
Ballag már a vén diák

Május 5-én és 6-án búcsút intettek régi iskolájuknak a bal-
lagók. Íme: egy III. bélás pillanatkép a ballagásról. Összeál-
lításunk a 8. oldalon. Fotó: Bana Ferenc 
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A  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A

VII. évfolyam 6. szám

2017. június

Szentgotthárdon 125 éves 
az önkormányzati fenn-
tartással működtetett óvo-
dáztatás. A jeles évfordulót 
színes és változatos prog-
ramokkal ünnepelte a Já-
tékvár Óvoda május 12-én 
az intézményben, 13-án a 
Színházban.  

Magyarországon Brunsz-
vik Teréz alapította az első 

kisdedóvót (akkor így ne-
vezték) 1828. június 1-jén, 
Budán. Szentgotthárdon már 
1885-ben, a helyi nőegylet 
fenntartásában működött a 
kisdedóvás. 1892. április 8-án 
döntött úgy a szentgotthárdi 
képviselő-testület, hogy át-
veszi az addig egyleti fenn-
tartásban működő Községi 
Óvodát. 

Folytatás a 3. oldalon 

125 év úgy elröpült, mint az óvodások lufijai és kívánságai!

Óvodások a Színházban
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Dr. Kövér László, az Ország-
gyűlés elnöke május 22-én 
a szlovén nemzetiség által 
is lakott Rába-vidéken tett 
látogatást, kíséretében V. 
Németh Zsolt államtitkárral, 
a térség országgyűlési kép-
viselőjével, és Kissné Köles 
Erika szlovén nemzetiségi 
szószólóval. 

A házelnök látogatását Fel-
sőszölnökön kezdte. Kovács 
Andrea, a Magyarországi Szlo-
vének Szövetsége Szlovén Vi-
dék Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője ismertette a szlo-
vén mintagazdaság létrejöttét 
és működését. Ezt követően 
Ropos Márton, az Országos 
Szlovén Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke a székházuk-
ban tájékoztatta a házelnököt 
a nemzetiségi önkormányzat 
elmúlt évtizedeiről, majd a 

Kossics József Kétnyelvű Ál-
talános Iskola megtekintése 
következett, ahol Kissné Köles 
Erika szószóló adott rövid tájé-
koztatást a szlovén nyelvokta-
tásról és a kétnyelvűségről. Az 
Országgyűlés elnöke ellátoga-
tott a Kühár Emlékház-Szlovén 
Tájházba is. 

Szakonyfaluban Rogán Va-
léria polgármester és Fasching 
Lilla, a helyi szlovén nemze-
tiségi önkormányzat elnöke 
köszöntötte a vendéget, be-
széltek távolabbi tervekről is, 
így például a kétnyelvű óvoda 
– melyet meg is látogattak 
– működtetésének átadási 
lehetőségéről a nemzetiségi 
önkormányzatnak. 

A program Szentgotthár-
don a Szlovén Informáci-
ós és Kulturális Központban 
folytatódott, ahol a vendéget 
és kíséretét Hirnök József, 

a Magyarországi Szlovének 
Szövetségének elnöke fogadta, 
és tájékoztatta a szövetség éle-
téről. A házelnök találkozott 
Mukics Ferenccel, a Rádio 
Monošter ügyvezető-főszer-
kesztőjével, és Szukics Marian-
nával, a Porabje újság főszer-
kesztőjével is. A templomnál 
és a polgármesteri hivatalnál 
Huszár Gábor, Szentgotthárd 
polgármestere és dr. Orbán 
István, a Szentgotthárdi Járási 
Hivatal vezetője üdvözölte a 
magas rangú vendéget. Rimfel 
Ferenc plébános mutatta be a 
felújítás alatt álló Nagyboldog-
asszony-templomot. 

A látogatás végén dr. Kövér 
László az éppen megnyitott 
magyar-szlovén gazdasági 
fórumot köszöntötte (beszéde 
a fórumról szóló írásunkban 
olvasható).

l.e. 

 

rendel:
szerdán 10-12 h 

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h

Dr. Kövér László látogatása a Rába-vidéken

Dr. Kövér László, 
Szukics Marianna, V. Németh Zsolt
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Folytatás az 1. oldalról
Varjuné Molnár Katalin, a 

Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde 
(SZEOB) igazgatója elmondta, 
a szentgotthárdi gyerekintéz-
ményhez jelenleg két tagóvoda 
is tartozik, a magyarlaki Mici-
mackó Óvoda és a csörötneki 
Csillagvirág Óvoda. Az évfor-
dulót 12-én a szentgotthárdi 
óvodában, 13-án a Színházban 
tartották. Büszkék arra, hogy 
a kisváros 125 éves múltra 
visszatekintő, szakmailag el-
ismert, jó hírű óvodát tudhat 
magáénak. Az évfordulóra 
készülődve kutatásokat vé-
geztek.  Az óvoda történetéről 
Kovács Tiborné (Salfai Kata-
lin) nyugalmazott igazgató írt 
könyvet, Kocsisné Bucsi Etelka 
intézményegység-vezető is 
segítette felderíteni a levéltári 
dokumentumokat. A több mint 
ötvenoldalas könyv bemutatja 
az intézmény történetét.

Szentgotthárdon 1892. április 
8-án döntött úgy a községi kép-
viselő-testület, hogy átveszi a 7 
évig egyleti fenntartásban mű-
ködő Községi Óvodát. Egyleti 
dokumentumok szerint válto-
zó volt a gyermekek száma, 20 
fiúról és 25 lányról gondoskod-
tak két teremben és az üveges 
folyosóval elválasztott kertben. 
Az önkormányzat azért dön-
tött az átvétel mellett, mert „a 
szentgotthárdi óvoda ügye az 
enyészethez közel áll, mely 
bajon okvetlenül segíteni kell”, 
olvasható a rendkívüli közgyű-
lés határozatában. A Széchenyi 
utcai épület „elhanyagolt”, az 
óvónő kilenc hónapja nem 
kapott fizetést, a dada a fizetés 
elmaradása miatt már otthagy-
ta munkahelyét. A képviselők 
1892 szeptemberében megbíz-
ták Lang József építőmestert 
az épület helyreállításával. 
Ambrózy Cecíliát (Heilmann 
Károlyné), Cili nénit kérték fel 
az intézmény vezetésére – 33 
évig nevelte az óvodásokat. 

– 1925-ben kérelmezte nyug-
díjazását. Őt Dávid Erzsébet 
követte a sorban, aki szintén 
hosszú évtizedekig dolgozott 
az óvodában, az 1954-ben őt 
követő Horváth Béláné, Ági 
néni elbeszéléséből tudni, hogy 
Dávid Erzsébet, ismertebb 
nevén Bözsi néni 1954-ig ve-
zette az óvodát. Idősebb szent-
gotthárdiak úgy emlékeznek, 
hogy 1950-ig félnapos nyitva 
tartással működött az óvoda, 

a napot tornával kezdték, raj-
zoltak, énekeltek, kézimun-
káztak, étkeztetés nem volt, a 
gyermekek otthonról hozták 
az elemózsiát. 

A történelmi változásokat kö-
vetve, 1948-ban államosították 
az óvodákat is. Sok gyermek 
született, az anyák is dolgoztak, 
a 80-as években egyszerre 3 
óvoda is volt a községben. A 
Szentgotthárdi Selyemgyárban 
1948-ban, a Kaszagyárban 1954-
ben hoztak létre üzemi óvodát 
a saját területükön, amelyek 
nyitva tartása (reggel 6 órától 
19 óráig) alkalmazkodott a gyári 
munkarendhez. (A kaszagyári 
óvoda 1982-ben, a selyemgyári 
1991-ben szűnt meg). Évtizedek 
múltán a Széchenyi utca 11. 
szám alatti községi óvodát is 
kinőtték, 1970-ben a 85 helyes 
óvodában már száz gyermeket 
neveltek: három csoportban, 
négy óvónő vigyázott a kicsikre. 
A nagyközségi tanács 1970-ben 
nyitotta meg a Kossuth Lajos 
utca 14. szám alatt fölépített 

óvodát, négy csoportszobával, 
újabb 100 gyereknek jutott 
hely. Ám ez sem volt elég, ezért 
1977-ben úgy döntöttek a város-
vezetők, hogy újabb szárnnyal, 
100 hellyel bővítik a meglévő 
épületet – ez 1980-ra el is ké-
szült. Időközben, 1976-ban a 
központi óvodához csatolták 
a rábatótfalui és a rábafüzesi 
intézményt, megkezdődhetett 
a nemzetiségi nevelés is: előb-
biben a szlovén, utóbbiban a 

német. (Tóth Györgyné, Pável 
Anna 1991-ig volt a szentgott-
hárdi intézmény vezetője.)  

A rendszerváltás után, 1991-
től egészen 2016 júliusáig Ko-
vács Tiborné Salfai Katalin irá-
nyította a gyermekintézményt. 
Az óvoda 2007-ben vette föl a 
Játékvár Óvoda nevet, 2009-től 
Játékvár Óvoda és Tagóvodái 
néven működött, 2010-től az 
intézmény neve: Szentgotthárd 
és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde (SZEOB). Jelen-
leg magyarlaki és csörötneki 
tagóvodája is van.  A SZEOB 
Játékvár Óvodájában (székhely-
óvodában) 10 csoportban 240 
gyereket látnak el, 22 óvónő 
és 10 dajka dolgozik a Kossuth 
utcai épületben. Hazánkban 
2015 szeptemberétől kötelező 
az óvodába íratás minden adott 
év augusztus 31-ig a 3. életévét 
betöltött gyereknek.  

Varjuné Molnár Katalin el-
mondta, május 12-én az óvo-
dások, szüleik és a vendégek 
együtt ünnepelték a 125. évfor-

dulót az óvodában. Az óvoda 
folyosóin régi óvodások fény-
képei köszöntek a látogatókra, 
sokan hozták el a féltett családi 
kincseket, számos fotót kaptak 
a szervezők Standor Tibor 
gyűjteményéből is.  Játékos 
programokkal, gyermek-tánc-
házzal, énekkel, a Kishétrét 
zenekar gyermekkoncertjével, 
faültetéssel, a 125-öst formázó 
élőképpel köszöntötték a jubi-
leumot, majd gyermekkíván-
ságokkal teli lufikat engedtek 
föl az udvarról. Ebéd után 
pedig hatalmas tortával tették 
emlékezetessé a jubileumot. 
Délután dr. Kádár Annamária 
pszichológus, tréner tartott 
előadást.    

Május 13-án a Színházban 
folytatódott a program. Az em-
lékműsort Huszár Gábor pol-
gármester nyitotta meg. Óvo-
datörténeti kiállításon mutatták 
be a 60-as, 70-es évek óvodai 
játékait, felszerelését. A kiállítást 
Csomósné Boros Erika, a Szent-
gotthárd és Térsége Iskolájának 
Takács Jenő Alapfokú Iskola 
Képzőművészeti Tagozatának 
tanára ajánlotta a közönség 
figyelmébe. Az óvoda egykori 
vezetője Ambrózy Cecilia 105 
éves kiadványából adtak elő 
gyermekjelenetet, az óvónői 
kórus énekelt, volt bábelőadás, 
fellépett a gyermekkórus, vé-
gül együtt énekeltek óvónők 
és gyerekek. Dr. Sütő Ferenc 
önkormányzati képviselő és 
Szalai Szabolcs – mint egykori 
szentgotthárdi óvodások – vál-
lalták, hogy mesével, verssel 
szórakoztatják a gyerekeket és 
hozzátartozóikat. 

Varjuné Molnár Katalin el-
mondta, büszkék a hagyomá-
nyokra, az óvoda régen is és 
ma is fontos szerepet tölt be 
a családok életében. Kicsik és 
nagyok örömmel segítettek a 
programok előkészítésében, jól 
sikerült a megemlékezés. 

(t. m.) 
Fotó: Bana Fernc

125 év úgy elröpült, mint az óvodások lufijai és kívánságai!

Hatalmas tortával is ünnepeltek az óvodában
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A Magyar Ápolási Egyesü-
let Vas Megyei Szervezete 
május 19-én egész napos 
rendezvényt tartott Kos-
suth Zsuzsanna, hazánk 
első főápolója, születésének 
200. évfordulója alkalmából 
Szentgotthárdon a Színház-
ban. 

Wagner Vilmosné, a Ma-
gyar Ápolók Egyesületének 
megyei elnöke köszöntötte az 
ápolókat, akik a Kossuth Zsu-
zsanna Emlékév alkalmából 
Szentgotthárdon találkoztak.  
A program résztvevőit Hu-
szár Gábor polgármester is 
köszöntötte. Kiemelte, hogy 
Szentgotthárdon mindig nagy 
jelentőséget tulajdonítottak 
az egészségügyi ellátások-
nak, már az 50-es évektől 
működött a településen tü-
dőszanatórium, szülőotthon, 
szociális otthon, 1962-től já-
róbeteg-szakellátás, 1968-tól 
mentőállomás. 1977-ben épült 
meg a körzeti orvosi rendelő. 
A Hunyadi úton lévő rendelő-
intézetben is sokféle ellátást 
kaphatnak a betegek, közel 
húsz szakrendelés működik az 
épületben, a mindössze 8900 
lakosú településen. Elmondta, 
2013 óta egy sikeres pályázat-
nak köszönhetően működik 
Szentgotthárdon az Egész-
ségfejlesztési Iroda, amely 
preventív szolgáltató funkciót 
tölt be; szakmai programjai 
közvetlenül, illetve közvetve 
járulnak hozzá a városban 
élők egészségi állapotának 
javításához. Az önkormányzat 
lehetőségeihez képest támo-
gatja az alap- és szakellátást, 
hogy a legkorszerűbb isme-

retek és eszközök segítségével 
gyógyíthassanak orvosok és 
ápolók. A szakembereken sok 
múlik, sokszor egy kedves mo-
sollyal, érintéssel is segíthetik 
a gyógyulást. 

Dr. Stankovits György, a Vas 
Megyei Közgyűlés aljegyzője 
Majthényi László elnök kö-
szönetét tolmácsolta az ápo-
lóknak, hangsúlyozva, hogy 
mindig nagy szükség volt és 
van lelkiismeretes, emberba-
rát szolgálatukra, munkájukra.

Bugarszki Miklós, a MÁE 
országos elnöke elmondta, 
Kossuth Zsuzsannát (Kossuth 
Lajos kisebbik húga volt) so-
káig méltatlanul elfeledték, 
pedig az ország és a világ első 
főápolója volt, az 1848-49-es 
szabadságharc idején 72 ka-
tonai tábori kórházat hozott 
létre a sebesültek ellátására. 
Hazánkban 2014 óta ünneplik 
az ápolók napját a februá-
ri, születésnapi évfordulón. 
Tiszteletére 2017-et Kossuth 
Zsuzsanna Emlékévnek nyil-
vánították.   

Vártokné Fehér Rózsa, a 
MÁE országos alelnöke Kos-
suth Zsuzsanna szellemi örök-
ségét tárta a hallgatóság elé, 
megjegyezve: az egyesület 

igyekszik méltó emléket ál-
lítani a fiatalon, 37 évesen 
elhunyt szakembernek, aki a 
világ első országos főápoló-
nője volt. Elfeledett hagyatéka 
még feltárásra vár, humánus 

cselekedeteivel, szervező-
készségével jóval kora előtt 
járt. Amerikában, New York-
ban hunyt el, szeretnék, hogy 
legalább emléktábla őrizze 
emlékét a távolban. 

A délelőtti program zárása-
ként a Magyar Ápolási Egye-
sület Somogyi Józsefnének, a 
MÁE Vas Megyei Szervezete 
első elnökének eddig vég-
zett munkája elismeréseként 
„Ezüst kitűzőt” adományozott.

Az ünneplők a déli órákban 
a gotthárdi szakorvosi ren-
delő bejáratánál elültették a 
Magyar Ápolók Fáját, a Kár-
pát-medencében őshonos 
gömbjuhart, emléket állítva 
Kossuth Zsuzsanna szellemi-
ségének, példaadó életének. 
A ceremónián és a délutáni 
szakmai programon részt vet-
tek a szombathelyi SZOSZSZC 
Oladi Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája egészség-
ügyi tagozatának tanulói.

Délután a szakmai nap ér-
dekfeszítő előadással folytató-
dott, dr. de Jonge Tamás PhD, 
a szombathelyi Markusovszky 
Egyetemi Oktató Kórház osz-
tályvezetőfőorvosa Csípőpro-
tézis-beültetés régen és ma 
címmel vetített képes előadás-
sal szemléltette és magyarázta 
a műtéti eljárás változását.

A Vas Megyei Ápolók Napját 
a Szentgotthárd és Térsége 
Arany János 1-4 Évfolyamos 
Általános Iskolája 3. a. osz-
tályos tanulóinak kulturális 
műsora zárta. 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc
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Ápolók Napja Szentgotthárdon 

A Móra Könyvtár rendszeresen szervez a város óvodásai 
számára programokat Legutóbb, gyereknap közeledvén, 
május 24-én vett részt egy meseelőadáson a Játékvár Óvoda 
valamennyi csoportja. 

Az Orfeum Vándorszínpad A Tündér és a Kobold címmel 
adott elő egy mesejátékot a gyerekeknek. A vidám zenés 
mesejátékba bekapcsolódtak a gyerekek is, s a mese végén 
a színpadon együtt táncoltak a szereplőkkel.

A programot a Vas megyei KSZR támogatta.  

A Tündér és a Kobold

Az ünnepség résztvevői
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Május 22-én és 23-án harma-
dik alkalommal rendezték 
meg a magyar-szlovén gaz-
dasági fórumot Szentgott-
hárdon. Bár a résztvevők 
száma valamivel kevesebb 
volt, mint a korábbi években, 
a tanácskozáson számos ér-
dekes téma terítékre került.  

A Refektóriumban megtar-
tott május 22-ei megnyitó egy-
beesett dr. Kövér Lászlónak, 
az Országgyűlés elnökének 
Rába-vidéki látogatásával, 
a házelnök is köszöntötte a 
fórum résztvevőit. A közép-
európai térségben élő népek 
csak magukra számíthatnak, 
mondta – utalva arra, hogy a 

kis nemzetek gyakran voltak 
kiszolgáltatva a nagyhatalmak 
törekvéseinek. Ezek a nemze-
tek 1990 után újjászülettek, és 
minden energiájukat az euro-
atlanti integráció szolgálatába 
állították. A közép-európai 
államok egymásra találásának 
motorja a visegrádi négyek 
együttműködése. A térségben 
a jó kapcsolatokra törekvés 
hozta létre a mostani magyar-
szlovén fórumot is, immáron 
harmadszor, ez azt jelzi, hogy 
egy életképes kezdeményezés 
vált valóra. Az elmúlt évek-
ben a korábbiaknál is na-
gyobb pezsgés tapasztalható 
a magyar-szlovén államközi 
kapcsolatokban, s így van ez 
a határ menti kapcsolatok 
esetén is. Ebben nagy szerepet 
kaptak a muravidéki magyar 
és a Rába-vidéki szlovén szer-

vezetek is. Jó munkát kívánt a 
résztvevőknek, és azt, hogy ez 
a fórum tovább erősítse a két 
ország viszonyát. Távozása 
előtt Huszár Gábor, Szentgott-
hárd polgármestere átadta 
az Országgyűlés elnökének 
III. (VI.) Károly német-római 
császár, magyar és cseh király 
1734-ből származó adomány-
levelének másolatát tartalma-
zó díszes kiadványt. 

A polgármester mind a nyi-
tónapon, mind pedig a má-
sodik napon rövid beszéddel 
köszöntötte a jelenlévőket. 
Bemutatta a rendezvény hely-
színéül szolgáló Refektóriu-
mot, s utalt arra is, hogy ami a 
városközpontban történik, az 

van a legnagyobb hatással a 
lakosságra. Megemlítette azt 
is, hogy tudományos-tech-
nológiai park lett a határon 
átnyúló ipari park. A fórumra 
kitérve hangsúlyozta, hogy 
minden gazdasági és polgári 
kezdeményezés akkor éri 
el a csúcspontját, amikor a 
legfelsőbb szintű politika is 
magáénak érzi. Két éve csak-
nem százan, tavaly százhú-
szan ültek a teremben, idén 
ugyan szerényebb a részvételi 
arány, de több az esemény 
iránt érdeklődő magas rangú 
politikus. Dicsérte a szerve-
zők összefogását, munká-
ját, külön kiemelte Palkovics 
László államtitkár szerepét 
abban, hogy létrejöhetett a 
Szombathely-Szentgotthárd-
Zalaegerszeg háromszögre ki-
terjedő járműipari centrum. A 

városvezetés azon van, hogy a 
Szentgotthárdon járók vigyék 
a város jó hírét, ezt kérte a je-
lenlévőktől is a polgármester. 

Köszöntötte a fórumot 
Szilágyiné Bátorfi Edit, Ma-
gyarország szlovéniai nagy-
követe, és Ksenija Skrilec, a 
Szlovén Köztársaság budapes-
ti nagykövete is. Mindketten 
utaltak a szervezőmunkára, 
és kiemelték a rendezvény 
jelentőségét a határ menti 
kapcsolatok erősítésében. A 
nyitónapon virágcsokorral 
búcsúztatták Ksenija Skrilec 
nagykövet asszonyt, aki Bu-
dapestről Bécsbe teszi át a 
székhelyét, megköszönve a 

fórum létrejöttében kifej-
tett munkáját. A kétnapos 
fórumon magyar és szlovén 
részről is több szakmai jellegű 
előadás hangzott el, amelyek 
felölelték a kétnyelvű oktatás, 
a kulturális turizmus fejleszté-
se, az alkonygazdaság, az info-
kommunikációs technológia 
témakörét. Sor került üzlet-
ember-találkozóra, s konkrét 
projektekről is szó esett. 

Előadást tartott „Digitális 
kormányzás, digitális gazdaság 
és az okos városok” témakörben 
Boris Koprivnikar, a Szlovén 
Köztársaság miniszterelnök-
helyettese, közigazgatási mi-
niszter, és Palkovics László, az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának felsőoktatásért felelős 
államtitkára, aki részletesen 
beszélt az Európában egyedül-
álló zalaegerszegi járműipari 
tesztpálya létrehozásáról és 
jelentőségéről, megemlítve, 
hogy itt vezető nélküli autókat 
is tesztelni fognak majd. Az 
előadások sorában szerepelt 
egy meglehetősen ismeretlen 
kifejezést takaró témakör is, 
ami az alkonygazdaságról szólt. 

– Mit is jelent ez a fogalom? 
– kérdeztük az egyik előadót, 
dr. Benkei-Kovács Balázst, az 
ELTE egyetemi adjunktusát.

– Ez egy angol kifejezés, a 
silver ecinomy, azaz ezüstgaz-
daság, a magyar megfelelője 
az alkonygazdaság. Lényegé-
ben az idősebb, nyugdíjas korú 
emberek szerepének a meg-
határozását takarja a gazda-
sági életben egy elöregedő tár-
sadalomban. Milyen területen 

tudnak még munkát vállalni, 
hogyan tudnak kapcsolatot 
létesíteni, például az egyete-
mekkel? Az ELTE-n például 
szemináriumokat tartanak 
arról, hogyan lehet megőrizni 
az idős embereknek a mentá-
lis komfort, állapotukat. Ennek 
egy későbbi lépése a gazdasági 
életbe történő bevonásuk, újra 
aktivizálásuk. 

Lendvai Emil

Harmadszor találkoztak magyar-szlovén gazdasági fórumon

A házelnök átveszi 
az alapítóleveles kiadványt 

a polgármestertől

A szlovén miniszterelnök-helyettes tartja előadását 
(mellette jobbról Palkovics László államtitkár)

Magyarok és szlovének a hallgatóság soraiban
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Május 31-én ülésezett a szent-
gotthárdi képviselő-testület. 
A képviselők új bölcsődei 
csoport indításáról döntöttek, 
bejelentették a hulladékudvar 
megnyitását, módosították 
az üzletek éjszakai zárva 
tartásáról hozott korábbi 
rendeletet, feltételekhez köt-
ve engedélyezik a szombati 
hosszabb nyitva tartást. 

Az önkormányzati ülés kez-
dése előtt Huszár Gábor pol-
gármester köszöntötte Karba 
Noelt, a szentgotthárdi Széche-
nyi iskola tanulóját, aki Német-
országban 10 ország tekéseinek 
versenyén három érmet szer-
zett az U14-es Világkupán, és 
része volt abban, hogy hazánk 
az élen végzett a verseny-
ben. Gratulált a versenyzőnek, 
polgármesteri díszoklevelet 
és ajándékutalványt adott 
át neki. (Júliusi újságunkban 
összeállítást közlünk a legjobb 
tanulmányi és sporteredmé-
nyekről.)

Szintén az ülés kezdete előtt 
köszöntötte a polgármester 

nyugdíjba vonulása alkalmából 
Czeiner Gábort, Szentgott-
hárd főépítészét, aki 30 évig 
töltötte be ezt a tisztséget. 
„Sikeres életút után megelé-
gedettséggel lehet nyugdíjba 
vonulni. Ha mindehhez még 
jó fizikai és szellemi állapot is 
társul, akkor a nyugalmazott 
évek is aktívan, eseménydú-

san telnek majd” – méltatta a 
polgármester. Czeiner Gábor 
magas színvonalon képviselte 
a szakmáját, aranydiplomás 
építészmérnök, emellett sok-
rétű személyiség, ezüstko-
szorús vitorlázó repülő 
és oktató, kitűnő fotókat 
is készít, és utazásairól 
is szívesen tart élmény-
beszámolókat. 

Czeiner Gábor is szót ka-
pott, röviden összefoglalta 
szakmai pályafutását, munkái 
főleg Szentgotthárdra, Kör-
mendre és Szombathelyre 
koncentrálódtak, tevékeny-
ségét számos kitüntetéssel 
és szakmai díjjal honorálták, 
büszke arra, hogy Szentgott-
hárd 1996-ban a Hild-díjat is 
elnyerte. A beszéd végén, az el-
telt évtizedekért, a bizalomért 
köszönetet mondott az önkor-
mányzatnak. „Szentgotthárd a 
szívemhez nőtt és ott is marad, 
hiszen 50 éve itt terveztem az 
első épületet.”

Huszár Gábor polgármesteri 
díszoklevéllel és ajándékkal 
köszönt el Czeiner Gábortól.

A két ülés közötti időben 
történtekről beszámolva a 
polgármester bejelentette: 
június 12-én fölvonulnak a 
munkagépek, Máriaújfaluban 
megkezdődik a szennyvíz-há-
lózat kiépítése. 

Labritz Béla alpolgármester 
tájékoztatta az önkormány-
zatot, június 1-jén megnyílik a 

szentgotthárdi hulladékudvar, 
kedden és csütörtökön 8-16:30 
között fogadják a hulladékot, 

valamint minden hónap első 
szombatján 8-16:30 között. 
Az alpolgármester türelmet 
kért a lakóktól, lehetőleg ne 
rohanják meg egyszerre a hul-

ladékudvart. Azt is elmondta, a 
Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Tár-
sulás ismét nyert 950 millió 
forintot, mellyel a részt vevő 
önkormányzatok környezet-
védelemmel és a lakossági 
szállítással kapcsolatos teen-
dőit teszik még korszerűbbé.

A két ülés közötti beszámo-
lóhoz hozzászólva Lábodi Gá-
bor újfent a fürdő működését 
kritizálta, véleménye szerint 
nem volt elérhető ügyeletes 
vezető, amikor ő ott járt (áp-
rilis 29).  

Némi pengeváltás után 
Huszár Gábor polgármester 
válaszolt a felvetésre: a város 
önkormányzatára soha nem 
volt jellemző, hogy egy képvi-
selő az országos pártpolitikát, a 
helyi problémák mögé bújtatta 

volna folyamatosan, kérte a 
képviselőt, hogy ő se tegye.  

A képviselők döntöttek ar-
ról, hogy a III-as körzetbe 300 
ezer forintért EKG-készüléket 

vásárolnak a háziorvosok-
nak. Elfogadták a SZEOB 
kérelmét új bölcsődei 
csoport indítására. To-
vábbi 5 évre megbízást 

adtak Németh Istvánnak, 
a Régióhő Kft. ügyvezetőjé-

nek. 
Újra tárgyaltak az üzletek 

éjszakai zárva tartásáról szóló 
rendelet módosításáról is. A 
tervek szerint engedélyeznék 
az üzleteknek a szombat éjjeli 

nyitva tartást, ehhez azonban 
az érintett vendéglátóhelyek-
nek együttműködést kell köt-
niük a várossal, hogy együtt 
biztosítsák a polgárőri, rendőri 
jelenlétet a városban. Megsza-
vazták a rendeletmódosítást. 

A testületi ülés végén Huszár 
Gábor polgármester tájékoz-
tatta az önkormányzatot arról, 
hogy dr. Koncz Gabriella, a 
körmendi rendőrkapitányság 
vezetője, május 31-én, indoklás 
nélkül felmentette tisztségéből 
Végvári Jánost, a szentgotthár-
di rendőrőrs parancsnokát.

Közmeghallgatáson Kovács 
Buna József kért szót és mond-
ta el véleményét, illetve tett fel 
kérdéseket.

(t. m.)
Fotó: Szentgotthárdi 

Fotóklub/ KBJ 

Megnyílt a hulladékudvar, júniustól építik a csatornahálózatot

Czeiner Gábor főépítésznek a polgármester 
köszönte meg a munkáját

Huszár Gábor és Karba Noel Világkupa érmes tekés

Szombatonként 
hosszabb lehet 

az éjszakai 
nyitvatartás
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A Nemzeti Konzultáció kér-
déseiről tartott fórumot V. 
Németh Zsoltnak, a térség 
országgyűlési képviselőjének 
meghívására Zsigó Róbert ál-
lamtitkár május 17-én, Szent-
gotthárdon a Színházban.  

A lakossági fórum előtt V. 
Németh Zsolt, a térség ország-
gyűlési képviselője, környe-
zetügyért, agrárfejlesztésért 
és hungarikumokért felelős 
államtitkár és Zsigó Róbert 
élelmiszerlánc-felügyeletért 
felelős államtitkár a sajtó helyi 
képviselőivel is találkozott. A 
lakossági fórumon közel szá-
zan, főleg az idősebb korosz-
tály tagjai voltak kíváncsiak 
az előadásokra. A színpadon 
„Álljunk ki Magyarországért!” 
poszter volt látható. 

V. Németh Zsolt államtitkár 
köszöntötte a megjelente-
ket, megjegyezte, az időpont 
meghirdetésekor még nem 
tudtak arról, hogy az Európai 
Parlament pont ezen a na-
pon (május 17. a szerk.) hozza 
meg a Magyarországot elítélő 
határozatát. Amit eddig is sej-
teni lehetett, durva támadásra, 
nyomásra kell felkészülni 
Brüsszel felől. Így még fon-
tosabb, hogy a magyarok ki-
nyilvánítsák véleményüket a 
konzultációval, megmutassák 

Magyarország hozzáállását 
az illegális bevándorláshozés 
más fontos, Brüsszel által 
szabályozni kívánt ügyhez. 
Szentgotthárd különösen al-
kalmas helyszín ahhoz, hogy 
beszéljünk az illegális beván-
dorlásról, hiszen már 2015 
őszén képet alkothattak az itt 
élők a város határába érkező 

migránsokról, átérezhetik az 
ügy fontosságát. De a Nemzeti 
Konzultáció nemcsak erről 
szól: rezsicsökkentésről, adó-
politikáról és az európai uniós 
tagállamok szabadságának 
mértékéről is megkérdezik az 
embereket. 

Zsigó Róbert közel félórás 
előadásában összefoglalta a 
2010 óta elért legfontosabb 
eredményeket. A legutóbbi 
választás után a kormány 
ígéretet tett arra, hogy minden 

olyan kérdésben kikéri az em-
berek véleményét, amelyek 
alapvetően befolyásolják az 
életüket. Ezért indították el 
most is a Nemzeti Konzultá-
ciót, amely az eddigiek közül 
a legsikeresebbnek mondható, 
hiszen 1,4 millió ember juttatta 
már el véleményét a dön-
téshozókhoz. (Az államtitkár 
bejelentette, a május 20-ig 
tervezett Nemzeti Konzultá-
ció idejét meghosszabbítják 
május 31-éig). 

A Fidesz-kormány 2010-ben 
a gazdaságilag csődközelben 
lévő országot vette át, a csa-
ládok és önkormányzatok 
is el voltak adósodva. Hét év 
alatt megváltozott a gazda-
ság szerkezete, 700 ezer új 
munkahellyel számolhatnak, 
csökkentették a személyi jö-
vedelemadót, növekedtek a 
bérek, a családtámogatások és 
a rezsicsökkentés révén több 
pénz maradhat az emberek-
nél. (Brüsszel bizonyos gazda-
sági kérdések szabályozását is 
el akarja vonni a tagállamok 
kormányaitól). 

2015-től megindult a mo-
dernkori népvándorlás, ha-
zánkon keresztül is sokan 
indultak a nyugat-európai 
országokba. A kormánynak 
határozott álláspontja van 
az illegális bevándorlással 

kapcsolatban, nem tudja el-
fogadni ismeretlen eredetű 
és hátterű emberek tömeges 
megjelenését és ellenőrizet-
len befogadását. Zsigó Róbert 
elmondta: a magyar katonák 
és a kerítés nemcsak Ma-
gyarországot, hanem egész 
Európát megvédik a modern-
kori népvándorlás hatásaitól, 
amelyre fel kell hívni az em-
berek figyelmét. Nem értenek 
egyet az unió által tervezett 
kvótarendszerrel, veszélyt 
jelenthetnek a terroristák. Ve-
tített képes előadással hívta fel 
a figyelmet arra is, hogy egész 
hálózat épült ki a migránsok 
szállítására, melyek azok a 
szervezetek, és kik azok az 
emberek, akik segítik a nép-
vándorlást. A kormány sokkal 
hatékonyabban tud kiállni a 
magyar érdekek mellett, ha az 
emberek véleményét is a háta 
mögött tudhatja, ezért fontos, 
hogy minél többen válaszol-
janak a Nemzeti Konzultáció 
kérdéseire. 

A fórumon több kérdés is 
elhangzott, a parlamentben 
uralkodó durva hangnemről, 
a rezsicsökkentésről, az alig 
érzékelhető áfa-csökkentés-
ről és a Jobbik által kirakott 
óriásplakátokról is kérdezték 
a politikusokat. 

(t. m.)

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata sikerrel pályázott 
az Interreg V-A Szlovénia-
Magyarország Együttmű-
ködési Program 2014-2020 
keretében meg valósuló 
ESCAPE című projekt meg-
valósítására. A nyitókonfe-
renciát május 24-én tartották 
Szlovéniában.  

A projektet 2 magyar és 6 
szlovéniai partnerrel közösen 
dolgozták ki azzal a céllal, hogy 

a települések szempontjából 
kiemelt jelentőségű kulturális 
örökségek turisztikai vonze-
rejét növeljék. Szentgotthárd 
esetében így lehetőség nyílik 
a Refektórium épületének 
felújítására. Az oldalsó fal-
burkolatok mellett az ajtók 
restaurálása is megtörténik, 
így hosszú évtizedeket köve-
tően a helyiség visszanyerheti 
eredeti állapotát. A körülbelül 
30 évvel ezelőtt Budapestre 
elszállított elemek felújítása 

és hazaszállítása várhatóan 1 
éven belül megvalósul, melyet 
gondos restaurátori munka 
fog megelőzni. 

Az infrastrukturális beruhá-
zás mellett egy új turisztikai 
programelemet is létrehoz-
nak, melyet a felújított Re-
fektóriumhoz kapcsolódóan 
fognak majd kidolgozni.

A projekt hivatalos nyitó-
konferenciáját 2017. május 
24-én tartották a szlovéniai 
Apace-n, ahol Papp Bálint 

stratégiai és fejlesztési ügy-
intéző képviselte városun-
kat. A rendezvényen minden 
partner kiemelte a határon 
átnyúló együttműködések 
fontosságát a jelenre és jövőre 
nézve egyaránt, illetve célként 
fogalmazták meg a helyi ér-
tékek és a közös történelem 
ápolásának jelentőségét.

(t. m.)
 

Szlovén-magyar közös projekt a Refektórium helyreállítására

Tájékoztató és fórum a Nemzeti Konzultációról

Zsigó Róbert és 
V. Németh Zsolt a fórumon
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A Szombathelyi Műszaki 
Szakképzési Centrum III. 
Béla Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája május 
5-én tartotta a ballagást. 
Öt osztály 78 végzős diákja 
búcsúzott az alma matertől. 

A ballagást nem fogadta 
kegyeibe az ég, reggel még 
javában esett, az eső szünetét 
kihasználva ballagtak vé-
gig a városon, megkerülték 
névadójuk, III. Béla szobrát, 
és visszatértek az iskolába. 
Útjukon szülők, barátok, isme-
rősök köszöntötték őket

A szép számú vendégsereg 
tanúja lehetett az intézmény 
hagyományainak, a jutalma-

zásoknak, közülük is kiemel-
kedik a Jó tanuló, jó sportoló 

díj, melyet ebben az eszten-
dőben Nordovits Kristóf 1/13/A 
osztályos tanuló kapta, a lab-

darúgás sportágban több éven 
keresztül elért eredményeiért, 

a Fair Play Kupa országos 5. 
helyezéséért. Az évfolyam 

legjobb tanulója díjat a legjobb 
tanulmányi eredményt elérő 
diákoknak adták át. A legjobb 

végzős szakiskolai tanuló díj-
ban részesült Horváth Mihály 
Dominik (3/11/E), a legjobb vég-
zős szakközépiskolai tanuló 
díjban részesült, Cséve Nóra 
Judit (12/A) a legjobb tanuló 
a szakképző évfolyamon díj-
ban részesült Pfeiffer Gábor 
(1/13/A). 

A végzősök elbúcsúztak 
iskolájuktól, majd Korpics 
Ferenc igazgató mondott be-
szédet. Kiemelte, hogy a má-
jus 2-án tartott osztályozó 
értekezletet követően meg-
állapították a 78 végzősről, 
hogy életrevaló, vizsgára bo-
csátható tanulók. „Hosszasan 

sorolhatnánk, hogy kire mi 
a jellemző, vitatkozhatnánk, 
hogy melyek voltak a leg-
jobb pillanatok, de mindenki 
számára ez más és más len-
ne. Szerencsénkre nem csak 
külsőben nem hasonlítotok 
egymásra, ez az, ami számít, a 
sokszínűség; és egy talán üres 
frázisnak ható gondolat: ettől 
jó egy iskola, ezért jó ez az is-
kola, a sokféleség miatt.

Hogy mi lesz veletek, egy-
két hét, év vagy évtized múl-
va, azt nem tudom, ötleteim 
természetesen vannak. Ez 
az iskola, a III. Béla biztos itt 
lesz, s ha még nem untatok 
meg minket és e falakat, 
gyertek vissza, a kapu min-
dig nyitva áll . . .  A végére 
pedig egy jó tanács Michael 
J. Sullivan-től:

„Élvezd ki az életed! Szívd 
be a levegőt, ízleld a borokat, 
csókold a lányokat, vagy fiúkat 
és sose feledd, hogy a másik 
ember meséi sohasem lesz-
nek olyan kalandosak, mint a 
sajátjaid!”

Az ünnepség végén tova-
szálló színes lufik az elmúlt 
évek elrepülését, egy időszak 
lezárását jelentették. 

(Információ: III. Béla)
Fotó: Bana Ferenc

Szentgotthárdon május 6-án 
ballagtak a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium érettségi előtt álló 

tanulói. A 12. g. és a 12. b. osztály-
ból 40 diák vett búcsút az iskolá-
tól, a tanároktól és diáktársaiktól. 

Végigjárták a tantermeket, majd 
a szokásos útvonalon tettek rö-
vid sétát a városban. Az ünnep-

séget az iskola szépen felújított 
díszudvarán tartották. 

Fotó: Bana Ferenc

Öt osztály vett búcsút az alma matertől

Negyven gimnazista ballagott

Fölsorakoztak a ballagók

Családtagok, ismerősök 
köszöntötték a végzősöket

Az osztályteremben a 12. g. osztályA városban vonuló 12. b. osztály



9Szentgotthárd

1946. május 26-án Rábafüzes 
német ajkú lakosságának 
nagy részét kitelepítették a 
kollektív bűnösség jegyében. 
Idén, a kitelepítés 71. évfor-
dulóján emlékeztek meg a 
szomorú eseményről.

Május 26-án a hianz csa-
ládok kitelepítésének 71, év-
fordulóján tartott megem-
lékezésen V. Németh Zsolt 
államtitkár, a térség ország-
gyűlési képviselője mondott 
ünnepi beszédet. A kis közös-
ség szomorúan emlékezik a 
tragikus eseményre minden 
évben. Bedi Beatrix könyv-
táros egy verssel emlékezett 
az évfordulón. V. Németh 
Zsolt is felidézte a 71 évvel 
ezelőtt történt eseményeket. 
Sokan nem tértek vissza a 
kényszermunkáról, sokan 
új hazát találtak a kitelepí-

tettek közül. S csak kevesen 
tértek haza. Arról is beszélt, 
hogy az utódok dolga nem-
csak az emlékezés, hanem a 
megbékélés is. József Attila 
versének részletét idézte: A 
Dunának, mely múlt, jelen s 

jövendő, / egymást ölelik lágy 
hullámai. / A harcot, amelyet 
őseink vívtak / békévé oldja az 

emlékezés / s rendezni végre 
közös dolgainkat, / ez a mi 
munkánk: és nem is kevés.”

V. Németh Zsolt országgyű-
lési képviselő, Kovács Márta 
Mária, a képviselő-testület 
Pénzügyi, Városüzemeltetési 

és Jogi Bizottságának elnö-
ke a városi önkormányzat, 
illetve Ódor Dénes a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 
nevében helyezett el koszorút 
az emléktáblánál.

Az államtitkár arról is szólt, 
hogy ezen a napon egy öröm-
teli eseménynek is része-
sei lehetnek a jelenlévők. A 
Rábafüzesi Német Asszony-
kórus egyik alapító tagja, 
Nagy Vincéné Paula néni 95. 
születésnapját ünneplik. A 
szónok egy csokor virággal 
köszöntötte az ünnepeltet. 
Paula néni szellemi és fizikai 
frissességnek örvend. A mai 
napig dolgozik a kertjében. De 
szívesen énekel is, sok dalt tőle 
tanultak meg asszonytársai. A 
fiókkönyvtárban folytatódott 
a rendezvény, ahol a negy-
venéves asszonykórus tagjai a 
tőlük megszokott vidámsággal 
ünnepeltek, nótázva, harmo-
nikaszó mellett.

M. P.  

Kissné Köles Erika szlovén 
nemzetiségi szószóló és 
Ropos Márton, az Országos 
Szlovén Önkormányzat elnö-
ke közös meghívására május 
9-10-én a szlovén Rába-vidék 
valamennyi településén láto-
gatást tett az Országgyűlés 
Magyarországi Nemzetisé-
gek Bizottsága. 

Magyarországon a 13 el-
ismert nemzetiség közül a 
szlovén és a román országos 
önkormányzatoknak van vi-
déki székháza. A legnagyobb 
szlovén faluban, Felsőszölnö-
kön, most járt először parla-
menti bizottság, ahol kihelye-
zett ülést tartott. Kissné Köles 
Erika parlamenti szószóló és 
Ropos Márton, az Országos 
Szlovén Önkormányzat elnö-
ke fogadta a vendégeket, akik 
megnézték a Kossics József 
Kétnyelvű Általános Iskolát, a 

Kühár-emlékházat és a Szlo-
vén Mintagazdaságot.

A szószólók a kihelyezett 
ülésen – amelyen részt vett 
V. Németh Zsolt államtitkár, a 
térség országgyűlési képvise-
lője is – tájékoztatást kaptak 
a magyarországi szlovénség 
történelméről, kultúrájáról, 
hagyományairól és jövőbeli 
törekvéseiről.

A szószólók Szakonyfalu-
ban, Apátistvánfalván, Orfa-
luban és Kétvölgyön ízelítőt 
kaptak az élő szlovén kultúra 
több területéről is.

Május 10-én Szentgotthár-
don Huszár Gábor polgármes-
ter is fogadta az Országgyűlés 
Magyarországi Nemzetiségek 
Bizottságát, bemutatta az ön-
kormányzati hivatal épüle-
tének nevezetességeit és az 
önkormányzat munkáját. 

A szószólókat a felújítás 
alatt álló Nagyboldogasszony-

templomban Rimfel Ferenc 
plébános köszöntötte és ka-
lauzolta. 

A küldöttség megismerte a 
Szlovén Információs és Kultu-
rális Központot, a Magyarországi 

Szlovének Szövetsége, a Radio 
Monošter és a Porabje Szerkesz-
tősége működését és munkáját.

A bizottság tagjai tisztele-
tüket fejezték ki a legkisebb 

magyarországi nemzetiség 
törekvéseivel szemben, és 
csodálattal adóztak Szent-
gotthárd és a Rába-vidék 
természeti, építészeti szép-
sége előtt.

(Információ: Kissné Köles 
Erika szlovén nemzetiségi 
szószóló és munkatársa, dr. 
Sütő Ferenc szószólói asz-
szisztens)

A németek kitelepítésére emlékeztek

Parlamenti bizottság látogatott a szlovén Rába-vidékre

V. Németh Zsolt, Nagy Vincéné, Kovács Márta Mária, 
Bedi Beatrix, Unger Magdolna, Ódor Dénes

V. Németh Zsolt államtitkár, Fuzik János a bizottság elnöke, 
Kissné Köles Erika szószóló
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Februártól Gál József irányít-
ja a szentgotthárdi önkor-
mányzat SZET Szentgotthár-
di Kft.-jét. Az új ügyvezetőt 
szakmai életéről és terveiről 
kérdeztük. 

Gál József 1999-ben Pécsett 
végzett a Janus Pannonius 
Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Főiskolai Ka-
rának műszaki szakán. Több 
zalai cégnél, és a zalaegerszegi 
önkormányzatnál is dolgo-
zott. Nem ismeretlen számára 
Szentgotthárd, mivel korábbi 
cégével, ahol műszaki vezető 
volt, 7 éve számos munkát vég-
zett a városban (támfalépítés, 
utak és járdák felújítása stb.). 

A SZET Szentgotthárdi 
Eszközkezelő és Település-
fejlesztő Kft.-nek rendkívül 
szerteágazó feladatköre van: 
intézmény-karbantartás, utak, 

járdák karbantartása és ta-
karítása, a közterületek gon-
dozása, kertépítés, fakivágás, 
játszóterek rendbentartása, 
fizetőparkolók üzemelteté-
se, temetők fenntartása és 
kegyeleti szolgáltatás, tár-
sasház-kezelés, a Csákányi 
László Filmszínház és a városi 
sporttelep működtetése, az 
ebrendészeti telep felügyelete, 
az Alpokalja Motel és Kemping 
üzemeltetése. 

Gál József azt szeretné, hogy 
a tulajdonos önkormányzat és 
a városban lakók is észreve-
gyék, a SZET Szentgotthárdi 
Kft. szolgáltatásai révén élhe-
tőbb lesz a város. A közszolgál-
tató cég bevételeinek javát az 
önkormányzati megbízások 
adják, de mindenképpen sze-
retnék növelni a lakossági és 
céges megrendeléseket, hi-
szen azzal, hogy az idén janu-

ártól a város iskolái már nem 
az önkormányzat fenntartá-
sában működnek, bizonyos 
kapacitásuk fel is szabadult. 

Karbantartó részlegüknél 
kőművesek, asztalosok, festők 
és lakatosok is dolgoznak, ki-
sebb szakmunkákat el tudnak 
végezni. Fűnyírást, árokpart-
rendezést is vállalnak, lakos-
sági megrendelésre is. 

A SZET Szentgotthárdi Kft.-
nél 42-en dolgoznak főál-
lásban, néhányan megbízási 
szerződéssel, vagy részmun-

kaidőben teljesítik a feladato-
kat. Áprilistól négy közmun-
kást is foglalkoztatnak. 

Kérdésünkre, hogy milyen 
a gépparkjuk, az ügyvezető 
elmondta, az eszközparkjuk 
sajnos nem a legmodernebb, 

Modernizációval, sok virággal is szolgálja a várost a SZET Szentgotthárdi Kft. 

A Várkertben kistraktorral 
nyírják a füvet

A Rendelőintézet Szentgott-
hárd bázisán működő Egész-
ségfejlesztő Iroda (további-
akban: EFI) támogatásával 
2017.április 22-én rendezte 
meg a Pannon Kapu Kul-
turális Egyesület a Városi 
Egészségnap programját „A 
család jövője, a jövő család-
ja” mottóval. 

Délelőtt 9 órától a kerék-
pártúrára vártuk a mozogni 
vágyókat, melynek során a 
felsőszölnöki Hármashatár 
kőhöz tekertek el a résztve-
vők. A délutáni programot 
Nagy Tamás állomásvezető 
mentőtiszt – OMSZ Szent-
gotthárd – nyitotta, aki „Gyer-
mekelsősegély” – elméleti és 
gyakorlati tudnivalók címmel 
tartott előadást, mely után 
lehetőség volt a gyakorlatban 
is kipróbálni az újraélesztést.  
„A mi családunk, a mi egész-
ségünk” címmel meghirdetett 

rajzpályázat eredményhirde-
tésére is sor került a délután 
folyamán. A pályázatra több 
mint 120 pályamű érkezett 
az általános iskola alsósaitól. 
Két korcsoportban értékelték 
az alkotásokat 1-2, valamint 
3-4 osztályosok között. A he-
lyezettek mellett egy különdíj 
is gazdára talált. Valamennyi 
gyermek munkáját emléklap-
pal is jutalmaztuk. Egészséges 
táplálkozás egy életen át cím-
mel beszélgetést szerveztünk 
szakértők bevonásával. Dr. 
Benda Judit egészség-tanács-
adó, gyógyszerész egy kony-
ha átalakításáról beszélt az 
alapanyagoktól a menüig. Is-
mertette a vonatkozó rende-
leteket. Némethné Mészáros 
Irén egészségfejlesztő „A Fel-
növekvő generáció egészsé-
ges táplálkozásáért” 
címmel tartotta meg 
bevezetőjét. Miháldy 
Kinga dietetikus (az 

OGYÉI munkatársa) a „Me-
rőkanál”-kampányról ,illetve 
az „Élj könnyebben” menza 
reformmal kapcsolatos is-
meretek bővítéséről tartott 
tájékoztatást. Veszelovics 
Tímea védőnő a szoptatás 
jelentőségéről, illetve annak 
az anyára és a babára vo-
natkozó pozitív hatásairól 
osztotta meg gondolatait a 
jelenlévőkkel. Tassné Kovács 
Diána dietetikus (EFI Szent-
gotthárd) a szentgotthárdi 
EFI tevékenységét ismertette 
e témakörben. A kerekasz-
tal-beszélgetést követően 
Lezsákné Szekszárdi Zsu-
zsanna zenepedagógus tar-
tott „Ringató”- zenés-dalos 
foglalkozást gyermekeknek 
és szüleiknek. Kísérő prog-
ramként: tipegő kuckó, kéz-

műves foglalkozás, kreatív 
sziget várta a gyermekeket. 
A közétkeztetést biztosító 
Justfood Kft. „Mit esznek gyer-
mekeink?” címmel tartotta 
meg kóstolóval egybekötött 
ételbemutatóját, bepillantást 
engedve kívülállóknak is 
napjaink menzájába, átfogva 
egy napi kínálatot (tízórai, 
ebéd, uzsonna). 

A Móra Ferenc Városi 
Könyvtár információs pultja a 
„Tudás az egészséges családo-
kért” témában kínált kölcsö-
nözhető könyveket. A család 
egészségéért – konzultációs 
lehetőség és tanácsadás volt 
szakorvosok bevonásával. 
Köszönjük mindenki rész-
vételét!

Egészségfejlesztési Iroda 
Szentgotthárd

Egészségnap Szentgotthárdon: „A család jövője, a jövő családja” 

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
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MOZIMŰSOR
június 9. 19:00, június 10. 

19:00, június 11. 18:00, június 
13. 19:00

Alien: Covenant (szinkroni-
zált amerikai sci-fi – 2D)

június 10. 17:00, június 11. 
16:00

Hogyan legyél latin szerető 
(szinkronizált amerikai vígjá-
ték – 2D)

június 12. 19:00 (Filmklub)
Teljesen idegenek (olasz 

vígjáték – 2D)
június 16. 19:00, június 17. 

19:00, június 18. 18:00, június 
19. 19:00, június 20. 19:00

A múmia (szinkronizált 
amerikai kalandfilm – 3D)

Premier! június 17. 17:00, 
június 18. 16:00

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

június 23. 19:00, június 27. 
19:00

A múmia (szinkronizált 
amerikai kalandfilm – 3D)

június 24. 17:00, június 25. 
16:00

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

június 24. 19:00, június 25. 
18:00, június 26. 19:00

Wonder Woman (szinkroni-
zált amerikai kalandfilm – 3D)

június 28. 19:00 (Jegy: 600 Ft)
Café Society (szinkronizált 

amerikai vígjáték – 2D)
június 30. 19:00, július 4. 

19:00 (Jegy: 600 Ft)
Alibi.com (szinkronizált 

francia vígjáték – 2D)
június 30. 22:00 (Jegy: 600 Ft)
A sötét ötven árnyalata 

(szinkronizált amerikai eroti-
kus film – 2D)

július 1. 10:00 (Jegy: 600 Ft)
Állati csetepata (szinkroni-

zált orosz családi animációs 
film – 3D)

július 1. 17:00 (Jegy: 600 Ft)
Derült égből apu (szinkro-

nizált francia-angol vígjáték 
– 2D)

július 1. 19:00, július 3. 19:00 
(Jegy: 600 Ft)

Gyilkos páros (szinkronizált 
amerikai akció-vígjáték – 2D)

július 2. 10:00 (Jegy: 600 Ft)
Gólyák (szinkronizált ameri-

kai családi animációs film – 3D)
július 2. 16:00 (Jegy: 600 Ft)
A szerelem gyerekkel jön 

(szinkronizált francia roman-
tikus vígjáték – 2D)

július 2. 18:00 (Jegy: 600 Ft)
Szex receptre (szinkronizált 

spanyol erotikus vígjáték – 2D)

SZEF – FILMES PROGRA-
MOK

A szentgotthárdi Szerelme-
sek Fesztiválja (SZEF) idén is 
a Csákányi László Filmszín-
házban kezdődik. Június 28-
án (szerdán) 19 órától lehet 
megnézni az első különleges 
produkciót. A mozi az említett 
rendezvény egyik kiemelt 
helyszíne, ahol közel egy hé-
ten át kizárólag az esemény 
koncepciójához illeszkedő 
alkotások jutnak a vászonra. 
A megszokottól eltérő idő-
pontokban is lesz alkalom 
beülni egy-egy remek pro-
dukcióra. Például kifejezetten 
a felnőtteknek június 30-án 
(pénteken) este 22 órától ér-
keznek az erotikus tartalmak, 
a gyerekeknek pedig július 
1-jén és július 2-án (szom-
baton és vasárnap) délelőtt 
10 órakor kezdődik a vidám 
családi animáció. A szerelem 
hullámhosszán a komikus és 
a romantikus történetekből 
sem lesz hiány. A különbö-
ző programok között tehát 
érdemes számításba venni a 
mozgóképes kínálatot is, mert 
a bemutatandó filmek jelen-
tős része még nem volt – sőt 
később sem lesz – műsoron, 

és vetítésenként egységesen 
csak 600 Ft-ba kerül a belé-
pőjegy. További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

(MI)CSODA MÁJUS!
A szentgotthárdi mozi vetí-

téstechnikájának digitalizálása 
– azaz 2013 májusa – óta eltelt 
években az áprilisok után a 
májusok közül szintén az idei 
lett a leglátogatottabb, mert 
összesen 2019 vendég érkezett. 
Az esztendő ötödik hónapjá-
ban ugyanis 2014-ben 1078, 
2015-ben 1795, 2016-ban 1814 
néző ült be a filmszínházba. 
A műsorra tűzött produkciók 
közül most májusban a hazai 
premier hetében vászonra 
kerülő A Karib-tenger kalózai: 
Salazar bosszúja című ka-
landfilmre kelt el a legtöbb 
jegy, szám szerint 391 darab. 
Az említett hónapban pedig a 
magyar Kincsem iránt érdek-
lődők tábora elérte a 815 főt. 
Az utolsó szám azért bír óriási 
jelentőséggel, mert az elmúlt 
négy évben a vetítési rendben 
bemutatott alkotások közül 
ennél jobb eredményt csak az 
új Star Wars produkciók tudtak 
felmutatni.

szinte minden gép 10 évesnél 
több, sokszor szorulnak javí-
tásra. (Gál József május végén 
meghívta az önkormányzati 
képviselőket „gépbemutatóra”, 
hogy a telephelyen érzékel-
tesse a kialakult helyzetet, 
szükség lenne az eszközök, 
gépek cseréjére.) 

Tavasztól virágosítanak, 
évente körülbelül 12 ezer egy-
nyári virágot ültetnek el, az 
idén többet szeretnének, hi-
szen Szentgotthárd is nevezett 
a Legvirágosabb település 
országos pályázatra. Domiter 
László vállalkozó közbenjá-
rására a piaci árnál tizedével 
olcsóbban tudtak vásárolni 
720 rózsatövet, ezeket már 
el is ültették. A város 130 ezer 
négyzetméteres zöldterületé-

nek parkosításáról, karbantar-
tásáról gondoskodnak. 

Az önkormányzati lakások 
bérbeadásából, parkolási dí-
jakból, valamint a kemping 
és motel szálláshelyeinek 
értékesítéséből is bevételhez 
jutnak. A Füzesi úton lévő 
motel felújítását elkezdték, 
53 szállóvendéget tudnak 
fogadni, kicserélték a régi 
berendezés egy részét (a Bor-
hotel megszüntetése révén 
kedvező áron jutottak hozzá), 
5 családi szobát, 4 apartmant 
alakítanak ki, és további 14, 
1-2-3-4 ágyas szoba áll ren-
delkezésre. A motel jó helyen 
van, közel a fürdő is, kiránduló 
csoportok és turisták kedvelik, 
a személyzet németül, angolul 
és szlovénul is kapcsolatba tud 

lépni a vendégekkel. Szeret-
nék fellendíteni a forgalmat. 

A társaság bevételeinek egy 
részét a kegyeleti szolgáltatá-
sok adják, a város 20 kilomé-
teres körzetében lévő falvak-
ban is általában őket bízzák 
meg ezzel a munkával. Szent-
gotthárdnak hét önkormány-
zati fenntartású temetője 
van, területük 63 ezer négy-
zetméter (a rábakethelyit 
a közelmúltban vették át a 
katolikus egyháztól). A temet-
kezési szokások változását 
jól mutatja, hogy tavaly 157 
temetés közül mindössze 35 
esetben kértek koporsósat. 
A Hunyadi úti temetőben 
új parcellákat jelölnek ki a 
hamvak elhelyezésére, és 
urnafal létrehozását is ter-

vezik. 2016-ban 24 közteme-
tést is elvégeztek, a hamvak 
szállítását, ha kérik, postai 
úton való továbbítását is ők 
intézik. A temetkezési szol-
gáltatások megrendeléséhez 
24 órás diszpécserszolgálatot 
működtetnek, amely ezeken 
a telefonszámokon: 30/282-
7684, 20/ 450-4845 érhetők el, 
és weblapjuk (www.szet-kft.
hu) is van.  

A gazdasági társaság fel-
adatköre nagyon sokrétű, Gál 
József céljai között szerepel 
a SZET Szentgotthárdi Kft. 
modernizálása, munkájának 
hatékonyabbá válása. Jó szín-
vonalon szeretnének hozzá-
járulni ahhoz, hogy Szentgott-
hárd élhetőbb város legyen. 

(t. m.)
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Kilenc csapat jelentkezett az 
idei Gotthárd napi helytör-
téneti vetélkedőre, amely-
nek témája a dualizmus kori 
Szentgotthárd volt. A Széche-
nyi iskola és a Vörösmarty 
gimnázium diákjai felkészül-
ten érkeztek a versenyre, tu-
dásuknak, kreativitásuknak 
köszönhetően jól vették az 
akadályokat. 

Május 5-én, Gotthárd nap-
ján megtelt a Színház aulája 
a helytörténeti vetélkedőre 
érkező diákokkal. A kiegyezés 
megkötésének 150. évforduló-
jához kapcsolódva elsősorban 
a város dualizmus kori törté-
nelméből álltak össze a fel-
adatok, de akadtak kérdések, 
amelyek a magyar történelem 
e korszakára vonatkoztak. 

Für Katalin történelem sza-
kos tanár, Szepesiné Fuisz 
Erika népművelő-könyvtáros 

és Talabér Lászlóné, a Honis-
mereti Klub tagja alkották a 
zsűrit, akiknek sok dolguk volt, 
hiszen minden feladatot ügye-
sen oldottak meg a gyerekek, 
annak ellenére is, hogy a Mol-
nár Piroska, Gueth 
László és Szép Re-
náta által össze-
állított feladatok 
nem minden eset-
ben voltak köny-
nyűek. Volt, ahol 
a megszerzett tu-
dásukról ponto-
san kellett számot 
adniuk (pl.: totó, 
igaz-hamis, stb.), 
volt, ahol pedig a kreativitá-
sukra (is) támaszkodhattak. 
Ilyen volt a „Képzeld bele 
magad...” játék, amikor is a 
csapatok egy-egy tagjának pl.: 
Erzsébet királyné, Wellisch 
Béla, vagy éppen egy kasza-
gyári munkás életébe kellett 

beleképzelnie magát, és erről 
egy percben a zsűri és társai 
előtt előadást kellett tartania. 
Rendkívül frappáns és humo-
ros előadásokat hallhattak, a 
zsűrinek is nehéz feladat volt 

a jobbnál jobb megoldások 
pontozása. 

A versenyben 3. helyezést 
ért el a „Bojler eladó” csapata 
(Gömbös Márton, Páli Hunor, 
Varjú Csongor, felkészítő ta-
náruk: Enzsel István), 2. he-
lyezett lett az „Őrállók” csapata 

(Hertelendy Emese, Pukhely 
Kata, Zaicz Botond, felkészítő 
tanáruk: Katona Beáta), az 
1. helyet pedig a „Deákok” 
csapata szerezte meg (Csá-
szár Fanni, Lang Zalán, Polly 

Szonja, felkészítő 
tanáruk: Horváth 
Zsuzsanna). 

 A gyerekek ju-
talmazásához kö-
szönjük a felaján-
lásokat Kardos Zol-
tánnak, Sass Már-
tának, a Gotthárd-
Therm Kft.-nek, a 
Csákányi  László 
Filmszínháznak, a 

Gombócos Fagyizónak, Hu-
szár Gábor polgármesternek, 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának, valamint a 
FE-ZO Kft.-nek. 

Forrás: Szentgotthárdi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal

Fotó:Bana Ferenc

A szentgotthárdi Móra Fe-
renc Városi Könyvtár 2017. 
június 26-30. között, vala-
mint augusztus 21-25. között 
egy-egy hetes napközbeni 
olvasótábort szervez 8-12 éves 
gyerekeknek. Ez alatt az idő 
alatt a gyermekrészlegben a 
foglalkozások zavartalan le-
bonyolítása miatt a kölcsönzés 
részlegesen szünetel. 

A rábafüzesi fiókkönyv-
tárban 2017. július 3-7., illetve 
július 17-21. között német nem-
zetiségi ifjúsági, illetve kézmű-
ves tábor lesz óvodásoknak 
és általános iskolásoknak. Ez 
alatt az idő alatt a fiókkönyvtá-
rakban a kölcsönzés szünetel.

A könyvtár felnőtt részlegé-
ben történő felújítás (villany-
szerelés, álmennyezet-készítés, 

festés) miatt a felnőtt részleg 
hosszabb ideig tart zárva. 

2017. július 3-7-ig valameny-
nyi részleg zárva tart a vil-
lanyhálózat szétbontása ideje 
alatt. Mivel nem lesz áram az 
épületben, így egyik részleg 
sem tud üzemelni.

A felnőtt részlegben folyó 
könyv- és bútorpakolás, illetve 
felújítási munkák miatt a rész-
leg 2017. június 24-től augusz-
tus 20-ig zárva tart.  Az olvasók 
meghosszabbított kölcsönzési 
határidővel, egyszerre több 
könyvet kölcsönözhetnek. A 
folyóirat-olvasó és a gyermek-
könyvtár ez alatt az idő alatt is 
hétfőtől péntekig nyitva tart 
kibővített szolgáltatással.

A múzeum nyári nyitvatar-
tása változatlan.

SZET Szentgotthárdi Kft.
Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.

Szentgotthárd Hunyadi út 42. 
Ügyfélszolgálati iroda: 06-94/380-052

Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 7.30-15.30
Halottbeszállítás 24 órás ügyelet: 06-30/2827-684, 

06-30/819-0856

Park és közterületek gondozása, szállítás, 
síkosságmentesítés és hóeltakarítás.

Tel.: 06-94/553-023

Lakásfelújítás, épületkarbantartás, 
épületek komplett kivitelezése.

Nyílászárócsere, festés.
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, villanyszerelés, 

külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák, kapubejárók 

készítése, kertépítés.

Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 
Tel.: 003694-553-023

E-mail: info@szetszentgotthard.hu
www.szet-kft.hu 

A könyvtár és a múzeum nyári nyitvatartása

A Savaria Múzeum néprajzos munkatársai új kerámia-
kiállítást rendeztek a Pável Ágoston Múzeum emeletén 
Gerencsérek címmel. A kiállítás nyitvatartási időben (K-Szo 
11.00-15.00) ismét látogatható. M. P. 

Vetélkedő a dualizmus kori Szentgotthárdról
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A Vasi Terepfutó sorozat 5. 
állomását Szentgotthárdon 
rendezték. A szervezők 4 km 
és 13,5 km távokat jelöltek ki a 
kethelyi és a zsidai erdőben. A 
zsidai futballpályáról indultak 
a versenyzők, a Brenner ká-
polna után a Hársas-tó mellett 
elfutva következett a legna-
gyobb emelkedő. Zsidahegy 
érintésével visszakanyarodtak 
a futók a kiindulási helyre. 
A terepviszonyok és a sáros 
talaj alaposan megnehezítette 
az indulók dolgát. Néhányan 
el is tévedtek. Sopronból és 
Veszprémből is érkeztek futók. 
A szentgotthárdiak 1 első és 
4 második helyet szereztek. 
Ezen a napon Borbély Attila 
teljesített a legjobban. Kor-
osztályán kívül az abszolút 
versenyt is megnyerte a 4 

km-es távon. A szervezők gu-
lyással várták a fáradt futókat. 
Gotthárdi eredmények: Férfi 4 
km: 18 év alatt: 1. Borbély Attila 
21:10 19-39 év: 2. Karsai Már-
ton 22:06 40-54 év: 2. Kardos 
Zoltán 22:45 Női 4 km: 40-54 
év: 2. Varga Andrea 28:30 Férfi 
13,5 km: 55 év felett: 2. Borbély 
Sándor 1:10:15.

A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Kiswire Szentgott-
hárd VSE, és a megyei II. osztály Körmendi csoportjában játszó 
Rábatótfalui SE eddig nem közölt tavaszi eredményei:

Körmend–Szentgotthárd 4-2
Szentgotthárd–Lukácsháza 1-2
Jánosháza–Szentgotthárd 1-3
Szentgotthárd–Celldömölk 3-1 

Sok gólt rúgott, de kapott is a Rábatótfalu

Rábatótfalu–Körmendi Téglagyár 2-8
Magyarszecsőd–Rábatótfalu 1-1
Rábatótfalu–Tutitextil Körmend 2-6
Rábatótfalu–Csákánydoroszló 11-0

I. SzentgottHARD terepfutóverseny

Városi programajánló
Június 16. 19:00-23:00 Értékeink Éjszakája
19:00 – 23:00 Móra Ferenc Városi Könyvtár. Ingyenes beiratkozás, 

médiatagság és internethasználat, játékos feladatok, értékes könyvek 
bemutatása

19:00-23:00 Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi 
Múzeum. Ingyenesen látogatható

19:00 – 23:00 Ciszter könyvtár (Templomgalériában)
régi ciszter könyvek, könyvritkaságok megtekintése
19:00 Szentgotthárd értékei - előadások a Színház aulájában
20:00 és 21:00 óra kezdéssel: Titok és történelem - Túra a Kolostor-

épületben Szép Renátával
20:00 Kerkabarka Színjátszókör (Bajánsenye) egyfelvonásos elő-

adásai a Színházban:
- Török Rezső: Forog, vagy nem forog
- Török Rezső: Borsosné bolondja
21:30 Szentgotthárd értékei - előadások a Színház aulájában
22:00 Sorsolás a Színházban
Aki minden helyszínt végigjár, az 22:00 órakor ajándéksorsoláson 

vehet részt! A sorsoláshoz játékfüzet 18:45-től a Színházban vehető át.
Június 18. 16:00 Tulipánfa Foltvarró Klub kiállításának megnyitója
Helyszín: Színház aula
Június 19-23. Gotthárd Barát tábora
Ismerd meg a várost, ahol élsz! Barangolj velünk térben és időben! 

A fantáziád otthon ne hagyd!

Mi az, ami Rád vár?
Gyógynövénytúra: megismerjük őket, összegyűjtjük, herbáriumot 

készítünk
Kézműves foglalkozások: bőrszütyő, bőrfoci, krémek, szappanok 

készítése
Kincskeresés: kincskereső térképpel a városban
Számháború
Mozidélután
Kirándulás Kőszegre, utazás a történelemben. Kőszeg, ahol szinte 

megállt az idő, valódi történelmi városkép tárul a szem elé. Betekintés 
Jurisics várába…

A táborok részvételi díja egységesen: 16 000 Ft/fő
A regisztráció feltétele a tábor díjának befizetése és a jelentkezési 

lap kitöltése.
Jelentkezési határidő: június 15.
Helyszín: Színház
Június 21. 18:00 Nyárköszöntő Hangverseny
Fellépnek: Szentgotthárd Város Vegyeskara, Takács Jenő AMI Ifjúsági 

Kórusa és növendékei
Helyszín: Refektórium
Június 23. 14:00 Vas Megyei Nyugdíjas Kórusok XV. Találkozója
Helyszín: Színház
Július 8. 18:00 XXVIII. Hopplá Fesztivál
Helyszín: Várkert

Bérbe adó üzlethelyiség!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 
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: folyamatos.
A pályázatok elbírálásának határideje: a beérkezést követő 

testületi ülés. 
A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó 

szolgáltató tevékenység, idegenforgalomhoz kapcsolódó keres-
kedelmi tevékenység folytatható. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó 
tevékenységet.

A képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt, és külö-
nösen súlyozott a döntés során a bérleményben folytatni kívánt 
tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a szerző-
déskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel 
történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meg-
hirdetett 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 automatikusan 
emelkedik.

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

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

Amennyiben a bérlő hasznos és értéknövelő beruházásokat 
végez az általa bérbe vett üzlethelyiségben, és azt az önkormány-
zatnak előzetesen bejelenti, akkor annak értéke egészben vagy 
részben a bérleti díjba beszámításra kerül.

Bővebb felvilágosítás a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Városüzemeltetésén, illetve a 94/553-032-es telefonszá-
mon kérhető. 

Borbély Attila és 
Borbély Sándor
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Az elmúlt hetekben a Szent-
gotthárdi VSE több szakosz-
tályánál is befejeződött a baj-
nokság. Ezúttal a tekéseknél 
kértünk értékelést Tróbert 
József szakosztályvezetőtől. 

– Milyen eredménnyel zárta 
a 2016/17-es bajnoki évet az 
NB I. nyugati csoportjában a 
Thermalpark-Szentgotthárd VSE, 
s mennyire felelt ez meg a vára-
kozásnak, az elképzeléseknek?

– Azzal kezdeném, hogy az 
ifjúsági csapatunk bajnoki 
címét megvédte, ami még 
várakozásainkat is felülmúl-
ta. Rendkívül büszke vagyok 
rájuk. Megyei 1-es csapatunk 
(melyben hölgyek is szerepel-
nek) szintén dobogón végzett, 
ami megfelel az elvárásaink-
nak A közelgő átszervezések 
után várható, hogy az NB 
III-ban folytathatja a gárda. 

Az NB I-es csapat végig harc-
ban állt a dobogóért, végül 
a negyedik helyet szerezte 
meg. Mivel a dobogó volt a 

cél, ugyan ezt nem értük el, 
de semmiképp sem tragédia 
a szereplésünk. Tudjuk, miben 
kell fejlődnünk, megpróbáljuk 
majd javítani az eredményt.

– Ki lehet-e emelni egyéni 
teljesítményeket? 

– Én mindig csapatban gon-
dolkodom, mindenkinek voltak 

jó szériái és hibái is. Ha mégis ki 
kellene emelnem valakit, akkor 
az ifjúsági Karba Bálintot, ő fej-
lődött az idén a legtöbbet.

– Hogyan tovább? Mi várható 
a folytatásban?

– Reményeim szerint senki 
sem távozik a csapatból, és 
visszatér a ZTK-val bajnokságot 
nyerő Cseh Bence is. Amennyi-
ben tudunk még igazolni vala-
kit, akkor csakis olyan lehet, aki 
emberileg is beleillik rendkívül 
összetartó közösségünkbe, 
illetve játékban is kiemelkedőt 
tud nyújtani.

– Mennyire volt eredményes 
az utánpótlás vonal, különös 
tekintettel Karba Noel teljesít-
ményére az U14-es Világkupán?

– Magyarország legeredmé-
nyesebb utánpótlásbázisával 
rendelkezünk, rendkívül nagy 
hangsúlyt fektetünk a fiatalok 
képzésére. Ezt bizonyítja, hogy 

az elmúlt 3 évben 6 válogatott 
kerettagot adtunk a különbö-
ző korosztályos válogatottak-
nak, ami egyedülálló mutató. 
Noel rendkívül sikeres sze-
replése a világkupán volt az 
igazi ráadás. Mást nem tudok 
mondani, mint hogy az egész 
egyesület, és reményeim sze-
rint minden szentgotthárdi 
rendkívül büszke rá, nem 
mindennapi teljesítményt 
nyújtott. Nem túlzás történel-
minek nevezni remeklését, 
hiszen Magyarország az ő 
eredményeinek is köszön-
hetően végzett a nemzetek 
versenyének élén, eddig ilyen 
még nem fordult elő. Remé-
nyeim szerint nem ezek az 
utolsó érmek, amiket szent-
gotthárdi sportolók harcolnak 
ki a teke világbajnokságokon.

l. e.
Fotó forrás: Szentgotthárdi VSE

Az idei tanévben is sikeresen 
szerepeltek a szentgotthárdi 
diákok a  diákolimpiai verse-
nyeken. 

Sokféle sportágban ver-
sengtek a helyi diákok a re-
gionális, megyei és országos 
bajnokságokon, ahonnét szép 
sikerekkel tértek haza, ilyen 
sportágak voltak: labdarúgás, 
kézilabda, úszás, atlétika, kick-
boksz, asztalitenisz, torna. 
A korábbi számokban már 
írtunk beszámolót ezekről a 
versenyekről, most a tanév 
végi eredményeket gyűjtöttük 
egy csokorba.

Kézilabda: Leány V-VI. kor-
csoportban Országos Döntő 
IX. hely – Csapattagok: Heiter 
Enikő, Horváth Barbara, 
Kócz án Zsófia, Kulcsár Fanni, 
Mesics Dóra, Nagy Júlia, Papetti 
Dalma, Sótér Anna, Sulics La-
ura, Szűcs Tímea, Tóka Kata, 
Tolvaj Tímea, Treiber Gréta, 

Vojnovics Aténa. Felkészítő: 
Pável Tamás. Fiú III. korcso-
portban Országos Elődöntő 
IV. hely – Csapattagok: Czibók 
Dániel, Horváth Ákos, 
Horváth Dávid, Ko-
vács Ákos, Luthár Bo-
tond, Majczán Dávid, 
Németh Tamás, Polly 
Lénárd, Rónai Kristóf, 
Szabó Áron, Szotáczki 
Bálint, Tóka Barnabás, 
Tóth Levente. Fiú IV. 
korcsoportban Orszá-
gos Elődöntő III. hely 
– Csapattagok: Barabás Márk, 
Buchesz Ádám, Buchesz Dá-
vid, Csörnyi Kara, Dancsecs 
Donát, Gyuricza Boldizsár, 
Horváth Noel, Lang Zalán, 
Mesics Alex, Pencz Kevin, 
Pfeiffer Kristóf, Vadász Hunor. 
Fiú V-VI. korcsoportban Or-
szágos Elődöntő III. hely – Csa-
pattagok: Bánfi-Nagy Ádám, 
Barabás Márk, Borbély Attila, 
Dáme Levente, Dancsecz Ben-

ce, Fodor Ákos, Kalamár Kevin, 
Kolozsvári Bence, Könye Máté, 
Lang Zalán, Papfalvi Bertalan, 
Pencz Kevin, Vadász Levente, 

Vörös Gergő. Felkészítők: Koz-
ma Gábor, Luthár Attila, Hegyi 
Gergely.

Labdarúgás: Fiú V-VI. kor-
csoportban Országos Döntő II. 
hely – Csattagok: Fehér Márk, 
Kántor René, Kostyál Botond, 
Kovács Kristóf, Kozár Levente, 
László Ábel, Németh Richárd 
Tibor, Papp Viktor Levente, 
Sulics Bálint, Szabó Bálint. Fiú 
I. korcsoportban Megyei Döntő 

IV. hely. Fiú II. korcsoportban 
Megyei Döntő III. hely. Fiú III. 
korcsoportban Megyei Döntő 
III. hely. Leány V-VI. korcso-

portban Megyei 
Döntő II. hely.

Kü p l e n  M á t é 
magasugrásban 
megyei bajnok, 
majd az Országos 
Döntőben a XI. he-
lyezést szerezte 
meg, míg Horváth 
Dávid III. korcso-
portos több próba 

megyei döntőn I. helyezést ért 
el (az országos döntő június 
14-én lesz). László Kata Teke 
Országos Bajnokság IV. helye-
zett lett. Járási tornaversenyen 
Körmenden a II. korcsoport-
ban a Lang Anna, Fartek Laura, 
Cziráki Adrienn, Takács Dana, 
Hegedűs Kata, Dänler Rebeka 
összeállítású csapat IV. helyen 
zárt. Felkészítő: Huszár Vanda 
és Gerebics Gergő.  

Véget ért az idei diákolimpia versenysorozat

Tekések: lecsúsztak a dobogóról, de volt mivel vigasztalódni

Karba Noel egy ezüstöt és 
két bronzot hozott az U14-es 

Világkupáról 

A Labdarúgó Diákolimpia II. helyezett csapata






