
Átadták 
a kis vízerőművet

Pedagógusnapi 
ünnepség elismerések 
átadásával

Június 7-én átadták a szentgotthárdi 
Rába-szakaszon, a gátnál létesített 
kis vízerőművet, amely európai uniós 
és kormányzati pénzből készült. 

A Pável Ágoston lakótelep felőli 
oldalon Szép Renáta önkormányzati 
referens köszöntötte a megjelenteket, 
majd a Carpathia Vízerőmű Kft. ügyve-
zető igazgatóját kérte fel, hogy mondja 
el gondolatait. 

Folytatás a 4. oldalon 

Szentgotthárd
Szerelmesek Fesztiválja: 
a pótszékek is kevésnek bizonyultak

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 7. szám

2017. július

Megkezdődött a mári a-
újfalui városrész csator-
nahálózatának építése. 
A sikeres pályázat után, 
június 24-én letették az 
alapcsövet, az év végéig 
elkészülhet a több mint 
20 éve várt beruházás, 
amely félmilliárd forint-
ba kerül. 

Folytatás a 3. oldalon 

Letették az alapcsövet Máriaújfaluban

A város harmadik alkalommal rendezte 
meg a Szerelmesek Fesztiválját, amely 
nemcsak szerelmeseknek szólt, hanem 
mindazoknak, akik kíváncsiak voltak 
arra, hogy a legősibb múzsa, a szerelem, 

miként jelenik meg a különböző művé-
szeti ágakban. Idén is neves művészek 
közreműködésével zajlott le a város egyik 
legnagyobb kulturális rendezvénye. 

Folytatás a 7. oldalon 

V. Németh Zsolt államtitkár

Szentgotthárdon június 7-én rendez-
ték meg a szokásos pedagógusnapi 
ünnepséget a zsúfolásig telt Refektó-
riumban. Kitüntetéseket adtak át, és 
köszöntötték a rubint-, gyémánt- és 
aranyokleveles és díszokleveles peda-
gógusokat is.  

A Himnusz eléneklése és egy, az 
alkalomhoz illő szavalat után Huszár 
Gábor, Szentgotthárd polgármestere 
szólt a megjelentekhez. 

Folytatás a 5. oldalon 

Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter, Dr. Hevesi Krisztina, Hevesi Tamás, Jakupcsek Gabriella
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Fébert Miklós, a 111 éves 
Szentgotthárdi Városi Fúvós-
zenekar szárnykürtöse, 60 
éve tagja a zenekarnak. A hús-
véti koncerten köszöntötték, 
és a zenekar örökös tagjának 
választották. Az eltelt évtize-
dekről, a zenekar megtartó 
erejéről is mesélt.  

A 77 éves, szentgotthárdi szü-
letésű Fébert Miklós – családi 
indíttatása nem lévén – elég 
rendhagyó módon ismerkedett 
meg a zenével, a zenéléssel. Ál-
talános iskolai osztálytársai 
közül az egyik harmonikázott, 
a másik hegedült, elhatároz-
ták, hogy zenekart alakítanak, 
amelybe őt is be akarták vonni. 
Csakhogy ő nem tudott játsza-
ni egyetlen hangszeren sem. 
Az egyik srác apja azonban a 
kaszagyári fúvószenekar kar-
nagya volt, a társai őt kérték 
meg, hogy foglalkozzon vele. 

1956. augusztus 20-án avatták 
a városban a Hunyadi-szobrot, 
ekkor a közreműködők között 
volt a kaszagyári fúvószenekar 
is. A karmester az avatás végén 
elhívta a kultúrházba, ahol 
először halláspróbát végzett. 
A következő zenekari próbán 
már trombitálhatott… Azonban 
nem maradt az első hangszer 
mellett, hiszen napjainkig a 
szárnykürtöt fújja. Hosszú 
ideig első szárnykürtös volt a 
zenekarban, de mivel a má-
sodik szárnykürtöt könnyebb 
fújni, mint az elsőt, néhány 
éve átadta a stafétabotot a 
fiatalabbaknak, és átvette a 
második szárnykürtöt. Rövid 
ideig baritonos is volt. 

Fébert Miklós azt is elme-
sélte, hogy ugyan 1956-ban 
ismerkedett meg a zenéléssel, 
de az első zenekari fellépése 
1957. május elsejére esett. Így 
már hatvanadik éve játszik a 

szentgotthárdi fúvószenekar-
ban, amely előbb kaszagyári 
volt, később lett városi. A csak-
nem hat évtized alatt öt kar-

mestert szolgált ki, de voltak 
beugró dirigensek is. Korábban 
a fúvósok között lányokat el 
sem tudtak volna képzelni, 
Szentgotthárdon az ő lánya 
volt az első, aki megtörte a férfi 
hegemóniát. Majd egy másik 
zenész lánya is beszállt, aztán 
folytatódott a sor... Az utóbbi 
évtizedekben a zeneiskolából 
érkezik az utánpótlás. 

Sok-sok élmény van a háta 
mögött, jó és kevésbé jó egy-
aránt. 1982-ben váratlanul el-
hunyt a felesége, s ott maradt 
két kislányával. Ha akkor nincs 
a zenekar, nem is tudja, hogy 

vészelte volna át azt a nehéz 
időszakot. Nemegyszer a zene-
kari tagok, vagy családtagjaik 
foglalkoztak a gyerekeivel. A 

fúvószenének köszönheti, hogy 
bejárta az országot, sok külhoni 
országba is eljutott, pedig a 
lábát sem szándékozta kitenni 
szülővárosából. A fúvószenekar 
tagjai olyanok már neki, mint a 
legjobb barátok. Örömöt okoz, 
hogy a fiatalok – akik akár 
unokái is lehetnének – tisztelik, 
becsülik, tiszteletteljesen tege-
ződnek vele. A menetelés is egy-
re fárasztóbb a számára, mert 
volt egy lábsérüléses balesete. 
Nem is tudja vállalni már, hogy 
fúvószenekari találkozókon is 
részt vesz, pedig sok ilyenben 
volt része az évtizedek alatt. 

Eredeti szakmája villanysze-
relő volt, innen vonult nyug-
díjba. A szárnykürtös elégedett 
azért is, mert mindkét lánya 
szereti és műveli a fúvószenét. 
Többször megfordult a fejében, 
hogy abbahagyja, de a zenekar 
tartja benne a lelket. „Ha nincs 
a zenekar, talán már nem is 
élnék” – fogalmazta meg egy 
mondatban ehhez a világhoz 
fűződő érzéseit. 

Lendvai Emil 
Fotó: Bana Ferenc
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Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

PANNONTEJ ZRT.

VESZPRÉMI TELEPHELYÉRE új munkatársat keres 
többműszakos munkarendbe az alábbi munkakörbe:

GÉPKEZELŐ
Főbb feladatok:

– Adagológép működésének biztosítása
– Gépek előkészítése, összerakása
– Kisebb javítások
– Gépek tisztítása
– Adagolási beállítások elvégzése
– Csomagolóanyagok azonosítójának rögzítése
– Dátumozógép beállítása

Amit kínálunk: 
– Magas műszakpótlék 
– Havi prémium 
– Egészségpénztári hozzájárulás 
– Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 
– Nettó 8300 Ft/hó 
– Albérleti támogatás 
– Új munkavállalók ajánlásának támogatása 
– 13. havi fizetés 
– Kedvezményes termékvásárlási lehetőség 
– Előrelépési lehetőség

Amit elvárunk:
– több műszakos munkarend vállalása
– középfokú végzettség (lehetőleg gépész szakirányú)
– precíz, pontos munkavégzés
– felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk: 
allas@pannontej.com vagy

a Pannontej Zrt. 8200 Veszprém, Kistó u. 9.

Fébert Miklós hat évtizede zenél a fúvósokkal

Fébert Miklós örökös tag
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Letették az alapcsövet Máriaújfaluban
Folytatás az 1. oldalról

Szentgotthárd az elmúlt ki-
lenc évben többször is benyúj-
tott pályázatot a máriaújfalui 
városrész szennyvízelvezetési 
projektjének megvalósítása 
érdekében, de a KEOP konst-
rukciókban kiírt pályázati 
felhívások alapján a 2008-
ban, 2009-ban, 2010-ben és 
2013-ban beadott pályázato-
kat elutasították a támogató 
szervezetek. Ezek után, külső 
szakértőket is bevonva újabb, 
módosított dokumentációjú 
pályázatot állítottak össze, 
a 2015-ben meghirdetett, az 
NFP Nonprofit Kft. által or-
szágos szinten menedzselt 
KEHOP konstrukció kereté-
ben. Az önkormányzatnak az 
NFP-vel közös konzorciumi 
pályázata 2015-ben nyerte el a 
támogatást. A támogatási szer-
ződést 2016 januárjában írták 
alá. A kivitelező kiválasztására 
a közbeszerzési eljárást az NFP 
bonyolította, 2016. december 
végén kiválasztották a kivite-
lező vállalkozót, a Colas Alter-
ra Zrt.-t. Az önkormányzat és a 
Colas Alterra Zrt. 2017. január 
27-én aláírta a vállalkozási 
szerződést. A kivitelezés mű-
szaki felügyeletét az UTIBER 
Közúti Beruházó Kft. látja el. 

 A projekt összköltsége 505 
millió forint, a teljes támoga-
tási összeg mintegy 426 millió 
forint, az önkormányzati ön-
erő közel 79 millió forint. 

A kivitelezés ünnepélyes 
alapcső-letétellel kezdődött 
a Magyarlak felé vezető út 
és a máriaújfalui bekötőút 
kereszteződésében. A nyári 
kánikulában helyi lakosok is 
kíváncsiak voltak az esemény-
re. Elsőként dr. Sütő Ferenc, a 
máriaújfalui városrész önkor-
mányzati képviselője lépett 
a mikrofonhoz. Elmondta, 
ez óriási ünnep a városrész 
életében, hiszen sok-sok pró-
bálkozás, csalódás után végre 
megvalósulhat a beruházás, 

s alapcső-letételi ünnepséget 
tarthatnak. A szennyvízbe-
ruházással az itt élők életmi-
nősége, komfortérzete jelen-
tősen javulhat. Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármestere 
megemlítette, hogy az elmúlt 
években röstelkedve vett részt 
az itteni eseményeken, hiszen 
a beruházás egyre csak húzó-

dott. Visszatekintett a 19 évet 
felölelő küzdelemre. Hangsú-
lyozta, hogy négy évvel ezelőtt 
ez a pályázat egyszer már 
nyertes volt, de mégis újból 
neki kellett futni ahhoz, hogy 
most elkezdődhessen végre a 
kivitelezés. A kivitelező Colas 
Alterra vállalta a pályázata 
során, hogy a környezetterhe-
lés és a lakosság zavarásának 
időintervalluma nem haladja 
meg a 146 napot. A város saját 
költségén műszaki ellenőrt 
is alkalmazott, aki összekötő 
kapocs lesz az önkormányzati  
hivatal és a kivitelező között, 
és felügyeli a munkálatokat. A 
beruházást  állatorvosi lóhoz 
hasonlította, mondván, hogy 
ami probléma adódhatott, az 
fel is vetődött az elmúlt 19 év-
ben, s ezekre megfelelő választ 
is kellett adni. Köszönetét fe-
jezte ki a projekt segítőinek, a 
Széchenyi Programirodának, 
és külön köszönte V. Németh 
Zsolt államtitkárnak a felső 
szintű támogatást. A kivite-
lezőnek pedig megjegyezte: 

elvárja, hogy a kivitelezés a 
legprofibb módon, a lakosság 
legkisebb zavarása nélkül va-
lósuljon meg. Beszéde végén 
ismertette a projektet szám-
szerűen is. 

V. Német Zsolt államtitkár, a 
térség országgyűlési képvise-
lője megerősítette, mennyire 
fontos és jelentős ez a beruhá-

zás. Úgy vélte, hogy a szenny-
vízelvezetés és -tisztítás a mai 
korban alapvető elvárás. Gon-
doljunk csak arra, hogy már a 
rómaiaknál is volt előzménye. 
Persze a technológia akkori-
ban még igen kezdetleges volt. 
Magyarországon uniós elvá-
rás is a szennyvízrendszerek 
kiépítése. Nagy jelentőségű 
ez a beruházás az itt élők 
számára, s talán minél hosz-
szabb volt a várakozás, most 
annál nagyobb lesz az öröm. 
A mélyépítés akadályokkal 
járó, nehéz feladat, ami nem 
látványos, s akkor tökéletes, 
ha a munkálatok befejező-
dése után szinte semmi sem 

látszik belőle a föld felszínén. 
Dr. Kohuth Viktor, a Vasivíz 
Zrt. vezérigazgatója elmond-
ta, hogy a zrt. a megye egyik 
legnagyobb környezetvédő 
cége, s ezzel a projekttel is hoz-
zájárulhatnak a felszín alatti 
vizek megóvásához. 15 éves 
együttműködés áll mögöttük a 
helyi önkormányzattal a pro-
jekt megvalósításáért, egymás 
szakértelmére hagyatkozva, 
egymásban bízva. Szentgott-
hárd, illetve az agglomeráció 
jelenleg 3300 ivóvíz-csatla-
kozással rendelkezik, de csak 
2780 szennyvízcsatlakozás 
van. A szennyvízhálózat hosz-
sza 33 kilométer, 12,5 kilo-
méter a nyomott vezeték. 27 
darab szennyvízátemelővel 
rendelkeznek, a tisztítás pe-
dig a heiligenkreuzi telepen 
történik, amely már felkészült 
a máriaújfalui szennyvíz foga-
dására is. A Szentgotthárdon 
keletkezett szennyvíz meny-
nyisége nem jelentős, 2000 
köbméter naponként, az itteni 
pedig 55 köbméter lesz. A 
vezérigazgató felhívta a figyel-
met arra, hogy ez egy Natura 
2000. terület, s erre a kivitele-
zőnek maximálisan tekintettel 
kell majd lennie. Ígérte: azon 
lesznek, hogy elkészülte után 
a rendszert a lehető legjobban 
működtessék. 

A beszédek után a jelen 
lévő munkagéppel kiásták a 
munkaárkot, aztán egy előre 
odakészített csövet leraktak, 
ezzel mintegy szimbolikusan 
elindították a kivitelezést.

Lendvai Emil 

Dr. Sütő Ferenc önkormányzati képviselő, dr. Kohuth Viktor, 
a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója, Huszár Gábor polgármester és 
V. Németh Zsolt államtitkár készülnek az alapcső-letételhez 

Zarándoklat
Gyalogos zarándoklatot indított Szentgotthárdról az 

ausztriai Maria Bildbe a Keresztény Megmozdulásokért 
Egyesület. A június 24-i, 25 kilométeres útra nemcsak Vas 
megyéből, hanem  Zalából is érkeztek zarándokok, akiket 
indulás előtt Rimfel Ferenc plébános köszöntött a ciszterci 
templomban. Maria Bildben, a misén a szentgotthárdi 
Nagyboldogasszony Plébániatemplom felnőtt kórusa 
énekelt.  h. r. l.



4 Szentgotthárd

Június 28-án tartotta a nyári 
szünet előtti ülését a szent-
gotthárdi önkormányzat. Elis-
merő oklevelet adtak át a leg-
szebb kert tulajdonosának és 
a kertbarátok egyesületi elnö-
kének, tárgyaltak a temetők 
fenntartásáról, hozzájárultak 
az I. számú fogászati körzet 
kérelméhez (kompresszor 
csere), 400 ezer forinttal tá-
mogatják a tekések kérelmét 
is, tekebábukat vásárolhatnak 
ebből a pénzből. 

Az önkormányzati ülés 
megkezdése előtt Huszár Gá-
bor polgármester elmondta, 
Szentgotthárd idén is jelent-
kezett a Karcagról indított 
és országos Legszebb Kony-
hakert Programra. A város 
tavaly helyben is közzétette a 
felhívását, keresték a legszebb, 
leggondozottabb konyhaker-
tet. Szép számmal pályáztak 
a kertesek, a szakmai zsűri 
közülük választotta ki a Bagári 
László, Bagári Lászlóné és 

Bagári Boglárka által művelt 
kertet. Huszár Gábor pol-
gármester adta át az önkor-
mányzat zöldség konyhakert 
elismerő oklevelét Bagári 
Lászlónénak. Simon Miklósné, 
az id. Pochán Miklós Kertbarát 
Egyesület elnöke, 22 hektárnyi 
kert gazdálkodójának ügyes-
bajos gondjaival is foglalko-
zik, egyben ő volt a szakmai 
zsűri elnöke is, szerteágazó 
munkáját is megköszönte a 
polgármester.

A két ülés közötti beszámoló-
ban a polgármester elmondta, 
hogy tárgyalt az új spanyol 
nagykövettel (az AMES Kft. 
bővíti szentgotthárdi üzemét), 
köszöntötte a 90 éves Stangl 
Imrénét, Szegedről újabb ró-
zsatöveket (1000 db) vásárol-
nak, szeretnék, ha a város újra 
a rózsák városa lehetne, mint 
50-60 évvel ezelőtt volt. 

Az önkormányzat felvette 
a kapcsolatot Csíkszépvízzel 
(Románia), a testvérkapcsolat 

Folytatás az 1. oldalról
Nagy Szabolcs ismertette, 

hogy két archimédeszi csi-
gával, modern irányítástech-
nológiával valósult meg a 
beruházás. A két csiga együt-
tesen 310 KW energiát termel 
óránként, egy átlagos évben 
1,2 millió KW áramot juttat az 
országos villamos hálózatba. 
Huszár Gábor, Szentgotthárd 
polgármestere utalt arra, 
hogy a múltban is termeltek 
itt áramot a kaszagyár ré-
szére, sőt, a gát környéke a 
sporthorgászok paradicsoma 
volt, a gotthárdiak pedig fü-
rödtek is a folyóban. Az 1980-
as években betemették az 
akkori csatornát, és tervezték 
a gát elbontását, egy osztrák 
tulajdonú gumigát létesí-
tését, ami szerencsére nem 
valósult meg. Helyette az 
önkormányzat bölcs döntése 
alapján az 1990-es években 
kezdeményezték a gát teljes 
felújítását, ami pár éve meg 
is történt. A négyméteres 
szintkülönbség hasznosí-
tására a képviselő-testület 
úgy határozott, hogy egy kis 
vízerőművet építtetnek ide. 
Ebben a Carpathia Vizerőmű 
Kft. és a kivitelező Körös 
Consult Kft. volt a partner. A 
távlati cél az energia haszno-
sítása, az iparűzési adó növe-

lése, és az idegenforgalom 
itteni élénkítése. Így például 
a vízierőművekről tanuló 
diákok ide jöhetnek majd 
tanulmányi kirándulásra. A 
polgármester beszélt arról, 
hogy régi kívánság valósul-

hat majd meg azzal, hogy a 
gáton keresztül egy gyalogos 
fahíddal kötik össze a Rába 
két partját. 

V. Németh Zsolt, környe-
zetügyért, agrárfejlesztésért 
és hungarikumokért felelős 
államtitkár, a térség ország-
gyűlési képviselője elmondta, 
hogy a Rába identitást képző 
folyó a város és a térség éle-
tében is, de lehet veszély-
forrás is árvizek idején. Ez 
a kis vízerőmű újabb arcát 

mutatja a folyónak, amely-
lyel energiát lehet termelni, 
a környezetet lehet védeni. 
Egy olyan időszak végén 
adják át ezt az erőművet, 
amely az európai fenntart-
hatósági hét elejétől, május 

30-ától június 5-ig, a környe-
zetvédelmi világnapig terjed. 
1995-ben éppen május 30-án 
fogadta el az Országgyűlés a 
környezetvédelmi törvényt, 
június 5-én pedig 1972 óta 
tartanak környezetvédelmi 
világnapot. Tudomásul kell 
venni, hogy a klímaváltozás 
mindennapjaink része, és 
kifogyóban vannak a hagyo-
mányos energiaforrások. A 
környezetvédelem nemcsak 
a politikusok dolga, mind-

annyiunk kötelessége. A nagy 
hagyományokkal bíró vízi 
energia ma már a megújuló 
energiaforrások legnagyobb 
hányadát teszi ki. Magyaror-
szágon manapság elsősorban 
kis vízerőműveket létesí-
tenek a folyókon, mert ez a 
legcsekélyebb beavatkozással 
jár a természetbe, és hosszú 
távon alkalmazható. Az sem 
mellékes, hogy ezek a folyót 
nem darabolják el, mint a 
nagy vízerőművek. A halak 
élettere szempontjából is 
előnyösebb a kis vízerőmű 
építése. Ez a most átadott kis 
létesítmény is bizonysága 
annak, hogy egy ipari város-
ban is helyük van a megújuló 
energiaforrásoknak, amelyek 
hozzájárulnak a zöld város 
kialakításához. 

Kis koccintás után a részt-
vevők átautóztak a folyó 
túloldalára a 190,81 millió 
forint kormányzati és uniós 
támogatással létrejött törpe 
vízerőműhöz (bizony hiány-
zott a gyalogos fahíd), ahol a 
nemzeti szalag átvágásával V. 
Németh Zsolt, Huszár Gábor 
és Nagy Szabolcs hivatalosan 
is átadta az új szentgotthár-
di objektumot, amelynek 
gépházába is be lehetett te-
kinteni. 

L. E. 

Átadták a szentgotthárdi kis vízerőművet

Huszár Gábor, V. Németh Zsolt és Nagy Szabolcs 
a szalagátvágással átadja a vízerőművet

A temetőkről tárgyaltak, civil szervezetek kérelméről is döntöttek
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Folytatás az 1. oldalról
– Azt mondják, hogy az em-

ber életében a hetedik év vál-
tozást hoz. A sejtjeink is ennyi 
idő alatt újulnak meg. Nos, ez 
a változás igaz a köznevelésre 
is, bár az elmúlt években ez 
már folyamatossá vált – kezdte 
köszöntőjét. Emlékeztetett rá, 
hogy állt már itt intézmény-
fenntartóként, működtetőként, 
ma pedig az iskolák tekinteté-
ben a vagyonkezelésben érin-
tett tulajdonos önkormányzat 
képviselőjeként. Szentgotthárd 
önkormányzata az elmúlt évek 
változásai ellenére igen fon-
tosnak tartja a helyi oktatás 
fejlesztését. A ma itt nevelt-
oktatott gyerekek a jövő felnőtt 
generációját alkotják. Az ön-
kormányzat pályázati lehető-
ségek esetén is szem előtt tartja 
a köznevelési intézmények 
sorsát. Az elmúlt időszakban 
megújult a Széchenyi iskola és 
a zeneiskola épülete, a jövőben 
pedig az Arany János iskolában, 
illetve a tornacsarnokban lesz-
nek felújítási munkálatok. A 
Játékvár óvoda pedig teljesen 
átalakul, elkészül a tornaterem, 
valamint közösségi teret is ki-
alakítanak. A külső segítők és a 
munkatársak már dolgoznak 
azon a projekten, amely alap-

ján az Arany János Általános 
Iskola tornatermet kaphat, de 
akár egy új szárnnyal is bővül-
het. Szentgotthárd demográ-
fiai mutatói alapján ezekre a 
beruházásokra szükség lesz, 

hiszen 2015-16-ban pozitívan 
alakultak az adatok. Június 
első vasárnapja pedagógusnap, 
ezúttal őket köszöntik. Azokat, 
akik munkájuk során fél lábbal 
a mennyországban, fél lábbal 
pedig a pokolban járnak. Egy-
szerre állnak köztiszteletben, 
de bármikor kerülhetnek ne-
héz helyzetbe is. Mindennap 
meg kell felelniük az elvárá-
soknak. A saját mércén kívül 
a gyermekek, a szülők, a peda-
gógustársak és a mindenkori 

fenntartók elvárásainak is. Ez 
pedig egyáltalán nem könnyű 
helyzet. Az iskola mindenkor 
érték- és kultúrateremtő in-
tézmény, amely nem elégedhet 
meg azzal, hogy szolgai módon 

pusztán az elvárásokat elégíti 
ki. Legfontosabb feladata a 
gyermekek szeretete, ösztön-
zése, a biztonságos környezet 
megteremtése számukra. Ezt 
csakis a pedagógus tudja meg-
tenni. A Szentgotthárd jó hírét 
öregbítő eredmények mellett 
az is öröm, amikor a pedagógu-
si munka gyümölcsét egy-egy 
jól sikerült rendezvényen is 
viszontláthatják. 

A polgármester megköszön-
te az áldozatkész munkát, a 

nyári szünetre jó pihenést, fel-
töltődést, a következő tanévre 
pedig a szakmai munkához 
sok sikert kívánt, majd elisme-
réseket adott át. 

A több évtizedes áldozat-
kész munka után nyugdíjba 
vonult pedagógusok közül 
Kiss Albertné rubinoklevelet, 
Kovács Jánosné gyémántok-
levelet, Németh Tibor gyé-
mánt díszoklevelet, Németh 
Imréné arany díszoklevelet, 
Szepesiné Fuisz Erika arany-
oklevelet, Soós Ferenc arany 
díszoklevelet, Unger Rudolf 
aranyoklevelet vehetett át. 
Munkájukat, személyiségüket 
volt tanítványaik, kollégáik 
méltatták. Agócs Beáta, Kato-
na Beáta, Háklár Gáborné, Pá-
liné Herczeg Anita és Doszpot 
Bernadett „A 2016/2017-es 
tanév Pedagógusa Szent-
gotthárdon” elismerésben 
részesült. Őket tanítványaik 
méltatták. Az önkormányzat 
„Szentgotthárd Közoktatá-
sáért” díjat érdemelt ki Balla 
Margit, Takács Tiborné és 
Vargáné Wirth Edit.

A rendezvény ünnepélyessé-
gét kulturális műsor fokozta, a 
program végén pedig a részt-
vevőket meg is vendégelték.

L.E. 

Pedagógusnapi ünnepség elismerések átadásával

A 2016/2017-es tanév pedagógusai ( balról )
Doszpot Bernadett, Páliné Herczeg Anita, Háklár Gáborné, 

Katona Beáta,  Agócs Beáta

létesítése után diákcsere is 
megvalósulhat. 

A beszámoló végén a Sze-
relmesek Fesztiváljának a 
programjait ismertette Huszár 
Gábor. 

Dr. Sütő Ferenc az Ifjúsági 
Tanács munkájáról, a június 
9-én rendezett ifjúsági nap-
ról mondott véleményt. Az 
SZMSZC III. Béla Szakgim-
názium és Szakközépiskola 
csapata nyerte meg a fődíjat, 
a 100 ezer forintos sportszer-
vásárlási utalványt. 

Megköszönte az önkor-
mányzat és mindazok segít-
ségét, akik közreműködtek 

abban, hogy a máriaújfalui 
városrészen elkezdődhet a 
csatornahálózat kiépítése. 

Dömötör Sándor tanácsnok 
az idősebb emberek kérését 
tolmácsolta, régen nem kaptak 
számlát a hulladékszállításról, 
lehetőleg részletekben is be 
lehessen fizetni a pénzt. 

A képviselő-testület elfogadta 
a közlekedésfejlesztési koncep-
cióról előterjesztett beszámo-
lót. A temetkezési szolgáltatás 
tapasztalatai, a temetők fenn-
tartásának, rendjének áttekin-
tése is napirenden volt. Huszár 
Gábor polgármester elmondta, 
a szentgotthárdi temetkezési 

árak 1/4-del, 1/5-del az országos 
átlag alatt vannak. Egyelőre 
nem tervezik a temetkezési 
szolgáltatások díjának emelését. 

Dr. Haragh László, az Ön-
kormányzati Erőforrások és 
Külkapcsolati Bizottság elnöke 
elmondta: 7 temető működik 
a városban, 62 ezer négyzet-
méternyi területet gondoznak, 
maga ez a felület az országban 
egy 30-40 ezres kisvároshoz 
mérhető, ahol egyetlen temető 
van. Javasolta, hogy amennyiben 
emelik a temetkezési szolgálta-
tások díjait, akkor azt a 2018-as 
év költségvetésének tervezése-
kor vegyék figyelembe. 

Az önkormányzat mind-
három bizottsága egyönte-
tűen egyetértett a Civil Alap 
támogatásainak elosztásával. 
Hozzászólás nélkül meg is 
szavazták azt. 

Elfogadták az I. számú fogá-
szati körzet kérelmét, komp-
resszort cserélnek 250 ezer 
forintért, megszavazták a Skor-
pió Sportegyesület Szentgott-
hárd (kick-box) kérelmét is, 
100 ezer forinttal támogatják 
az Európa Bajnokságra jutást, 
a Szentgotthárd VSE 400 ezer 
forintot kért és kapott tekebá-
buk cseréjére. 

(t. m.) 
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Felhívás
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal ér-

tesíti a lakosságot, hogy Szentgotthárd város területén 
található hulladékudvar 2017. június 1-én megnyitott.

A hulladékudvar üzemeltetésével az STKH Sopron 
és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Kft. foglalkozik.

A szentgotthárdi hulladékudvar nyitvatartási rend-
je az alábbiak szerint alakul:

minden kedden és csütörtökön 8.00-16.30
minden hó 1. szombatján 8.00-16.30
A hulladékudvarban befogadható hulladékok 

fajtái:

Bővebb információval a szolgáltató a hulladékudvar 
nyitvatartási ideje alatt a 94/200–563-s telefonszá-
mon áll rendelkezésükre. Továbbá a szolgáltatásról 
a http://www.stkh.hu/wp-content/uploads/2016/02/
tajekoztato_2016.jpg és a http://www.stkh.hu/
szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/  linkeken 
is tájékozódhatnak.

Együttműködésüket előre is köszönjük! 

A pedagógusnapi ünnepségen adták 
át a szentgotthárdi önkormányzat 
Szentgotthárd Közoktatásáért Díjat 
három pedagógusnak, akik több évti-
zede dolgoztak a város iskoláiban és 
óvodájában.  

Balla Margit gyógypedagógus
Balla Margit 1977-ben végzett a Bár-

czy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola 
oligofrénpedagógia-logopédia szakos 
gyógypedagógiai tanár szakán. 1982 óta 
tanított Szentgotthárdon.

Több évtizede kiemelkedő hivatástu-
dattal, gyermekszeretettel és empatikus 
készséggel tanította, nevelte a sajátos 
nevelést igénylő diákokat. Feladatait 
magas színvonalon végezte, nagy hang-
súlyt fektetett a tanórák differenciált 
megszervezésére, a sérült gyerekek 
személyiségének és szocializálásának 
segítésére, beilleszkedésük elősegítésére. 
Szakmája és munkája iránti szeretete, 
igényessége, folyamatos önképzésre, 
illetve továbbképzésre ösztönözte. 

Nagy munkabírásának, alaposságának 
és szorgalmának köszönhetően mun-
káját a kollégák és szülők elégedettsége 
övezte. 

Mivel tanítványai nagyon különböző 
szociokulturális környezetben éltek, 
ezért a tanórákon kívül is változatos 
programokat szervezett nekik, lehetővé 
téve, hogy a gyerekek olyan foglalkozá-
sokon is részt vehessenek, amelyekre a 
családon belül nem volt mód. 

Egész pályafutása során a tanítványok 
szeretete, támogatása, példamutató 
pedagógus hivatástudat, lelkiismeretes-
ség, megbízhatóság jellemezte. Három 
és fél évtizedes munkájának elismerése 
ez a díj. 

Takács Tiborné magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár

Takács Tiborné 1979-ben kezdte tanári 
pályáját. Az elmúlt 38 évben mindig azon 
ténykedett, hogy a város felső tagozatos 
tanulóival megszerettesse az irodalmat, 
olvasóvá nevelje őket, megtanítsa nekik 
a magyar helyesírást, az anyanyelv 
szeretetét. 

A közel négy évtizedes pályafutása 
alatt nem volt olyan esztendő, hogy 
tanítványai ne értek volna el  szép sike-
reket megyei és országos versenyeken, 
kompetencia méréseken.

A tehetségek mellett soha nem feled-
kezett meg a nehezebben haladókról 
sem. Ezért 2007-ben fejlesztő tanári 

szakvizsgát is szerzett, ezt a képesítést 
azóta is használta a napi munkájában. 

Marika néni nemcsak a tanórai foglal-
kozásokat tartotta fontosnak, hanem az 
iskolai és városi ünnepségeket is, nyári 
táborokat, amelyeknek aktív részese 
volt, hol résztvevőként, hol szervezőként. 

Pályafutása során több jelenleg is a 
városban tanító magyar szakos pedagó-
gusnak volt a gyakorlatvezető mentor 
tanára.

Tanítványai és kollégái közvetlen 
egyénisége miatt szerették, tisztelték, el-
ismerték és felnéztek rá. Példaértékű pe-
dagógusmunkájáért méltó elismerés e díj. 

Vargáné Wirth Edit óvodapedagógus
Vargáné Wirth Edit 1980. augusztus 

1-jén kezdte meg óvodapedagógus pálya-
futását Szentgotthárdon, egy hónapot a 
mai Játékvár Óvoda elődjében dolgozott, 
ezt követően a Magyar Selyemipari 
Vállalat újonnan megépült óvodájában 
folytatta pályáját egészen 1991-ig. 1991-től 
egyazon munkahelyen, jelenlegi nevén 
a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodájában 
nevelte a gondjaira bízott óvodáskorú 
gyerekeket.  

Mindig fontosnak tartotta tudásának 
fejlesztését, szinten tartását, rendszere-
sen részt vett továbbképzéseken. 

Napi munkája mellett aktívan és szí-
vesen vállalt feladatokat az intézményi 
fejlesztésekben, innovációkban. 

Hivatását őszinte gyermekszeretettel, 
irántuk érzett nagyfokú felelősségtudattal 
végezte. Következetes nevelői magatar-
tásával, korszerű pedagógiai módszerek 
alkalmazásával sikeres óvodai nevelést 
valósított meg, mellyel gondtalan, boldog, 
sokat és jót játszó óvodai életet teremtett 
a rábízott gyerekeknek. 

Pedagógiai munkájában azt vallotta, a 
gyermek a legtökéletesebb teremtmény, 
egyedül ő tudja megalkotni saját egyéni-
ségét, az óvónő feladata pedig az, hogy 
segítse ezt a kibontakozást. 

Hivatásszeretetét, kitartását, igényes 
munkáját, szakmai tudását a nevelőtes-
tület minden tagja, az intézményvezetés 
és a szülők is nagyra értékelték, példa-
értékű az intézmény minden dolgozója 
előtt. 

Vargáné Wirth Edit közel négy évtize-
des, töretlen lendületű, magas színvonalú 
óvodapedagógiai munkájának elisme-
rése ez a díj. 

 (A pedagógusnapi ünnepségen el-
hangzott méltatások.)

Szentgotthárd Közoktatásáért Díj

Szombathelyen is köszöntötték a pe-
dagógusokat. Június 6-án a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Szom-
bathelyi Tankerületének igazgatójától, 
Fodor Istvántól  elismerő oklevelet 
kaptak a 2016/17-es tanévben végzett 
kiemelkedő munkájukért: Ligetvári-
Németh Katalin, Jandrasitsné Kutasi 
Alexandra, Kern Kitti  (Arany János 
Általános Iskola)

Katona Beáta, Takács Tiborné, Pappné 
Restás Csilla (Széchenyi István Általános 
Iskola)

Háklár Gáborné, Horváth Zsuzsan-
na, Pável Tamás (Vörösmarty Mihály 
Gimnázium)

Bene Krisztina, Csomósné Boros Erika 
és Pass Róbert. (Takács Jenő Zeneiskola)

Kovács Zsuzsanna (Magyarlak-Csöröt-
nek Általános Iskolája)

A Klebelsberg központ oklevelét vehették át
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Folytatás az 1. oldalról
A városlakók és az ide ér-

kezők érdeklődését mi sem 
mutatja jobban, mint hogy a 
fesztivál legtöbb programele-
me zsúfolásig megtelt nézőtér 
előtt zajlott. 

Június 28-án, szerdán Woo-
dy Allen Café Society című 
filmjével vette kezdetét az idei 
fesztivál. Másnap a SZEMLE 
Egyesület közreműködésével 
a Templomgalériában nyílt 
meg Szirtes János és Molnár 
Ágnes Éva Pár-kapcsolat 
című kiállítása, amely egész 
hétvégén várta a látogatókat. 
A kiállítás-megnyitó után a 

Sanzon Elyséé, alapozta meg 
a hangulatot, majd Gubás 
Gabi és az Éjszakai Nesz ze-
nekar szórakoztatta a közön-
séget a Kolostorszínházban a 
Szabad-e a tested este? című 
produkcióval. A színésznő a 
dalok között kedvenc verseit 
is megosztotta a közönséggel, 
kedvessége, közvetlensége és 
szépsége mindenkit elbűvölt. 

Június 30-án, pénteken 
kora este a Színház aulájában 

József Attila szerelmi köl-
tészetéhez és halálának 80. 
évfordulójához kapcsolódott 
dr. Fűzfa Balázs előadása és 
Varga Richárd zenés irodalmi 
estje. Mindketten visszatérő 
vendégei váro sunknak – és 
a fesztiválnak –, idén is na-
gyon sokan voltak kíváncsiak 
előadásaikra. A szombathelyi 
Bolyai gimnázium diákjai 
által készített kisfilmeket is 
segítségül hívta előadásához 
a professzor, és többször 
megerősítette: József Attila a 
komplex képek költője, sajátos 
és egyedi poétikája a magyar 
nyelvhasználat módjában, 

összetettségében, világlátásá-
ban nyilvánul meg. A művé-
szek az emberi lét bonyolult-
ságát próbálják megragadni, a 
vers megértését „magunkból 
ássuk elő”, és József Attila 
versei ma is hatnak, a Nem 
én kiáltok című versét akár a 
Zuckerberg-galaxis előzmé-
nyének is tekinthetjük: „hiába 
fürösztöd önmagadban, csak 
másban moshatod meg arco-
dat” - a mai szelfik is azt jelzik, 

másoknak akarjuk megmu-
tatni magunkat. A költők, írók 
valamit látnak, megsejtenek 
a jövőből. József Attila az 
utóbbi száz év „Himalájája” a 

magyar költészetnek, állította 
a tanszékvezető, majd hozzá-
tette: noha több „Himalája” is 
van a magyar költőóriások 
között. Varga Richárd a tőle 
megszokott közvetlenség-
gel üdvözölte a közönséget, 
József Attila legszebb szerel-
mes verseit megzenésítve 
hallhattuk tőle. Előadásában 
tökéletes egyensúlyban volt 

az írott szó mondanivalója 
és a zene. 

Lógott az eső lába a fesz-
tivál harmadik napján, így 
Rudolf Péter, Nagy-Kálózy 

Eszter és Kálloy Molnár Pé-
ter kifejezetten csak erre 
az alkalomra szerkesztett 
szerelmes rögtönzéseit a 
Színházban tekinthették meg 
az érdeklődők.  A humorral, 
fordulatokkal és váratlan 
megoldásokkal teli előadásra 
csordultig megtelt a színház-
terem, még a pótszékek sem 
bizonyultak elegendőnek, 

A pótszékek is kevésnek bizonyultak
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sokan az ajtóba sem tudtak 
már beállni, és a külső folyosó 
lépcsőin leülve hallgatóztak. 
A három színész a közönséget 
is aktivizálta, a házibuliban 
játszódó jelenethez is a né-
zőtéren ülők szolgáltatták 
a zenét, akik persze nem 
tudhatták, mennyi munka és 
mesterségbeli tudás előzhette 
meg a nagy spontaneitást, 
de talán nem is kell tudniuk, 
elég, ha zárul az áramkör és 
működik a rögtönzés. A Sze-
relmes rögtönzések másfél 
óra alatt bejárták az ember 
teljes életútját. Naná, hogy 
már az óvodában kezdődik 
a vetélkedés férfiak és nők 
között, biztos minden kisfiú 
szerelmes az óvó nénibe, a két 
férfi egy nő felállás segített is 
ebben. A kamaszkor zajos há-
zibulijába váratlanul hazaér-
kező szülő és rendőr kapcsán 
dőlt a nevetéstől a publikum. 
Láttunk még lakótelepi szom-
széd lakásba beténfergő ittas 
férjet, ártatlanul megzavart 
esküvőt, elfelejtett házassági 
évfordulót, magyarázkodó 
színész férjjel és vérig sértett 
jógaoktató feleséggel. Az utol-
só jelenet az idősek otthonába 
vezetett (ki meri azt állítani, 
hogy az idősebbek érzéketle-
nek a férfi-nő viszonyokra?!). 
Spontán tapsvihar fogadta, 
tapsorkán búcsúztatta a mű-
vészeket. Az estét Szécsi Böbe 
és a Belau zenekar zárta a 
rossz idő miatt a főtér helyett 
a Színház aulájában. Különle-
ges zenei csemegét kínáltak 
az érdeklődőknek, Szécsi 
Böbe csodálatos hangja pedig 
elvarázsolta a közönséget. 

Július 1-jén, szombaton dr. 
Hevesi Krisztina szexuál-

pszichológus Cupido mik-
rosz kópja c. előadására ismét 
teljesen megtelt a Színház 
aulája. Rengetegen kíváncsi-
ak voltak az ELTE adjunktu-

sának előadására, aki férfi és 
nő kapcsolatát egy egészen 
más szemszögből ismertette. 
A délután második felében a 
színházteremben az És Ró-
meó és Júlia című darab 400. 
előadását tekinthették meg 
az érdeklődők Rudolf Péter 

és Nagy-Kálozy Eszter elő-
adásában. A két Kossuth-díjas 
művész zseniális színészi já-
tékot és színészi teljesítményt 
mutatott be a nagyérdemű-
nek. Azt már mondanunk 

sem kell, hogy e jubileumi 
előadás is teljes telt ház előtt 
zajlott. Este a várkerti szabad-
téri színpadon Hevesi Tamás 
és zenekara koncertezett. Az 

énekes az első és a második 
fesztiválon műsorvezetőként 
lépett a várkerti színpadra, 
így a koncert elmaradha-
tatlan folytatása volt eddigi 
fesztiválbéli szereplésének. 
Fantasztikus zenészekkel 
és kiváló táncosokkal igazi 

show-t láthattunk és hall-
hattunk. Sajnos az időjárás 
aztán közbeszólt, így Odett, 
valamint az Ed Philips and 
the Memphis Patrol koncert-
jét a hirtelen lezúduló, nagy 

mennyiségű eső miatt nem 
tarthatták meg. 

Július 2-án, vasárnap már 
kegyesebb volt az időjárás, 
a gyerekek nagy örömére 
délutánra kiderült az ég, és 
napsütéses időben koncer-
tezett az Alma együttes. A 
legkisebbek és szüleik szépen 
megtöltötték a színpad előtti 
teret, táncolva, énekelve, vi-
dáman telt a délután. Az Alma 
együttes koncertje mellett 
ugrálóvár, csillámtetoválás és 
kézműves foglalkozás várta a 
gyerekeket, akik kihasználtak 
minden lehetőséget az önfe-
ledt játékra. Gombostűt sem 
lehetett leejteni a színház-
ban este, amikor is folytató-
dott a nagy sikerű talk show 
Jakupcsek Gabriellával – idén 
Rudolf Péterrel, Nagy-Kálózy 
Eszterrel, Hevesi Tamással 
és dr. Hevesi Krisztinával. 
Jakupcsek Gabriella, a köz-
ismert tévés személyiség 
megemlítette, hogy örömmel 
jön Szentgotthárdra, és úgy 
látja, „szépen dagad” ez a 
fesztivál. A beszélgetés során 
szerelemről, házasságról, 
együttélésről, megszokásról, 
hűségről és a féltékenységről 
vallottak színt a műsorvezető 
vendégei, és meséltek életük-
ből érdekes történeteket. Kör-
bejárták a szerelem kérdés-
körét, azt, hogy vajon meddig 
tarthat a szerelem, mikor 
alakul át szeretetté, létezik-e 
szerelmes típusú ember, és 
hogy a párválasztásnál fon-
tos-e az azonos foglalkozás. 
Hevesi Tamás szerint a más-
más foglalkozás talán azért is 
jobb, mert akkor nem mindig 
ugyanaz a téma jön elő az ott-
honi együttlétek alatt. Rudolf 
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Péter úgy vélte, két színész is 
tud együtt élni úgy, hogy nem 
érdeklődnek egymás munká-
ja iránt, ami persze már nem 
normális viszony. Szó esett az 
És Rómeó és Júlia immáron 
400. alkalommal bemuta-
tott előadásáról is, amellyel 
kapcsolatban Nagy-Kálózy 
Eszter megjegyezte, ez az 
előadás közelebb hozta egy-
máshoz kettőjüket, s ebből 
az előadásból is tudnak me-

ríteni a mindennapi élethez. 
Rendkívül jó hangulatban telt 
a beszélgetés, így mind a kö-
zönség, mind a vendégek jól 
érezték magukat. Vasárnap 
este már a hangolás, beállás 
alatt megtelt a szabadtéri 
színpad előtti tér, és soha 
nem látott várkerti néző-
szám fogadta a fesztivál záró 
koncertjét adó Magna Cum 
Laude zenekart. Fergete-
ges hangulatú koncertjükön 
lassú, lírai dalok és nagy 
slágerek is helyet kaptak, az 
egyik legemlékezetesebb pil-
lanat pedig a Vidéki sanzon 
című dal alatt született meg, 
ugyanis azt a zenekar front-
embere, Mező Misi a színpad 
előtt, a közönséggel együtt 

énekelte. Természetesen nem 
maradhatott el a Pálinkadal 
sem, amelynek refrénjétől 
az egész várkert zengett. A 
fesztivált látványos, szabad-
téri vízivarázs és lángshow 
produkció zárta. 

A számos programot, zenés, 
színházi és egyéb társművé-
szeti eseményt felvonultató 
rendezvényen a fő program-
elemeken túl – több helyszí-
nen – vásár, filmfesztivál a 

Csákányi László Filmszínház-
ban, szerelmes programok 
a St. Gotthard Spa & Well-

ness termálparkban, kézmű-
ves foglalkozások, játékok, 
ugrálóvár, fotózás a Szent-

gotthárdi Fotóklub közre-
működésével, illetve számos 
egyéb izgalmas kiegészítő 
program várta a látogatókat. 

A fesztivál kisfilmjéhez el-
készült alkotások egy néma 
aukció – a SzentgottHEART 
– keretében elkeltek, a be-
folyt összeg pedig a Család- 
és Gyermekjóléti Központ 
Szentgotthárdhoz kerül majd. 

A széles körű összefogással 
és együttműködéssel létrejött 
fesztivál a város legnagyobb 
kulturális kínálatával ren-
delkező programmá nőtte ki 

magát. A szervezők ezúton 
is köszönik mindazoknak a 
segítségét, közreműködését, 

támogatását, akik nélkül nem 
zárulhatott volna sikeresen a 
programsorozat: Szentgott-
hárd Város Önkormányzata, 

Szentgotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal, Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület, 
Csákányi László Filmszín-
ház, SZEMLE Egyesület, SZET 
Szentgotthárdi Kft., Szentgott-
hárdi Fotóklub, Tomamoore 
Sound-Light-Stage, AGO-
RA Szombathelyi Kulturális 
Központ, St. Gotthard Spa & 
Wellness, Gotthard Therme 
Hotel & Conference****, Szent-
gotthárd Város és Térsége 
Turisztikai Egyesület, Opel 
Szentgotthárd Kft., AMES Hun-
gária Kft, Allison Transmission 
Kft., Kiswire Szentgotthárd 
Kft., Egis Gyógyszergyár Zrt.., 
UTPLAN Kft., Dolgos Díszfa-
iskola, Kis Édes Cukrászda és 
Kávéház, JustFood Kft., Club 3 
Étterem és Kávéház, Café Cor-
so, Virtuart Kft., Vincze Csaba 
egyéni vállalkozó, La Perla, a 
Vörösmarty Mihály Gimnázi-
um közösségi szolgálatot tel-
jesítő diákjai, önkéntes segítők. 

Fotók: Bana Ferenc, 
Tátrai István

Szöveg: l. e.,  t. m.
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MOZIMŰSOR
július 14. 19:00, július 17. 

19:00
Élesítve (szinkronizált an-

gol akcióthriller – 2D)
július 15. 17:00, július 16. 

16:00, július 16. 18:00

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

július 15. 19:00, július 18. 
19:00

Csajok hajnalig (szinkro-
nizált amerikai vígjáték – 2D)

Premier! július 21. 19:00, jú-
lius 22. 19:00, július 23. 18:00

Valerian és az ezer bolygó 
városa (szinkronizált francia 
sci-fi akciófilm – 3D)

Közkívánatra! július 22. 
17:00, július 23. 16:00

Brazilok (magyar vígjáték 
– 2D)

VETÍTÉSI SZÜNET
A Csákányi László Filmszín-

ház tájékoztatja a közönségét, 

hogy a szabadságolások és 
a karbantartási munkálatok 
miatt július 24-től augusztus 
10-ig a mozi zárva tart, a nyári 
leállás utáni első előadás pe-
dig augusztus 11-én (pénteken) 
lesz. Az említett időszakban 
megjelenő legjobb produk-
ciók a vetítési szünet után 
hamar vászonra kerülnek. 
További információk: www.
csakanyimozi.hu

TÉNYEK ÉS TALÁNYOK
A szentgotthárdi moziban a 

vetítéstechnika digitalizálását 
(2013) és az épület felújítá-
sát (2014) követően, vagyis 
a csonka évek után az üze-
meltetés tekintetében eddig 

csak két teljes esztendővel 
lehet számolni. Az első féléves 
adatok a következők szerint 
alakultak, 2015: 204 előadás 
és 11332 néző, 2016: 215 elő-
adás és 12063 néző, 2017: 
196 előadás és 11506 néző. 
Az eredmények megtartása, 
vagy további javítása első-
sorban a vetítésekre érkező 
vendégeken múlik. Annak ér-
dekében, hogy a filmszínház 
még keresettebb közösségi 
és kulturális tér legyen, az 
info@csakanyimozi.hu cím-
re lehet elküldeni azokat az 
észrevételeket és javaslatokat, 
amelyek talán még vonzóbbá 
tehetnék az idén 104 éves 
mozgóképszínházat.

2017. június 16-án, pénte-
ken este, éjjel, különleges 
élményben lehetett részük 
az érdeklődőknek Szent-
gotthárdon. A Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület szer-
vezésében első alkalom-
mal lehetett öt helyszínen 
betekintést nyerni a város 
építészeti, történelmi és 
kulturális értékeibe. 

A színházban dr. Frank 
Róza és Csuk Ferenc ismer-
tette a helyi értéktárba ösz-
szegyűjtött ele-
meket, s bizony 
sokan megle-
pődtek, hogy nap 
mint nap elmen-
nek olyan épüle-
tek, táblák mel-
lett, melyeknek 
nem ismerték a 
történetét. Majd 
a könnyed szóra-
kozásé volt a fő-
szerep, a Baján-
senyéről érke-
zett Kerkabarka 
színjátszókör két 
egyfelvonásos darabjáról 
mindenki mosolyogva tá-
vozott. 

A könyvtárban és a Pável 
Ágoston Múzeumban amel-
lett, hogy minden szolgál-
tatást ingyenesen lehetett 

igénybe venni este 7 órától 
11-ig, még motivációs idéze-
tekkel és játékos feladatokkal 
is találkozhattak az érdeklő-
dők. Az este egyik különleges 
helyszíne a Kolostorépület 
volt, ahol Titkok és Történe-
lem címmel vezette körbe 
a látogatókat Szép Renáta, 
a másik pedig a Templom-
galéria, ahol régi, értékes 
ciszter könyveket mutatott 
be Molnár Piroska, a könyv-
tár igazgatója. Aki mind az 
öt helyszínen járt, meg tudta 

válaszolni a furfangos felad-
ványokat, s pecsétekkel iga-
zolta, hogy járt valamennyi 
helyszínen, az sorsoláson 
vett részt, s a helyi értékek 
megismerése mellett értékes 
nyereményekkel is távozott.

A környezetvédelmi világ-
naphoz kapcsolódóan az 
Opel Szentgotthárd Kft. mun-
katársai június 7-én  több 
mint száz gyümölcsfát ültet-
tek el a motorgyár területén. 

A munka kezdete előtti tá-
jékoztatón elhangzott, hogy 
az Opel önkéntes vállalása, 
hogy 2020-ig minden gyá-
ránál – ahol lehetőség van 
rá – természetes élőhelyet 
alakít ki. A szentgotthárdi 
gyárban ez két részből te-
vődik össze. Egyrészt egy 
kaszáló kialakításával, amit 
folyamatosan monitoroznak 
majd, másrészt gyümölcs-
fák telepítésével, mégpedig 
olyanokéval, amelyek ősho-
nosak a göcseji-őrségi tájon. 
Elsősorban a körte- és az 

almafajták. Ezekből egy mini 
tündérkertet létesítenek. 

A mostani faültetési prog-
ramban 300 gyümölcsfát osz-
tottak ki, ennek jó harmadát 
a gyár területén ültették el, 

a többit pedig a programban 
részt vevő dolgozók hazavi-
hették a kertjükbe. Először há-
rom emlékfát ültettek el a gyár 
központi főépületének köze-
lében, amelyek egy-egy híres 
személy nevéhez kötődnek. Az 
egyik a Petőfi nevéhez kötődő 
híres körtefa „leszármazottja”, 
a másik kettő pedig Benedek 
Elek „kék almáját” és Bolyai 
Farkas „Pónyik” almáját” termi 
majd. A többi gyümölcsfa szor-
gos kezek munkája nyomán a 
Flex gyár környékére került. 

(l. e.)

Értékeink Éjszakája Őshonos gyümölcsfákat 
ültettek az Opelnél
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Szentgotthárdi Járási Hivatal
Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
Telefon: 94/795-680, Fax: 94/329-526
Dr. Orbán István hivatalvezető
Telefon: 94/795-680
E-mail: jaras.szentgotthard@vas.gov.hu
Hatósági, Foglalkoztatási és Gyámügyi Osztály
Hegyes Anikó hivatalvezető-helyettes
Telefon: 94/795-695, E-mail: jaras.szentgotthard@vas.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00-16:00, Kedd: 08:00-16:00, Szerda: –, Csütörtök: 
08:00-16:00, Péntek: 08:00-12:00
Kormányablak Osztály
Lehoczki Tímea osztályvezető
Telefon: 94/795-681, E-mail: kab.szentgotthard@vas.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 07:00-17:00, Kedd: 08:00-16:00, Szerda: 08:00-16:00, 
Csütörtök: 08:00-18:00, Péntek: 08:00-14:00

Városüzemeltetés
Doncsecz András városüzemeltetési vezető +36-94-553-030 
andras@szentgotthard.hu 
Lantos Andrea építéshatósági ügyintéző  +36-94-553-022 
lantosa@szentgotthard.hu 
Kövi Lóránt építéshatósági ügyintéző +36-94-553-022 
epiteshatosag@szentgotthard.hu 
Törő Eszter műszaki ügyintéző +36-94-553-014 
palyazat2@szentgotthard.hu 
Tófeji Zsolt vagyongazdálkodási ügyintéző +36-94-553-032 
tofi@szentgotthard.hu 
Báger Teréz műszaki ügyintéző +36-94-553-058 
bagerterez@szentgotthard.hu
Biró András közterület-felügyelő +36-94-553-048
kozterulet@szentgotthard.hu 
Sábler Imre közterület-felügyelő +36-94-553-048 
kozterulet@szentgotthard.hu 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal közérdekű telefonszámai

Olvasóink kérésére közöljük a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal és a Szentgotthárdi Járási Hivatal 
ügyintézőinek telefonos elérhetőségét. 

Önkormányzati és Térségi Erőforrások Iroda
Polgármesteri titkárság: Sulics Hajnalka +36-94-553-019
Intézményi ügyek: Domiter Judit +36-94-553-072
Civilek, külkapcsolati és koordinációs ügyek: 
Szép Renáta +36-94-553-044

Sport- és ifjúsági ügyek: Gaál Ákos +36-94-553-044

Helyesbítés
Júniusi lapszámunkban összeállítást közöltünk a ballagó 

diákokról. Az összeállításban tévesen közöltük a gimnázium 
ballagóiról készített fotók mellett a fotós nevét. A képeket Hor-
váth Zsuzsanna készítette. A hibáért elnézést kérünk. (a szerk.)

Gyereknap és májusfa-kitáncolás Rábafüzesen
Mint minden 

évben, idén is egy-
beesett Rábafüze-
sen a gyereknap 
és a májusfa-ki-
táncolás. Június 
4-én délután a falu 
főterén felállított 
májusfa kidönté-
se, illetve a gye-
rekeknek játékos 
feladatok szere-
peltek a füzesi fi-
ókkönyvtár, a Né-
met Nemzetiségi 
Ö n ko r m á ny z a t 
és a Rábafüzesért 
Egyesület programjában. A 
szervezésben és a finanszíro-

zásban a Rábafü-
zesi Erdőbirtokos-
ság és a Városrészi 
Önkormányzat 
is részt vett. Jól 
fogytak a részt-
vevők által hozott 
s ü t e m é nye k ,  s 
nagy keletje volt 
az egyesület által 
felajánlott pizzá-
nak is. A részt vevő 
gyerekek mellett 
a felnőttek is jól 
szórakoztak a ren-
dezvényen. A mu-
latságnak a késő 

délutáni zivatar vetett véget. 
M. P.

Szentgotthárd Város If-
júsági Tanácsa, a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület, a 
Dél-Vasi Foglalkoztatási Pak-
tum Iroda, valamint a Vas 
Megyei Kormányhivatal 
Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztá-
lya közös szervezésében 
rendezték a Szentgott-
hárdi Ifjúsági Napot a 
Várkertben június 9-én.

A rendezvényen 10 fős 
csapatok versengtek egymás-
sal a Győztes Ifjak Serlegéért 
és az értékes nyereményekért. 
A nap témája a pályaválasztás 
volt. Régi és új szakmákkal 
ismerkedhettek meg az ügyes-
ségi feladatok résztvevői.

Meglepetés-programként 
élménypark várta a versengő-
ket, volt élőcsocsó, szumó és 
söprögető is. Az iskolák közti 

versenyt idén az SZMSZC III. 
Béla Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája nyerte. Jutalmuk 
egy 100.000 Ft-os sportszer-
vásárlási utalvány volt.

Az Ifjúsági Nap programját a 
Húrfúzió koncertje zárta.

Szentgotthárdi Ifjúsági Nap

Hatósági és koordinációs ügyek
Törő László anyakönyvvezető, 553-036, anyakönyvi ki-

vonat igénylése, házasságkötési szándék bejelentése, halál-
eset anyakönyvezése, külföldi anyakönyvi esemény hazai 
anyakönyvezése, külföldi házasságkötéshez tanúsítvány 
kiállítása, hatósági bizonyítvány igénylése anyakönyvből, 
személyi adat- és lakcím nyilvántartásból, névviseléssel 
kapcsolatos ügyek; talált tárgyak; állattartással kapcsolatos 
ügyek, vadkár ügyek; növényvédelem, parlagfű-bejelentés.

Molnár Márta igazgatási ügyintéző, 553-034, birtokvéde-
lem, hagyatéki ügyek, házasságkötési szándék bejelentése 
(anyakönyvvezető), köztemetés.

Csicsai Dóra kereskedelmi ügyintéző, 553-071, üzletek 
működési engedélye, bejelentése; telepengedély, ipari tevé-
kenység bejelentése; szálláshely-szolgáltatási tevékenység 
bejelentése; társasházak törvényességi felügyelete; házas-
ságkötési szándék bejelentése (anyakönyvvezető).

Laczó Éva szociális ügyintéző, 553-052, rendkívüli települé-
si támogatás, lakásfenntartási támogatás, védendő fogyasztói 
státusz igazolás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása.
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A Szentgotthárdi Nyug-
díjas Egyesület 2016. szep-
tember 16-án elindított egy 
versenyt a határ menti nyug-
díjasok tekecsapatai között 
szlovén és osztrák résztve-
vőkkel. Ennek keretében 
a muraszombati barátok 
meghívására, április 29-én 
látogattunk el Radencibe. 
A versenyen tíz csapat vett 
részt. Egy-egy csapat 4 fő-
ből állt. Mi egy női és egy 
férfi csapattal indultunk. 
Érdekesség kedvéért: a ven-
déglátók „kölcsönkérték” két 
női tartalék játékosunkat 
két osztrák fiú mellé, így lett 
egy különleges vegyes páros 
csapat is. A verseny külön-
legessége még az volt, hogy 
minden csapattagnak mind 
a négy pályán 15-15-öt kellett 
dobni egymás után, összesen 
60 dobást kellett teljesíteni. 

Eredményeink:
– férfi  összesítettben: 

Jandrasics László ezüstér-
mes lett

Külön értékelték a vendég-
játékosok eredményeit is, így 
a nőknél:

– Laki Imréné 2.

– Harkai Józsefné 3. helye-
zett lett.

Férfiaknál:
– Jandrasics László 1.
– Laki Imre 2. helyezett lett.
A kupa helyett egy tekézőt 

ábrázoló szobrot kaptunk. 
A verseny végeztével a ven-
déglátók finom ebéddel kö-
szönték meg részvételünket. 
Legközelebb Ausztria lesz a 
vendéglátó. 

A Vas Megyei Nyugdíjas Szö-
vetség május 19-én rendezte 
meg hagyományos éves sport-
versenyét. A sportágak: teke, 
darts, asztalitenisz, atlétika, 
síkfutás,  petanque. Az ese-
ményen közel 100 versenyző 
vett rész, városunk 18 fővel 
képviseltette magát. Verseny-
zőink majd minden számban 
elindultak. A 18 főből  5 a Nyug-
díjas Pedagógusok és  Barátaik 
közül, a többi versenyző a 
nyugdíjas egyesületből  volt.

 Eredményeink: 
Huszár János Darts III., 

Petanque II helyezés, Gécsek 
Tibor: Petanque I. helyezés, 
Géczi Józsefné: Darts III. 
helyezés.

(Tudósító: Varju Károly)

A Skorpió Kick-Box SE 
szentgotthárdi sportolói 
szombaton a grazi KBH 
Masters Nemzetközi Kick-
Box versenyen vettek részt, 
ahol 5 ország 360 sportolója 
nevezett a küzdelmekre. A 
Blue-Box nevű impozáns 
csarnokban rendezett ver-
senyen 2 versenyzőjük egé-
szen a döntőig 
küzdötte magát. 
Tóth Bence ki-
élezett, válto-
zatos döntőben 
szoros vereséget 
szenvedett, míg 
Bedi Miklóst egy 
technikás oszt-
rák fiú akadá-

lyozta meg a grazi óratornyot 
formázó kupa megszerzé-
sében.

Eredmények:
Bedi Miklós  U10, -28 kg, 

II. hely
Tóth Bence  U16, -63 kg, 

II. hely
Kropf Bence U13, -37 kg, 

III. hely

38 országból 2700 egyéni 
nevezés érkezett a Budapesti 
Kick-Box Világkupára. Nem 
volt véletlen a nagy érdek-
lődés, hiszen novemberben 
hazánk rendezi az összevont, 
minden küzdelmi ágat magá-
ba foglaló világbajnokságot, 
ezért nagyon sokan főpró-
bának is tartották a mostani 
gigaversenyt. 3 versenyzőnk 
küzdött a MOM Sportköz-
pontban (tatami sportok) és 
a Kongresszusi Központban 

(ringes szakágak) rendezett 
versenyen az érmekért, ahová 
végül a legfiatalabb, a mind-
össze 9 éves, de nagyon szép 
küzdelmeket bemutató Bedi 
Miklósnak (Pointfighting U-10, 
-28 kg) sikerült felkapaszkod-
ni, akinek a döntőbe jutása 
is egy hajszálon múlott csak. 
Kropf Bencét (U13,-37 kg) egy 
ecuadori, míg Tóth Bencét 
(U16, -63 Kg) egy orosz ver-
senyző állította meg a küzdel-
mekben.

Véget ért a pontvadászat a Vas 
megyei labdarúgó-bajnokság 

U14-es körmendi csoportjában. 
Vinkó Tamás edző tanítványai, 

a Kiswire-Szentgotthárd 
VSE csapata a második 
helyen végzett. A szezon 
gólkirálya Gáspár Gergő 
lett, aki 18 mérkőzésen 31 
gólt szerzett.

(Tudósító: 
Horvát R. László)

Már az V. tornát szervezték 
meg a szentgotthárdi amatőr 
kézilabdás hölgyek a Széche-
nyi iskola tornacsarnokában. 

Az idei rendezvényen 4 csa-
pat kézilabdázói mérkőztek 
meg egymással a 2x20 per-
ces mérkőzéseken. A torna 
győztese ismét a házigazda 
Szentgotthárd Hobby csapata 
lett, megelőzve az Ágfalva, 
Kapuvár, illetve Nagycenk 
gárdáját. A díjakat Farkas Ág-
nes 206 x válogatott, világ-
válogatott, olimpiai és 2 x VB 

ezüstérmes, Európa-bajnok és 
Európa-bajnoki bronzérmes, a 
Vas Megyei Kézilabda Szövet-
ség elnöke és Mákos Csaba, 

a Vas Megyei 
Kézilabda Szö-
vetség elnök-
helyettese adta 
át. A szervezők 
egyéni díjakat 
is átadtak:

Legjobb játé-
kos: Huzina Do-
rina Kapuvár.

Legjobb ka-
pus:  Serfőző 

Melinda Ágfalva.
Gólkirálynő: Szoták Martina 

Szentgotthárd.
Mákos Csaba által felajánlott 

különdíj a legjobb hazai játé-
kosnak: Bernadett Tóth

Farkas Ágnes által felaján-
lott különdíjai: Szentgotthárd 
felfedezettje Papp Kincső, 
vendégcsapatok felfedezettje: 
Huzina Dorina Kapuvár.

Érem a világkupárólNyugdíjasok sportversenyei

Ezüstérem és gólkirályi cím

V. Pünkösd Kupa

Nemzetközi Kick-Box verseny
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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 

Fürstenfeld (Ausztria). A 
„Brunnenlauf” elnevezé-
sű utcai futóversenyen a 
városközpontban kijelölt 
2,5 km-es körpályán a ver-
senyzők 8 történelmi kút, 
szökőkút mellett futottak 
kissé szeles, de kellemes 
időben. A közel 500 induló 
között 22 szentgotthárdi futó 
szerepelt, közülük többen jó 
eredménnyel. 

Gyerekfutamok:
500 m 7 év alatt lány: 3. Páli 

Dalma.

2,5 km 16-17 év: 2. Borbély 
Attila.

Felnőtt futamok:
4x2,5 km-es váltó mix: 

1.Szentgotthárd Fighters 1 
(Komócsi Donát, Páli Hunor, 
Puskás Máté, Woki Edina); 
női: 1. Szentgotthárd Fighters 
2 (Páli Borka, Puskás Márta, 
Komóczi Réka, Orbán Helga).

5 km férfi abszolút: 1. So-
mogyi Gábor.

10 km férfi M20: 3. ifj. Bor-
bély Sándor, M60: 1. Borbély 
Sándor.

Jennersdorfban 230, Bad 
Waltersdorfban több mint 
1000 induló között  több 
gotthárdi futó állt rajthoz 
utcai futóversenyen, akik jó 
helyezéseket értek el.

Jennersdorfban az 5000 
m-es táv férfi  versenyé-
ben Karsai Márton győzött 
Somogyi Gábor előtt, így a 
csapatversenyt a Synergy 
nyerte.

Gyerekfutam 2500m
U18 fiú: 2. Borbély Attila 
5000m
Férfi: 1. Karsai Márton, 2.So-

mogyi Gábor 
Női: 3. Fábián Anikó 
Team: 1. Synergy Fitness 

Szentgotthárd (Karsai Már-

ton, Somogyi Gábor, Németh 
Dávid)

10000m
M20: 3. ifj.Borbély Sándor
M30: 1. Kovács Balázs 
M60: 2. Borbély Sándor 
Bad Waltersdorfban a 8700 

m-es táv férfi versenyén 
ifj. Borbély Sándor győzött, 
ugyanezen táv női versenyé-
ben Woki Edina korcsoportjá-
ban 2., abszolút értékelésben 3. 
helyezést ért el.

8700m
Férfi abszolút 1.ifj.Borbély 

Sándor
Női abszolút: 3. Woki Edina
21100m
M40: 2. Kovács Balázs
M60: 3. Borbély Sándor

Június 17-én rendezte meg a 
Szentgotthárdi VSE Szent Se-
bestyén Íjászköre ez évi Hár-
sas Kupa 3D Íjászversenyét. A 
helyszín ezúttal is a Hársas-tó 
körüli erdős terület 
volt, ahol hazai vi-
szonylatban egye-
dülálló, 40 darab ál-
latcélt helyeztek el. 
A különböző távol-
ságokon lévő célo-
kat három lövésből 
kellett eltalálni. A 
pályavonal minden 
évben változik, így 
az idén még nehe-
zebb és hosszabb pályát kellett 
teljesíteni az íjászoknak, ami 
fizikálisan is próbára tette a 
nevezőket.

A megmérettetésen 105 
hazai és 30 osztrák versenyző 
vett részt, hat korcsoportba és 
öt íjkategóriába besorolva. Az 
íjászok véleménye szerint a 

pálya nehéz volt, technikailag 
kihívás elé állította a verseny-
zőket, hiszen fa takarásából 
is el kellett találni a részben 
takarásban lévő célt.

Jól helytálltak a házigazda 
szentgotthárdi versenyzők, az 
erős mezőnyben több fényes 
érmet is sikerült begyűjteni. 

A Szent Sebestyén 
Íjászkör tagjai közül  
Mesics Kálmán a 
férfi barebow kate-
góriában harmadik 
helyezést, Pfeiffer 
Kristóf  a  tanuló 
pusztai íj kategóri-
ában szintén har-
madik helyezést, 
Szabó Gergő a va-
dászreflex ifjúsági 

kategóriában második helye-
zést, míg Mikos Péter a legné-
pesebb férfi vadászreflex ka-
tegóriában az első helyezést 
szerezte meg.  

Hársas Kupa 3D Íjászverseny

Atlétika Többpróba Országos Döntő
2017-ben 30. születésnap-

ját ünnepli a Diákolimpia 
versenysorozata, aminek 
apropóján egy összevont, 6 
sportágat magába foglaló 
döntőt szerveztek Debre-
cenben: labdarúgás, kézi-
labda, kosárlabda, röplabda, 
úszás, atlétika sportágakban. 

A szentgotthárdi Széche-
nyi iskolából Horváth Dávid 

képviselte iskoláját és Vas 
megyét. Dávid remek telje-
sítménnyel, a 112 versenyző 
közül az előkelő 12. helyet 
szerezte meg, remek ver-
senyzésének köszönhetően. 
Dávid eredményei: 60m 8,13 
sec, Távolugrás: 5,08 m, Kis-
labda-hajítás: 49,17 m, 600 m: 
1 perc 46 sec. Felkészítő test-
nevelő: Pappné Restás Csilla.

Ausztriában versenyeztek

Szökőkutak mellett futottak

4629 férfi barebow kategória dobogósai, 
balról Mesics Kálmán harmadik hely, 
középen Gadavics András első hely, 

jobbról Baranyai Tamás második hely

4644 férfi vadászreflex kategória do-
bogósai, balról Tomsics Balázs második 

hely, középen Mikos Péter első hely, 
jobbról Tajmel Matthias harmadik hely
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Látványos felvonulással 
kezdődött meg Szentgott-
hárdon a huszonkettedik 
alkalommal megrende-
zett Rába-menti Nap, vagy 
ahogy a helyben élők neve-
zik, a rábavidéki szlovének 
országos találkozója.

Egyedülál ló  volt  több 
szempontból is a találko-
zó, hisz otthont adott a II. 
Lipafest nemzetközi nép-
táncfesztiválnak, és az ün-
nepségen adták át a Szlo-
vének Házában kialakított 
könyvtárszobát is.

Az ország számos tájáról, 
valamint külhonból érkezett 
vendégeket Hirnök József, 
a Magyarországi Szlové-
nek Szövetségének elnöke 
köszöntötte. Majd Gorazd 
Žmavc, a Szlovén Kormány 
Határon Túli Szlovének Hi-
vatalának minisztere nyitotta 
meg a nagyközönség előtt a 
látvány-könyvtárszobát.

A kulturális program ré-
szeként bemutatkoztak a 
Szentgotthárdon működő 
Presidance TSE modern-
táncosai, valamint a Partium 

Művészetoktatási Intézmény 
néptáncosai. Az 1948-ban 
alapított szlovén France 
Marolt akadémia néptánc-
csoportja a táncon keresztül 
repítette el a jelenlévőket az 
anyaország tájaira. A nagy-

enyedi (Románia) néptánc-
csoport 2000-ben alakult 
a helyi önkormányzat kez-
deményezésére. Rövid időn 
belül Románia, főként Erdély 
egyik meghatározó tánccso-
portja lett. Több ízben vettek 
már részt külföldi fesztivá-
lokon, bejárták Európa több 
országát, Törökországtól 
Portugáliáig, Svédországtól 
Görögországig.

Elismeréseket is átadtak. 
A Magyarországi Szlovének 
Szövetsége „A Rába-vidé-
kért” díjat adományozott 
Doncsecz Ferencnének, a 
Rába-vidéki népi mester-
ségek megőrzéséért és át-

adásáért, Bajzek Lászlónak, 
a Rába-vidéki szlovének 
körében végzett sokrétű 
kulturális tevékenységé-
ért és Gerics Ferencnek, a 
képzőművészet területén 
kifejtett sokrétű tevékeny-
ségéért.

Az egész napos program 
a szlovén ORLEK zenekar 
koncertjével zárult.

Horváth R. László

Minden hónapnak, minden 
évszaknak megvan a maga 
szépsége, de a nyár a leg-
élettelibb, legragyogóbb és a 
legbüszkébb. Ezekkel a sza-
vakkal, gyönyörű napsütéses 
időben vette kezdetét a nagy-
szülők és unokák találkozója. 

Június 9-én a Szentgotthárdi 
Nyugdíjas Egyesület immár ha-
gyományosnak számító prog-
ramja a Gondozási Központ ud-
varán kezdődött. Szép számmal 
érkeztek nagyszülők és  unokák, 
hogy  együtt élvezhessék a sza-
badtéri játékok örömét.

A rendezvényen Kissné Kö-
les Erika szlovén nemzetiségi 
szószóló és Bana Tibor ország-
gyűlési képviselő is üdvözölte 
a résztvevőket. Nyárköszöntő 
táncok és versek elhangzása 
után Czeglédi István közös 
testmozgásra buzdította a jelen-
lévőket, majd hatfős csapatok 
játékos ügyességi versenyével 
folytatódott a program. A rek-
kenő hőség sem szegte kedvét 
az egyéni versenyszámban in-
duló „Ligetfutás” résztvevőinek, 
amelyen a gyerekek mellett 
a nagyszülők is bizonyították 
ügyességüket, állóképességüket, 

fittségüket.  Az egyéni és csapat-
versenyek legjobbjait a szerve-
zők emléklappal jutalmazták, 
majd zenés uzsonnával, jó han-
gulatban zárult a program.

A nagyszülők és unokák 
sportnapja a Civil Alapból 
kapott támogatással valósul-
hatott meg.

Csörnyi Zoltánné

„Oly jó a nyár, szép dallal vár az erdőn sok madárka”

Juniális, avagy nagyszülők és unokák sportnapja

A Rába-vidéki szlovének országos találkozója

Sátorban tartották az ünnepséget

15. Szentgotthárdi 
Csata Emlékfutás – 
információk

A verseny időpontja: 2017. 
július 29. (szombat)

Előnevezési határidő: 2017. jú-
lius 17. (hétfő) - www.csatafutas.
hu – ezt követően csak a hely-
színen van lehetőség nevezni.

Futamok: Gyerekfutamok 
(Ovis I. Kcs. 2012 és fiatalabb 
300 m, II. Kcs. 2010–2011 300 
m, III. Kcs. 2008–2009 800 
m, IV. Kcs. 2006–2007 800 m, 
V-VI. Kcs. 2005–2002 1.200 m), 
Parafutam – 400 m, Főfutam 
(Kcs-ok: 1998-ig, 1997–1988, 
1987–1978, 1977–1968, 1967–
1958, 1957 előtt születettek), 
Hobbifutam

A nevezési díjak befizetése 
és a rajtszámok kiadása 2017. 
július 28-án, pénteken 17-
től 19 óráig a szentgotthárdi 
Színházban (Széll Kálmán tér 
7.), valamint a verseny napján 
14:00 órától a rendezvény 
helyszínén (9970 Szentgott-
hárd, Széll Kálmán tér).

A szervezők azt kérik, hogy 
aki teheti, az a versenyt meg-
előzően vegye át rajtcsomagját! 
Helyszíni nevezés a mindenko-
ri futam kezdete előtti 1 óráig! 




