerző „ihle-
tett”. Bartók Béla élete, alkotásai 
és a magyar népdalkincs állt a 
diákok felkészülésének közép-
pontjában. A versengésen részt 
vettek a felsőőri két tannyelvű 
gimnázium (Zweispachiges 
Budesgymnasium, Oberwart) 
tanulói is.  

Labritz Béla, Szentgotthárd 
alpolgármestere köszöntötte 

a diákokat és tanárokat. Hang-
súlyozta, hogy az önkormány-
zat tetemes összeget szán a 
kulturális eseményekre, és 
nem enged abból, hogy szín-
vonalas előadások részesei 
lehessenek az itt élők, és ide 
látogatók. Szentgotthárd há-
rom ország határán fekszik, a 
nemzetiségek kultúrája is gaz-
dagítja a rendezvények tárhá-
zát. Az alpolgármester megkö-
szönte a felkészítő tanároknak 
és a diákoknak a munkáját, 
majd Sebestyénné Németh 
Eszterrel a szentgotthárdi ze-
neiskola tagintézmény-veze-
tőjével közösen okleveleket és 
ajándékokat adtak át – a vépi 

Hatos Ferenc Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, 
a Szombathelyi Váci Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, a körmen-
di Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola és Művészeti Iskola, az 

oberwarti Zweisprachiges 
Bundesgymnasium és a Szent-
gotthárd és Térsége Iskola 
Takács Jenő Alapfokú Művé-

szeti Iskolája – képviselőinek. 
A zenetörténeti vetélkedőt a 
körmendi Kölcsey iskola di-
ákjai nyerték. 

Csomósné Boros Erika, a 
szentgotthárdi zeneiskola 
képzőművészeti tanszakve-

zetője nyitotta meg a kiállí-
tást. Festmények, grafikák, 
kerámiák mutatták, milyen 
széles körben mozgatta meg 
a tanulók fantáziáját Bartók 
Béla élete és munkássága. 

Pungor Klára, a zsűri elnöke a 
gyerekek munkái előtt állva is-
mertette a bírálók véleményét. 
Két korcsoportban díjazták az 
alkotásokat, az I. korcsoportban 
Tompa Noémi (Zweisprachiges 
Bundesgymnasium Ober wart), 
a II. korcsoportban Doktorits 
Flóra (szombathelyi Váci Mi-
hály Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola) végzett 
az első helyen.

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Bartók Emléknap Szentgotthárdon

 Újabb fákat ültettek a Babasétányon
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A 2016/2017-es tanévben is megrendezték a III. Béla Megyei 
Informatika Versenyt. A Vas megyei középiskolák informatika 
iránt érdeklődő diákjai kétfordulós rendszerben versengtek 
a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolája informatika munkaközös-
ségének szervezésében. Szentgotthárdon tartották a megyei 
döntőt április 12-én. 

A rendezvény célja fejlesz-
teni a diákok informatikai 
írástudását; lehetőséget adni 
arra, hogy a középiskolás kor-
osztály összemérje elméleti 
és gyakorlati tudását, lehe-
tőséget és alkalmat biztosít 
a Vas megyei középiskolák 
tanárai számára a közvetlen 
eszmecserére.

Az elmúlt évek tradíciói 
szerint az idei verseny két 
fordulóban, egyéni elméleti 
és gyakorlati csapatversenyt 
rendeztek. Vas megye vala-
mennyi középiskolájából a 
9-13. évfolyamos, érettségi 
bizonyítvánnyal nem rendel-
kező tanulói jelentkezhettek. 

Örömteli, hogy 10 iskola 16 
csapata, mintegy 51 versenyző 
nevezett, 13 felkészítő tanár 

segítette őket. Az I. forduló 
feladatsorát és a tesztkörnye-
zetet az informatika munka-
közösség tagjai készítették el. 
Március 21-én a versenyzők 

online tesztjellegű feladatsort 
oldottak meg iskolájukban a 
szervezők által adott inter-
netes felületen. Az I. forduló 
az egyéni helyezéseken túl 
döntött a csapatversenyről is. 
Az első hat egyéni helyezettet 
díjazták, valamint a legtöbb 
pontot elért 6 csapat (isko-
lánként legfeljebb egy) került 
a döntőbe.

Egyéni helyezettek: 1. Petro-
vics Bence SZMSZC Gépipari és 
Informatikai Szakgimnáziuma

2. Bokor Dániel SZOSZSZC 
Horváth Boldizsár Közgazda-

sági és Informatikai Szakgim-
náziuma 3. Dummel Damján 
Celldömölki Berzsenyi Dániel 
Gimnázium 4. Báger Zoltán 
SZMSZC III. Béla Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája 
5. Glavanits Dávid SZMSZC 
Gépipari és Informatikai 
Szakgimnáziuma 6. Laczó 
Balázs SZMSZC III. Béla Szak-
gimnáziuma és Szakközépis-
kolája.

A döntőt április 12-én tar-
tották. A csapatok weblapot 
szerkesztettek, és grafikai 
komplex feladatot kellett 
megoldaniuk, majd a saját 
iskolájukban elkészített mul-
timédiás anyaggal válaszol-
tak arra, hogy „Miért legyek 
informatikus?”.  A gyakorlati 
feladatot a csapatok a döntő 
napján a szervezők által biz-
tosított környezetben oldot-
ták meg. A szervezőbizottság 
a komplex feladatot, a függet-
len háromtagú zsűri pedig a 

A szentgotthárdi Móra könyv-
tár rendszeresen szervez is-
meretterjesztő programokat 
iskolásoknak. Március 20-án 
a Vörösmarty gimnázium 
diákjai vettek részt Pallósiné 
dr. Toldi Márta interaktív 
előadásán. A programot a Vas 
megyei KSZR támogatta.

A gimnazisták számára 
gyakran szervez foglalkozá-
sokat, előadásokat a Móra 
könyvtár. Március 20-án a 
gimnázium 11. b osztálya jött el 
a könyvtár gyermekrészlegé-
be Pallósiné dr. Toldi Márta ér-
dekes előadására. Jakab Anikó 
osztályfőnök az önbecsülést 
választotta az interaktív prog-
ram témájául. A tinédzserek 
gyakran tévesen értékelik 
saját magukat, így nem árt 
megerősíteni őket helyes én-
képük kialakításában.

Az előadó Szabó Lőrinc ver-
sét választotta az előadás ér-
zelmi bevezetéséhez, bevonva 
a tanulókat az értelmezésbe. 

Ezzel alapozta meg a szemé-
lyiség fejlődésének fázisait, a 
genetikai örökség és a szocia-

lizáció szerepét a személyiség 
alakulásában kisgyerekkortól 
a nyugdíjig.

Azt is megmutatta a kivetí-
tőn, hogy Maslow szükséglet-
piramisában az önbecsülés 
hol áll. Az én-képek sorában 
az önbecsülés lehet alacsony 
vagy magas, attól függően, 
hogyan értékeljük magunkat.

A résztvevőknek volt lehe-
tőségük saját önbecsülésük 
értékelésére a bemutatott 
önbecsülés-ismérvek alapján. 
Pallósiné abban erősítette 
meg hallgatóságát, hogy a 
társas létezésben fontos a 
reális önértékelés és a kellő 
önbecsülés. 

M. P. 

Beszámoló a III. Béla Megyei Informatika Versenyről

Mi fán terem az önbecsülés?

Pallósiné dr. Toldi Márta

Gimnazisták a könyvtárban
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Felhívás
Széll Kálmán ösztöndíj pályázat 2017.

Szentgotthárd Város Önkormányzata helyi tanulmányi 
ösztöndíjat alapított a szentgotthárdi diákok támogatására. 
Az ösztöndíj célja, hogy azon 11. és 12. évfolyamos középiskolai 
tanulók tanulmányait elismerje, akik kimagasló eredmény-
nyel (minimum 4,5-es átlag) rendelkeznek a szentgotthárdi 
Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, illetve az SZMSZC III. 
Béla Szakgimnázium és Szakközépiskolájában, továbbá, akik 
a szentgotthárdi középiskolákban tanulmányi eredménytől 
függetlenül rendkívüli kimagasló eredményt értek el valamely 
tanulmányi, művészeti, vagy sport területen.

Az ösztöndíj lehetőséget nyújt továbbá azon államilag finan-
szírozott, első képzésben (alap-mester és osztatlan képzés) részt 
vevő, első diplomáját szerző, 26. életévét be nem töltött, nappali 
tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező, ma-
gyarországi hallgatói jogviszonyban álló főiskolai / egyetemi 
hallgatók elismerésére is, akik számára Szentgotthárdhoz való 
kötődés a jövőben is fontos, és tanulmányaik során szakmai, 
tudományos tevékenységükkel segíthetik a város fejlődését.

Támogatott pályázók: középiskolás korosztályból 4+1 fő, a 
felsőoktatásban tanulmányokat folytatók közül 3 fő.

Az ösztöndíj ideje: 10 hónap
Az ösztöndíj mértéke: a középiskolás pályázók számára 5.000 

Ft/hó, a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára 
10.000 Ft/hó.

A Széll Kálmán ösztöndíjra pályázni kell, a pályázat benyújtá-
sának határideje: 2017. augusztus 31. Az ösztöndíjra érdemesnek 
ítélt középiskolás tanulóknak a pályázatukban ismertetett vázlat 
alapján témadolgozatot kell készíteni, amelyet a pályázat évében 
december 31. időpontig kell leadni legalább 8, legfeljebb 25 ol-
dalban. Az érintett középiskolákban – az ott tanító tanárok közül 
– mentor segíti a pályázni kívánó tanulókat. A felsőoktatásban 
tanulmányokat folytató ösztöndíjasoknak a pályázatukban 
bemutatott témavázlat alapján szintén dolgozatot kell készíteni 
legalább 12, legfeljebb 30 oldal terjedelemben, melynek beadási 
határideje szintén az adott év december 31. napja lesz.

A rendeletet teljes terjedelmében a középiskolákban, illetve 
Szentgotthárd város honlapján, a Szentgotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal hirdetőtábláján olvashatják az érdeklődők.

Felvilágosítás: 553-021 v. 553-072-es telefonszámon vagy 
e-mailben a kisterseg@szentgotthard.hu vagy a judit@
szentgotthard.hu címen.

Bérbe adó üzlethelyiség!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 115/2017. számú határozata alapján az alábbi 
hirdetményt teszi közzé: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - tes-
tülete a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 
hrsz-ú, 83 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban 
lévő üzlethelyiséget bérbeadásra meghirdeti.

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 150.000 Ft/hó. 
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási 

idővel. 
A pályázat beérkezésének határideje 2017. május 16.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. májusi 

testületi ülés.
A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcso-

lódó szolgáltató tevékenység, idegenforgalomhoz kapcso-
lódó kereskedelmi tevékenység folytatható. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folyta-
tandó tevékenységet.

A képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt, 
és különösen súlyozott a döntés során a bérleményben 
folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb 
ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a 
soron következő ajánlattevővel történik meg a szerződés-
kötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum 
közölt bérleti díjat, a megjelölt tevékenységi kör pedig 
megfelel a döntéshozó által megjelölt kritériumoknak. A 
bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani. 

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automati-
kusan emelkedik.

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak 
megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti szerződés 
megkötésével egyidejűleg.

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

Amennyiben a bérlő hasznos és értéknövelő beruházá-
sokat végez az által bérbe vett üzlethelyiségben, és azt az 
önkormányzatnak előzetesen bejelenti, akkor annak értéke 
egészben vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül.

Bővebb felvilágosítás a Szentgotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Városüzemeltetésén, illetve a 94/553-
032-es telefonszámon kérhető. 

bemutatókat értékelte, ered-
ményeik alapján alakult ki a 
végső sorrend. 

A versenyt a Szombathe-
lyi Szolgáltatási Szakképzési 
Centrum Gépipari és Informa-
tikai Szakgimnáziuma, Soltész 
Tamara, Petrovics Bence, Vers 
Botond összetételű csapata 
nyerte, ők vehették át a III. 
BÉLA Vándorkupát (felkészítő 
tanár: Bogáth Péter), máso-
dik helyezett a Szombathelyi 
Szolgáltatási Szakképzési Cent-
rum III. Béla Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája Báger 

Zoltánt, Berta Dominiket és 
Laczó Balázst felvonultató 
csapata lett (felkészítő tanár: 
Papp György). A harmadik 

helyet a Szentgotthárd és Tér-
sége Iskola Vörösmarty Mihály 

Gimnáziuma tanulói: Kurucz 
András, Kiss Márk, Krajczár 
Péter szerezték meg (felkészítő 
tanár: Joó Tamás). A szervezők 

díjazták az I. fordulóban legjob-
ban szereplő csapatot is, ebben 

a rangsorban a SZMSZC III. 
Béla Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája (Báger Zoltán, 
Berta Dominik és Laczó Balázs) 
csapata nyert, így ők szerezték 
meg az ixion kupát.

A versenyzők az oklevél 
mellé értékes jutalmakat kap-
tak, melyeket az iskola part-
nerei (környékbeli cégek és 
a versenyt hagyományosan 
támogató multicégek) aján-
lottak fel. 

Támis Gábor
nevelés-oktatási 

igazgatóhelyettes
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A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatá-
sáért Közalapítvány az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság megbízásából 
pályázati felhívást tett közzé a hősöknek és áldozatoknak 
emléket állító ún. „Büszkeségpontok” létrehozására, illetve 
felújítására. 

A felhívás nyomán Szent-
gotthárd Város Önkormány-
zata 2016 októberében pá-
lyázatot nyújtott be a szent-
gotthárdi 1956-os Emlékpark 
felújítására, amellyel közel 
500.000 Ft vissza nem téríten-
dő támogatást nyert.

Az önkormányzat 10 évvel 
ezelőtt, az 1956-os forrada-
lom 50. évfordulójára hozta 
létre az 1956-os emlékerdőt a 
Földművelésügyi és Vidékfej-

lesztési Minisztérium támoga-
tásával, amelyben 1956 db fát 
ültettek el a szentgotthárdi és 
kistérségi lakosság bevonásá-
val. Az erdő északnyugati har-
madában egy 1956-os lyukas 
zászlót formázó emlékparkot 
alakítottak ki, ahol a három 

sávban elültetett fák ősszel a 
nemzeti lobogó színösszeállí-
tását idézik meg.

Az elmúlt 10 év során a 
zászlót formázó parkrészlet 

sétaútjainak és a zászlólyukat 
szimbolizáló köröndjének ka-
vicsozása erősen romlott, be-
gyepesedett, az északnyugati 
oldalon telepített fenyőfák 
ránőttek a sétányra, ezért az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulójára idő-
szerűvé vált a park felújítása.

A nyertes pályázat keretében 

az önkormányzat 2017. áprili-
sában felújíttatta a zászlót for-
mázó parkrészlet nyugati felét 
körbevevő utakat a zász-
lólyukat szimbolizáló 
köröndig, a köröndöt is 
beleértve, valamint az 
északnyugati sétányra 
ránőtt fenyőfákat felnyí-
ratta, annak érdekében, 
hogy a látogatók körbe-
sétálhassák a területet.

Az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 
60. évfordulójára szer-
vezett, tavaly október 
23-i megemlékezés ke-
retében az önkormány-
zat kopjafát helyezett el 
az emlékerdő nyugati 
szélénél. A „Büszkeség-
pont” pályázat kereté-
ben megvalósult felújí-
tás hozzájárul a kopjafa jobb 
megközelíthetőségéhez és 
méltó környezetének kialakí-
tásához is. 

A park szélénél, az emléker-
dő létesítéséről szóló informá-
ciós tábla mellett elhelyeztek 

egy másik táblát is, amely 
tájékoztatást nyújt arról, hogy 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata az Emlékparkot az 

1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulójára 
meghirdetett Emlékév kap-

csán, az 1956-os Emlékbizott-
ság támogatásával újíttatta fel.

A felújított parkrészletet 
április 27-én adták át.   

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata

Fotó: Bana Ferenc

Az 1956-os Emlékbizottság támogatásával 
újult meg az emlékerdő 

A diktatúra áldozataira 
emlékeztek

Apátistvánfalván a Határőr Emlékhelyen a kommunista 
diktatúrák áldozataira, a faluból 1952-ben kitelepített 
családokra emlékeztek 2017. április 28-án 17.00 órakor. 
Császár-Bartakovics Csaba polgármester megnyitóját 
követően a szentgotthárdi zeneiskola növendékei és a 
Szlovén Szövetség Felsőszölnöki Népdalköre adott ünne-
pi műsort, valamint Horváth Anita köszöntötte verssel a 
megjelenteket.

Az 1952-56. között Apátistvánfalván történtekről Kovács 
László tanító és falukutató tartott előadást.

A program az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulójára létrehozott Emlékbizottság 366.451 Ft-os 
támogatásával valósult meg.

Domiter Judit, 
Labritz Béla, 

Leopold Ferenc, 
Gaál Ákos

Labritz Béla mondott beszédet

Ünneplők az avatáson
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL program ke-
retében pályázatot hirdetett a külhoni magyarsággal kapcso-
latos ismeretek bővülésének elősegítésére. A nyertes pályázat 
lehetővé tette, hogy iskolánk 7.a és 7.c évfolyamos tanulói 
eljuthattak Felvidékre, és ott eltölthettek 4 tartalmas napot. 

Az előkészületek után nagy 
izgalommal és várakozással 
gyülekeztünk 2017. április 
6-án, csütörtökön reggel a 
Széchenyi István Általános 
Iskola parkolójában. Miu-
tán megérkezett az autóbusz, 
mindannyian (45 tanuló és a 
kísérő nevelők: Kovács János-
né, Holczbauer Gyuláné, Kato-
na Beáta és Tonweber Ágnes) 
felszálltunk, és elindultunk a 
nagy kalandra. 

Komáromban csatlakozott 
hozzánk idegenvezetőnk, 
majd átléptük az országhatárt.  

Első napunk útvonala: 
Komárno, Mikszáthfalva, Kék-
kő, Rimaszombat.  

Komárnóban megcsodáltuk 
az Európa-udvart, ahol Euró-
pa egyes vidékeinek építészeti 
jellegzetességeit láthattuk. A 
Jókai-szobornál és a Bartók 
emléktáblánál emlékszalagot 
helyeztünk el. Bogarásztuk a 
kétnyelvű feliratokat, ismer-
kedtünk a szlovák nyelvvel. 

Mikszáthfalván érdeklődés-
sel hallgattuk az író életét be-
mutató kedves, ízesen beszélő 
idegenvezetőt, tárlatvezetőt 
a Mikszáth-emlékházban. A 
ház udvarán kipróbáltuk a 
népi játékokat, elhelyeztük az 
emlékszalagot. 

Útközben megtekintettük a 
Kékkői várat, majd Rimaszom-
baton elfoglaltuk szállásunkat. 

Pénteken a reggeli után 
meglátogattuk a rimaszomba-
ti Tompa Mihály Alapiskolát. 
Miután kölcsönösen bemu-
tatkoztunk, lehetőségünk nyílt 
az iskolában tanuló magyar 
nemzetiségű gyerekekkel 
beszélgetni. Örömmel töltött 
el bennünket, hogy ápolják a 
magyar nyelvet, kultúrát. Az 

iskola egyik tanulója könnye-
ket csalt a szemünkbe, amikor 
kezébe vette gitárját, és eléne-

kelte a Magyar vagyok című 
dalt. Hálatelt szívvel búcsúz-
tunk, és folytattuk utunkat. 

Alig vártuk, hogy megérkez-
zünk Gombaszögre. Csodála-
tos sétát tettünk a cseppkő-
barlangban, ahol részletes tá-
jékoztatást kaptunk a barlang 

felfedezéséről, cseppköveiről. 
A barlang egyedülálló vékony 
szalmacseppköveivel tűnik 
ki, amelyek 3 m hosszúságot 
is elérnek. Ámulatba ejtettek 
minket a szebbnél szebb for-
mákat felvevő cseppkövek, 
izgatottan kerestük a vezető 
által bemutatott, fantázianév-
vel ellátott formákat, tárgya-
kat, mesealakokat. A barlang 
akusztikáját is kipróbáltuk egy 
népdal eléneklésével. 

A nap még tartogatott to-
vábbi meglepetéseket. Útköz-
ben megnéztük Krasznahorka 
várát, Andrássy Franciska és 
Dénes mauzóleumát és a 
betléri kastélyt. Megismer-
kedtünk történetükkel, épí-
tészeti stílusukkal, „tulajdo-
nosaikkal”, sétáltunk a parkja-
ikban. A gazdag program után 

Igló felé vettük az irányt, majd 
elfoglaltuk a szállásunkat. 

Szombati napunk is ese-
ménydús volt. A kedves, szép 
és barátságos városok sok-sok 
látnivalót tartogattak szá-
munkra. A Felvidék egyik 
legszebb gótikus templomát 

tekintettük meg Lőcsén. A 
Szent Jakab templomban lát-
hattuk Pál mesternek a világ 
legnagyobb, legmagasabb 
gótikus szárnyas oltárát. Sé-
táltunk a városfallal körülvett 
óvárosban, megnéztük a vá-
rosházát, a már használaton 
kívüli szégyenketrecet is. 

Késmárkon többek között az 
evangélikus fatemplomot és 
az új evangélikus templomot 
néztük meg.  

Nagy élményt jelentett a 
Tátralomnicon eltöltött idő. 
Már útközben gyönyörköd-
tünk a hóval fedett magas 
hegycsúcsokban. Nem is gon-
doltuk, hogy április elején még  
hócsatában  is lesz részünk. 

Napunk befejező állomása-
ként Igló városát vettük be. A 
napsütéses időben jó volt sé-
tálni a belvárosban, felfedezni 
az érdekességeit. 

A kirándulás utolsó nap-
ján Selmecbánya felé vettük 
utunkat. Gyönyörködtünk a 
tájban, a házakban, épüle-
tekben. A hegyekkel körül-
vett felvidéki bányaváros 
megtekintése utunk méltó 
befejezése volt. A történelmi 
hangulatú város, kanyargó 
utcácskáival, impozáns épü-
leteivel lenyűgözött minket. A 
város közelében lévő bánya-
múzeumban tett látogatással 
zártuk négynapos felvidéki 
kirándulásunkat. 

Tanulóink aktívan bekap-
csolódtak a programokba, már 
otthon felkészültek ismerte-
tőkkel, kiselőadásokkal. Az 
út során kapott feladatokat is 
szívesen oldották meg. Estén-
ként a csoportok beszámoltak 
a nap eseményeiről, felele-
venítették a látottakat. A jó 
hangulatú versenynek csak 
nyertesei voltak.  

Sok élménnyel, sok új isme-
tettel, tapasztalattal feltölte-
kezve érkeztünk meg vasár-
nap este 9 órakor iskolánk 
parkolójába. A fényképeket 
nézve, a látottakat felidézve 
mindig szívesen fogunk em-
lékezni az együtt töltött négy 
napra. 

Köszönettel tartozunk ki-
rándulásunk helyi támogató-
inak is: Szentgotthárd Város 
Önkormányzata, Szent István 
Gyógyszertár, FE-ZO Kft. 

Széchenyi István 
Általános Iskola 

7. osztályos tanulói és 
kísérő nevelői

„Határtalanul” Szlovákiában
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MOZIMŰSOR 
PREMIEREKKEL
május 12. 19:00, május 16. 

19:00
Brazilok (magyar vígjáték 

– 2D)
május 13. 17:00, május 14. 

16:00
Kincsem (magyar kaland-

film – 2D)
május 13. 19:00, május 14. 

18:00
Öldöklő szerelem (szink-

ronizált amerikai thriller 
– 2D)

május 15. 19:00 (Filmklub)
Soul Exodus (magyar doku-

mentumfilm – 2D)
május 19. 19:00, május 23. 

19:00

The Circle – A kör (szinkro-
nizált amerikai film – 2D) 

május 20. 17:00, május 21. 
16:00

Egy kutya négy élete (szink-
ronizált amerikai családi film 
– 2D)

május 20. 19:00, május 22. 
19:00

Páncélba zárt szellem 
(szinkronizált amerikai ak-
cióthriller – 3D)

május 21. 18:00

Kincsem (magyar kaland-
film – 2D)

Premier! május 26. 19:00, 
május 27. 19:00, május 28. 
18:00, május 30. 19:00

A Karib-tenger kalózai: 
Salazar bosszúja (szinkroni-

zált amerikai-ausztrál kaland-
film – 3D)

május 27. 17:00 (Gyerekek-
nek fél áron!) 

Hupikék törpikék – Az el-
veszett falu (szinkronizált 
amerikai családi animációs 
film – 3D)

május 28. 16:00 (Gyerekek-
nek fél áron!)

Bébi úr (szinkronizált ame-
rikai családi animációs film 
– 3D)

május 29. 19:00 (Filmklub)
Testről és Lélekről (magyar 

játékfilm – 2D)

KINCSEM – ISMÉT AZ 
EZÜSTVÁSZNON!

Az évtized legjobb magyar 
(kaland) filmjét, amelyet ed-
dig már több mint 333 ezren 
láttak a hazai mozikban, még 
mindig nagyon sokan meg 
szeretnék nézni . Többen 
már kétszer is jegyet váltot-
tak rá, de valószínű, hogy 
közülük ezt jó páran har-
madszor szintén megteszik 
majd. Ilyen mértékű rajon-
gás korábban elsősorban a 
Star Wars produkciókra volt 
jellemző. A szentgotthárdi 
filmszínház ezért közkívá-
natra májusban még három 
alkalmat biztosít arra, hogy 
az érdeklődők újra találkoz-
hassanak a csodaló legen-
dája köré szőtt különleges 
történettel.

GYERMEKNAPOK A MO-
ZIBAN

A Csákányi mozi május 
utolsó hétvégéjén ezúttal 
kettő 3D-s animációs film-
mel és ismét óriási kedvez-
ménnyel várja a legkiseb-
beket. Az idei év legjobb 
gyermekprodukcióiból kettő 
érkezik ismét Szentgotthárd-
ra: a Hupikék törpikék – Az 
elveszett falu és a Bébi úr. A 
jelentős árengedmény azt je-
lenti, hogy 14 éves korig csak 
600 Ft lesz a jegy ára szom-
baton és vasárnap délután 
egyaránt! További informá-

ciók és online helyfoglalás: 
www.csakanyimozi.hu

ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK
A szentgotthárdi mozi vetí-

téstechnikájának digitalizálá-
sa – azaz 2013 májusa – óta el-
telt években az áprilisok közül 
az idei lett a leglátogatottabb, 
mert összesen 2235 vendég 
volt. A képzeletbeli dobogó 
második fokán jelenleg 2015 
áprilisa áll (1952 néző), a tava-
lyi – az új korszak eddigi legsi-
keresebb esztendőjéé – pedig 
csak harmadiknak tekinthető 
(1544 néző). 

Az elmúlt hónapban három 
olyan produkciót is bemuta-
tásra került, amelyen legalább 
400 érdeklődő volt: A szépség 
és a szörnyeteg (415 fő), továbbá 
a Kincsem (459 fő), valamint a 
Halálos iramban 8 (500 fő).

A nézőszám alapján Szent-
gotthárdon 2016-ban a TOP 10 
film között négyszáznál több 
jegy összesen csak hat alko-
tásra fogyott el, 2017-ben pedig 
az előbb említettekkel együtt 
már négy ilyen volt, mert feb-
ruárban A sötét ötven árnyala-
ta 515 tikett értékesítését reali-
zálta. A Kincsem egyébként a 
márciusi adataival együtt jóval 
meghaladta ezt, mert elérte 
a 666-ot, amely eddig az idei 
legjobb helyi eredmény.

2013. május 10-én volt az 
első digitális vetítés, az emlí-
tett dátumtól számítva pedig 
2017. május 6-án A galaxis 
őrzői vol. 2 című filmre meg-
érkezett a 75.000. vendég is. A 
szerencsés személy Somorjai 
Petra szentgotthárdi lakos 
lett, aki a tulajdonos önkor-
mányzattól ajándékcsomagot 
és az üzemeltető SZET Kft-től 
alkalomjegyeket vehetett át.

A felújítási munkálatok idő-
tartamát levonva gyakorlatilag 
45 hónap kellett az említett 
nézőszám eléréséhez, ami havi 
átlagban 1666 főt jelent. Em-
lékeztetőül: a rendelkezésre 
álló adatok alapján 2012-ben 
összesen 2389 mozijegy kelt el.
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Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület  ......................................................  18895564-1-18
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Szentgotthárdi VSE  ..........................................................................................  19893589-1-18
Szentgotthárdi Kézilabda Klub  .................................................................. 19247964-2-18
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület  ..................  18894941-1-18
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A tervezett heiligenkreuzi 
hulladékégető megakadályo-
zására éppen 10 évvel ezelőtt 
jött létre az a magyar-osztrák-
szlovén civil együttműködés 
Pro Pannonia fantázianév-
vel, amely a későbbi 6,5 éves 
küzdelemben hatékonyan 
működött, és nagymértékben 
járult hozzá a sikerhez.

Ez a nemzetközi összefogás 
azért is volt fontos, hogy az 
osztrák beruházók és a dön-
téshozók lássák, nemcsak Ma-
gyarország tiltakozik hevesen, 
hanem Ausztriában és a közeli 
Szlovéniában is sokan ellenzik 
a tervet.

Szentgotthárdon tíz év 
múlva, márciusban pontosan 

ugyanazon a napon és ugyan-
azon a helyszínen, a Színház 
aulájában jöttek össze újra a 
környezetvédők, hogy erről 
megemlékezzenek.

Woki Zoltán, a PRONAS 
alapító elnöke fényképes dia-
vetítéssel elevenítette fel az 
eseményeket, kiemelve azo-
kat a történéseket, amelyek 

Magyarországon játszódtak 
le, de erős osztrák és szlovén 
részvétellel, vagy Ausztriában 
erős magyar és szlovén kép-
viselettel.

Huszár Gábor polgármester 
méltatta a példaértékű és po-
litikától független összefogást 
az önkormányzat, a hatóságok 
és civilek között.

Dr. Johann Raunikar, az 
osztrák BIGAS civil szervezet 
vezetője mindezek mellett a 
magyar és osztrák ellenzők 
jogi felkészültségét és lépéseit 
is fontosnak tartotta.

Simon Balazic, a szlovén 
Zöld Párt (Zeleni) muraszom-
bati szervezetének vezetője 
a mai napig fontosnak tartja 
a civil szervezetek éberségét 
annak érdekében, hogy ne 
valósuljanak meg környezet-
károsító nagyberuházások.

A három ország környezet-
védői a mai napig rendszeres 
kapcsolatot tartanak fenn, és 
informálják, segítik egymást 
több területen, amik a határ 
menti régiókat érintik.

Woki Zoltán

Tízéves magyar–osztrák–szlovén együttműködés

Újra találkoztak a magyar, osztrák, szlovén környezetvédők

Május 22-23-án, harmadik alkalom-
mal találkoznak a szlovén és a ma-
gyar kormányzati, önkormányzati, 
üzleti, egyetemi, oktatási és civil 
szféra képviselői Szentgotthárdon, 
hogy kialakítsák és továbbfejlesszék 
a határon túlnyúló együttműködés 
kereteit.

2015. április 21-22-én a két nagykö-
vet védnökségével magyar és szlo-
vén polgármesterek, üzletemberek, 
regionális fejlesztési szakemberek 
és az egyetemi szféra képviselői ta-
lálkoztak Szentgotthárdon, hogy az 
együttműködésben rejlő lehetősé-
geket feltárják, megosszák egymással 
fejlesztési elképzeléseiket, és partne-
reket találjanak konkrét projektja-
vaslataikhoz. A résztvevő felek ekkor 
írták alá a Szentgotthárdi nyilatkoza-
tot, amellyel megalapítottak egy éves 
rendszerességgel megrendezendő 
eseményt, ahol a szomszédos nemze-
tek szereplői közötti együttműködés 
erősíthető és bővíthető.

A kezdeményezés sikerét jelzi, 
hogy míg az első találkozón mintegy 
60-an vettek részt a két országból, 
2016-ban már közel 120-an jöttek 
el a hármashatáron fekvő városba. 
Idén május 22-23-án fogják megren-
dezni immár a harmadik fórumot, 

amelynek fő témája a digitalizáció 
és szerepe a jövő kormányzásában, 
gazdaságában, oktatásában. A fóru-
mon előadást tart Boris Koprivnikar, 
a szlovén kormány miniszterelnök-
helyettese, közigazgatási miniszter, 
valamint Palkovics László, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának Felső-
oktatásért Felelős Államtitkára. Az ő 
előadásaikra a második nap délelőtti 
plenáris szekció keretében kerül sor, 
amelynek témája a digitális kormány-
zás és az okos városi program.

A másfélnapos rendezvény során 
szó lesz még a kétnyelvű oktatásról, 
a kulturális turizmus fejlesztéséről, 
az alkonygazdaságról, valamint, 
arról hogy az infokommunikációs 
technológia miként járul hozzá ezen 
szektorok értéktermeléséhez. Mint 
minden évben, idén is sort kerítenek 
az üzletemberek találkozójára is.

A fórum szervezői a kezdetek óta 
törekszenek rá, hogy a résztvevők 
eredményekkel térhessenek haza. 
A fórum nemcsak a magyar-szlovén 
együttműködésnek teremt jó hírve-
rést, hanem konkrét közös projektek 
születésének is helyszínül szolgált. 

A rendezvény ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött. További információk 
és a programok elérhetőek az alábbi 
honlapon: www.cesci-net.eu 

Szlovén-magyar fórum: 
harmadszor Szentgotthárdon



16 Szentgotthárd

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (12.)

Statisztikai adatokból került 
elő, hogy a fogamzóképes kor-
ban lévő házaspárok 15–20%-a 
meddő, hasonlóan a többi európai 
országhoz, ez a probléma kb. 
százötvenezer házaspárt érint.

Megkülönböztetünk női és 
férfi okokat, környezeti ártal-
makat, légköri viszonyokat, 
vagy lelki okokat, én csak a női 
okokkal kívánok foglalkozni 
ebben a cikkben. 

A fogamzáson a két érett 
ivarsejt (az ondósejt és petesejt) 
egyesülését értjük. A spermi-
umok igen kisméretű, fejből, 
nyakból és farokból álló önálló 
mozgású ivarsejtek, méretük 
50 mikrométer. A spermiumok 
száma több millió. A spermiu-
mok érési ciklusa négy napot 
vesz igénybe, tehát folyama-
tosan termelődik. A  petesejt, 
amely tüsző-repedéskor a pe-
tefészekből kiszabadul, a női 
szervezet egyik legnagyobb 
sejtje (0,1-0,2 milliméter), önálló 
mozgásra képtelen, egyhavi 
ciklusban csak egy érik meg 
belőle. A megtermékenyülés 
a petevezetőben történik, a 
petevezető csillószőrei hajtják 
a méhüreg felé a megtermé-
kenyített petesejtet. A méh üre-
gében a nyálkahártya a petesejt 
befogadására képes lehet. A 
gyakori együttlétek a teherbe-
esés lehetőségét csökkentik. A 
méhszáj bármilyen gyulladásos 
vagy heges folyamata szintén 
az esélyek csökkenésével jár. 

Itt kellene külön kiemelnünk 
a Chlamydia fertőzést, mely-
nek jelenléte nagymértékben 
tovább csökkenti az esélyeket, 
mert a petevezetőben a csil-
lószőrök mozgását gátolja. 
Sokszor ellenanyag reakciók 
következtében pusztulnak el 
az ondósejtek, a nyakcsator-
nába kerülés előtt. 
Ha nem alakult ki 
megfelelő vastagságú 
méh-nyálkahártya, 
akkor a megterméke-
nyített petesejt nem 
tud beágyazódni. Az 
ovuláció (tüszőrepedés vagy 
petekilökődés) időpontját kb. 
meg tudjuk határozni a petesejt 
és a méh-nyálkahártya vizsgá-
latából (hüvelyi ultrahanggal). 

Peteérést gátló körülmé-
nyek: 

Bizonyos testzsír % alatt 
nem termelődik elég hor-
mon a tüsző éréséhez, emiatt 
a sportolók vagy nagy fizikai 
igénybevételnek kitett nők, 
fogyókúra alatt állók vérzése 
sokszor kimarad. Ide tartozik 
még az alacsony vasszint és 
vitaminhiány is. Amennyi-
ben valakinek többször volt 
petefészek-gyulladása, annak 
a petevezetői is a gyulladás 
következtében hegesedhet-
nek. A hegesedés a petesejtek 
vándorlását megakadályozza, 
így a megterméke-
nyített petesejt a pe-
tevezetőben marad, 

és méhen kívüli terhesség 
következhet be. A méhben és 
a méhüregben előfordulhat-
nak jóindulatú izomcsomók 
(myomák), amelyek nehezítik 
a beágyazódást. Endometriózis 
– a méhszövet a méh belsején 
kívül máshol is előfordul a 
szervezetben, a ciklussal ösz-

szefüggésben menstruációkor 
ebből is vérzés indul meg, ez 
görcsökkel jár, kismedencei 
fájdalom és hegesedés kíséri.

Napjainkban sok nő stresz-
szes körülmények között dol-
gozik, ami egy bizonyos agy-
alapi mirigyben termelődő 
hormon (prolactin) szintjét 
megemeli. Ezt a hormont sok 
minden befolyásolhatja, az 
antidepresszánsok és a fogam-
zásgátlók is megemelhetik a 
szintjét, a kábítószerek és a 
túlzott alkoholfogyasztás is ha-
sonló hatást válthat ki. Az agyi 
működést nemcsak a stressz, 
hanem daganatos betegségek 
vagy idegrendszeri sérülés 
is befolyásolhatja. A cukor-
anyagcsere vagy a nagyon nagy 
túlsúly is kihat a petefészek 

működésére. A pajzsmirigy be-
tegségei is ugyanúgy a peteérés 
eltolódásával vagy kimaradá-
sával járhatnak. 

Még két témakört kell emlí-
tenünk, az egyik a policisztás 
ovárium problémája, ilyen-
kor a petefészekben sok apró, 
cisztaszerű képlet látható, 

amelyek férfi hormont 
(androgént) termelnek. 
Gyógyításuk sebészi 
és hormonális úton is 
történhet. 

Lényeges az életkor, 
mint befolyásoló ténye-

ző. Amíg 1960-ban 21-23 éves 
nők szültek nagy százalékban, 
addig manapság 28-30 évre 
tolódott ki ez a korhatár. 21 éve-
sen könnyebben lehet teherbe 
esni, mint jó pár évvel később.

Nem ritka a korai menopausa 
sem, amikor 35 éves kor előtt 
marad el a menstruáció. Ide 
vezet a sugár- és kemoterápia, 
valamint a dohányzás is. 

Amennyiben egy éven túli 
rendszeres együttlét során a  
teherbeesés nem következik 
be, ajánlott orvosi segítséget 
igénybe venni.

Szentgotthárd, 2017. 03. 27 
Dr. Vág Marianne

nőgyógyász szakorvos
A cikk megírásához segítséget 
nyújtottak lányaim: Weingart 

Hedvig és Krisztina.

Dióhéjban a női meddőségről

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

Városi programajánló
Május 15. 19:00 Made in Hungária
Magyarock Dalszínháza előadása
Helyszín: Színház
Belépődíj: Felnőtt: 2.500 Ft; Nyugdíjas, diák: 2.000 Ft
Május 28. 14:00 Városi Gyermeknap
Helyszín: Színház és környéke
14:00 Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfo-
lyamos Általános Iskolájának kiállítás-megnyitója
15:00 Partium AMI Évzáró néptánc műsora

16:00-tól Mutyi bohóc • Zsonglőr • Csillámtetoválás, arcfes-
tés • Tipegő és kézműves kuckó • Ugrálóvár • Kalandpark • 
Meglepetés • Jókedv-móka-kacagás
Május 31. 18:00 A Padlás - a Takács Jenő AMI előadása
Helyszín: Színház
Június 2. 15:00 Kistérségi Forgatag
Helyszín: Városkapu szobor és Színház
Június 3. 18:00 Happy Dixieland Band - Hévíz - koncertje
A Hangversenybérlet 4. előadása
Helyszín: Színház
Június 9. 15:00 Szentgotthárdi Ifjúsági Nap
Helyszín: Várkert
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Bad Waltersdorfban szép 
tavaszi időben rekordszá-
mú, 1500 futó részvételével 
rendezték meg a 15.Radio 
Steiermark utcai futóversenyt, 
ahol több gotthárdi futó is 
rajthoz állt.

Jobb eredmények a 4000 
m-es távon:

14-15 év fiú: 5. Komóczi Donát.
16-17 év fiú: 3. Borbély Attila. 
Felnőtt női: 4. Woki Edina. 
Csapatverseny: 2. Szentgott-

hárd Fighters (Komóczi Donát, 
Puskás Máté, Woki Edina).

A szlovéniai Sveti Jurijban 
15. alkalommal rendezték meg 
ideális, de kissé szeles futó-
időben a Blaguski Tek nevű 
futóversenyt szlovén, magyar, 
osztrák és horvát futók rész-
vételével, ahol gotthárdi futók 
is rajthoz álltak. A gyönyörű 

Blaguski tó mellett kijelölt 
szép pályákon a dombokkal, 
helyenként csúszós szaka-

szokkal is meg kellett küzdeni 
a 200 futónak.

A legjobb eredményt Woki 
Edina érte el, aki a 6 km-es női 

távon – akárcsak tavaly – idén 
is győztesként szakította át 
a célszalagot. A 9 km-es férfi 

főfutamban Kovács Balázs az 
abszolút sorrendben a 6., a 
30-39 éves korcsoportban a 
3. helyen végzett.

Az ausztriai Bad Blumauban 
közel 1000 futó részvételével 
ideális futóidőben rendez-
tek utcai futóversenyt, ahol 
12 gotthárdi futó is rajthoz 
állt. Közülük többen mind a 
gyerek-, mind a felnött fu-
tamokban jól szerepeltek. A 
felnőtt futók a Hundertwasser 
stílusban épült híres fürdőn is 
keresztülfutottak.

Jobb eredmények:
1.200 m 12-13 éves korcso-

port fiú: 5. Puskás Máté.
5.275 m 16-17 év fiú: 4. Bor-

bély Attila; felnőtt női: 5. Woki 
Edina.

10.500 m felnőtt férfi:5.ifj.
Borbély Sándor

21.100 m férfi 30-39 év: 4. 
Kovács Balázs; 60-69 év:2.
Borbély Sándor.

Készítette: Woki Zoltán

Somogyi Gábor, a szent-
gotthárdi szeniorfutó a Pó-
lus Futónap - Palota Kupán 
állt rajthoz Budapesten, ami 
egyben Országos Szenior 
Mezeifutó Bajnokság is volt 
számára. A 6 km-es verseny-
ben korosztályát magabiz-
tosan nyerte meg 5. szenior 
bajnoki címét megszerezve, 
21:06-os idővel. Gábor to-
vábbra is kiváló formában 
van és bízik benne, hogy az 
elkövetkező években újabb 
szenior világversenyeken ve-
het részt, képviselve hazáját.

Koszár Zsolt idei első ver-
senyén, Budapesten a nagy 
hagyományokkal rendel-
kező 32. Telekom Vivicitta 
klasszikus 10 km-es távján 
indult. A különböző távokon 
összesen 28.166 futó rajtolt 
el. A vasi futónak rendkívül 
erős ellenfelei akadtak, hi-
szen az elmúlt két olimpián 

Magyarországot képviselő 
négy hosszútávfutóból há-
rom a mezőnyben volt. A 
rajtot követően 5 fős élme-
zőny diktálta az iramot a 
riói olimpikon Józsa Gábor 
(MAC) vezetésével, Zsolt a 
csoportban megbújva „uta-

zott”. 3 km körül azonban 
Zsolt élre állt, fokozatosan 
szétrázta a mezőnyt, 5 km-
nél már csak Józsa tartotta 
vele a lépést. 7 km-nél egy 
újabb iramváltással a szent-
gotthárdi futó kisebb előny-
re tett szert, amelyet a célig 
növelni is tudott, és maga-
biztosan, 30:34 perces idővel 
óriási győzelmet aratott. Ki-
válóan szerepelt a versenyen 
még Karsai Márton is, aki a 
rendkívül erős mezőnyben a 
8. helyet szerezte meg 33:26 
perces idővel.

„Nagyon boldog vagyok, 
egy nagyszerű versenyt si-
került megnyernem, kiváló 
futók előtt. Jólesett a futás 
végig, igazán 7 km-nél hittem 
el, hogy nyerhetek. Örülök, 
hogy egy újabb nagy sikert 
szereztem Vas megyének és 
városomnak, Szentgotthárd-
nak” – mondta Zsolt a célban.

Ausztriában és Szlovéniában is futottak

A Synergy Fitness Szentgotthárd 
futói remekeltek

Óriási 
„zakó” 
Iváncnak
A labdarúgó megyei I. osz-
tályban szereplő Kiswire 
Szentgotthárd VSE és a 
megyei II. osztály Kör-
mendi csoportjában játszó 
Rábatótfalui SE eddig nem 
közölt eredményei:

Szentgotthárd–Nádasd  ......5-3
Répcelak–Szentgotthárd  ...3-2
Szentgotthárd–Vasvár  ........2-3
Rábapaty–Szentgotthárd  0-3
Király SZE–Szentgotthárd  1-0
Egyházasrádóc–
Szent gotthárd  ..........................2-2

Rábatótfalu–Rábahidvég  8-0
Rábatótfalu–Szarvaskend  4-1
Szakonyfalu–Rábatótfalu  0-1
Rábatótfalu–Ivánc  ..............15-2
Őriszentpéter–Rábatót falu  2-1
Rábatótfalu–
Magyarszecsőd  ....................... 6-1

  

A Bad blumaui futóversenyen
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A Thermalpark Szentgott-
hárdi VSE Tekeszakosztály 
harmadik alkalommal ren-
dezte meg a Könye Róbert 
Teke Emlékversenyt. A ver-
sennyel méltó módon emlé-
keznek meg csapattársukról, 
Könye Róbertről. Az április 
15-én rendezett emlékver-
senyen 16 csapat vett részt, a 
csapatverseny mellett egyéni 
sprintversenyen is verseng-
hettek egymással a tekézők. 
A versenyre a helyi csapatok 

mellett érkeztek versenyzők 
Csákánydoroszlóról, Zala-
szentgrótról, Pápáról, Kondor-
fáról, illetve versenybe száll-
tak a volt kollégái a „Vámosok” 
csapata is. A csapatversenyt a 
TEK Csákánydoroszló csapata 
nyerte, megelőzve Zalaszent-
grót II. és a helyi Válogatott I. 
csapatát. A sprint versenyben 
Cserpnyák Martin nyert, meg-
előzve a csákányi Sütő Zsoltot, 
a bronzérem pedig Cseh Ben-
ce nyakába került.

Az SZMSZC III. Béla Szak-
gimnáziuma és Szakközépis-
kolája 2017 tavaszán rangos 
nemzetközi teremlabdarúgó 
tornát rendezett.

Iskolánk csapata mellett 
Szlovéniából Muraszombat, 
Vas megyéből a körmendi 
Kölcsey Ferenc Gimnázium 
és a Vörösmarty Mihály Gim-
názium, illetve a Széchenyi 
István Általános Iskola csapata 

vett részt a színvonalas női és 
férfi tornát is magába foglaló 
rendezvényen.

Idén 12. alkalommal talál-
koztak a csapatok, amit nagy 
várakozás előzött meg. A torna 
jó alkalom arra, hogy új barát-
ságok szövődjenek ezzel is elő-
segítve a hármas határon élő 
diákok, pedagógusok, iskolák 
együttműködését.

A városi sportcsarnokba lá-
togató közönség nagy csatákat, 
sportszerű küzdelmet láthatott.

A hölgyeknél a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium csapata 

szerezte meg az első helyet 
megelőzve a Kölcsey Ferenc 
Gimnázium és a „bélások” női 
együttesét. Negyedik helyen 
végzett a Széchenyi csapata.

A férfiaknál nagyszerű já-
tékkal a Muraszombat csa-
pata végzett az első helyen. 
Második a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium csapata, harma-
dik a „bélások” csapata lett. 
Negyedik helyen végzett a 

Kölcsey Ferenc Gimnázium 
férfi együttese.

A kupákat és az egyéni dí-
jakat Korpics Ferenc igazgató 
adta át, aki Puskás Ferenc 
idézetével zárta a tornát: „Fut-
ballista voltam, de úgy beszél-
hetek az életemről, mint egy 
szerelmi történetről. De ki 
mondhatná azt, hogy ez nem 
egy love story?”

A napot baráti beszélgetés-
sel és tartalmas ebéddel zárták 
a csapatok és vezetőik a Hotel 
Lipa Étteremben.

Készítette: Dömötör Tamás

XII. Király Kupa

III. Könye Róbert Teke Emlékverseny

Sportprogramajánló
• Kiswire Szentgotthárd VSE – SCHOTT Lukácsháza (Me-

gyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017.05.13. - 17:30 Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

• Futball Klub Szakonyfalu – Szarvaskend SE  (Megyei II. 
labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017.05.14. - 17:30 Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya

•  Rábatótfalui SE – Tutitextil-Körmend VSE (Megyei II. lab-
darúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017.05.21 - 17:30 Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

• Máriaújfalu SE – Gersekarát SE (Megyei III. labdarúgó-
mérkőzés)
Időpont: 2017.05.21 - 17:30 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

• Kiswire Szentgotthárd VSE – Celldömölki VSE (Megyei I. 
labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017.05.27 - 17:30 Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

• Rábatótfalui SE – Csákánydoroszlói KSE (Megyei II. labda-
rúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017.05.28 - 17:30 Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

• Máriaújfalu SE – Vasalja HSE (Megyei III. labdarúgó-mér-
kőzés)
Időpont: 2017.05.28 - 14:30 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Tekepályabérlés
Teljesen megújult kör-

nyezetben várja a tekézni 
vágyókat a Városi Sporttelep 
Tekepályája. A pálya bérlé-
séhez előzetes egyeztetés 
szükséges: Tróbert József: +36 

30 4960362, bérleti díj: 2000 
Ft/óra/sáv. Igény szerint büfé 
is biztosított! Az üzemeltető 
Szentgotthárdi VSE, várja 
minden tekézni vágyó régi 
és új vendéget!

Az SZMSZC 
III. Béla csapata

Az emlékverseny győztesei
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Hirdessen 
nálunk!

Lapunk havonta 
3200 háztartásba 

jut el
Szentgotthárd 

területén!

Már
6000 Ft-tól!

Hirdetésfelvétel: 
titkarsag@szentgotthard.hu 

+36-94-553-044

RECEPCIÓS
Elvárás: németnyelv-tudás, előny: tapasztalat, angolnyelv-tudás

SZOBAASSZONY
Elvárás: terhelhetőség, precíz munkavégzés, nyelvtudás

SZAKÁCS
Elvárás: szakirányú végzettség, előny: tapasztalat

BÁROS
Elvárás: németnyelv-tudás, előny: tapasztalat

A szentgotthárdi 

GOTTHARD THERME HOTEL & CONFERENCE****
a következő pozíciókra keres munkatársakat:

Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk: cecilia.olasz@accenthotels.com

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzata a környezet-
barát helyi termékek, hely-
ben nyújtott szolgáltatások 
és helyi hagyományok meg-
őrzésére, népszerűsítésére 
és elismerésére Zöld Szent-
gotthárd címet alapított. A 
cím a Szentgotthárdon vagy 
Szentgotthárd térségében 
előállított termékeknek, 
szolgáltatásoknak, hagyo-
mányoknak adható egy évre 
vagy határozatlan időre.

A címet megkaphatják 
a  termékeket  előáll í tó , 
szolgáltatásokat nyújtó, 
hagyományokat ápoló ter-
mészetes személyek, jogi 
személyek, közösségek, 
illetve megkaphatják ma-
guk a termékek, i l letve 
szolgáltatások is. Fontos, 

hogy a terméket, szolgál-
tatást Szentgotthárdon, 
illetve Szentgotthárd tér-
ségében állítsák elő, illetve 
nyújtsák, és az előállítást, 
értékesítést, felhasználást, 
illetve szolgáltatást kör-
nyezettudatos szemlélet 
jellemezze, a hagyomány 
pedig Szentgotthárdra és 
térségére jellemző legyen, 
itt gyökerezzen. 

Pályázatot nyújthat be a 
helyi áru előállítója, a helyi 
szolgáltatás nyújtója, a helyi 
hagyomány ápolója. A Zöld 

Szentgotthárd cím elnyeré-
sére jelöltet állíthat továbbá

– a Szentgotthárdi térség 
bármely képviselő-testülete, 
polgármestere,

– a szentgotthárdi képvi-
selő-testület tagja, továbbá

– bármely bírósági nyilván-
tartásba vett civil szervezet, 
amelynek székhelye a Szent-
gotthárdi térségben van.

Pályázni 2017. május 31-
ig, a hivatal.szentgotthard.
hu weboldalról letölthető 
adatlappal lehet. Az adat-
lap és a pályázati kiírás tel-
jes szövege megtalálható a 
www.hivatal.szentgotthard.
hu weboldalon, a Hirdet-
mények menüponton belül, 
a Hatósági és Koordinációs 
ügyekhez kapcsolódó hir-
detmények között.

Zöld Szentgotthárd cím – pályázat



rendel:
szerdán 10-12 h 

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h

Ezzel a mottóval rendezték meg 
április 21-én a „Szakmák Éjszakája 
2017” elnevezésű programot az 
SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolájában. Mit csinál 
a robot? Többek közt erre a kérdés-
re is választ kaptak az érdeklődők 
Somogyi Péter oktatótól, aki vála-
szolt Lovenyák Martin és Farkas 
Tamás hetedik osztályos tanulók 
kérdéseire.

Horváth R. László

Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!


