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Boldoggá avatták Brenner János 
rábakethelyi káplánt

Május elsején, Szombathelyen boldoggá avatták Brenner János egykori rába
ket helyi káplánt. A szertartásra közel 20 ezren érkeztek hazánkból és a közeli 
országokból. A záróünnepséget Szentgotthárdon tartották, a zarándokok 
végig járhatták a meggyilkolt káplán utolsó útját. A szentgotthárdi záróünnep
ség megrendítő pillanatai voltak, amikor Brenner József beszélt testvérbátyja 
meggyilkolásáról a Jó Pásztor kápolna előtt.  Folytatás a 4. oldalon 

A költészet napját idén marato
ni versmondással ünnepelte a 
szentgotthárdi Móra Könyvtár 
és a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület.

Április 11-én, József Attila szüle-
tésnapján a költészetet ünnepel-
jük. Délelőtt a város általános és 
középiskolás diákjai mondtak ver-
seket a város központjában és az 
iskolákban is. A diákokhoz számos 
helyen felnőttek is csatlakoztak.

 Délután kettőtől hatig a könyv-
tárban zajlott a versmaraton. 

Szinte mindig telt ház előtt mond-
hatták el, olvashatták fel kedvenc 
verseiket az olvasók. Több civil 
szervezet tagjai jelentkeztek Hor-
váth Tiborné felhívására, hogy 
együtt ünnepeljék a költészet 
napját. Elsősorban magyar költők 
versei hangzottak el. Néhányan 
saját költeménnyel örvendeztették 
meg a hallgatóságot. A délután jó 
hangulatban telt, a kirakott verses-
kötetek közül is lehetett választani, 
a rendezvény végén esetleg köl-
csönözni is. 

 M. P. 

Versmaraton a költészet napján



Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet!
Keresse meg azt a szentgotthárdi alapítványt vagy egyesüle-

tet, melynek projektjét, kezdeményezését szívesen támogatná, 
és ajánlja fel Ön is adója 1 százalékát!

Ne gondolja azt, hogy adója 1%-a kis összeg, amivel nem 
érdemes foglalkozni. Kis adomány nem létezik! A civil szer-
vezetek számára minden forint óriási segítséget jelent.

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

Az SZJA 1%át gyűjtő, támogatható 
alapítványok és egyesületek::
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Április 25én ülésezett a 
szentgotthárdi képviselőtes
tület. Megvitatták a közrend, 
közbiztonság helyzetét, elfo
gadták a város 2017es zár
számadását, lakások és telkek 
eladásáról is döntöttek. 

Huszár Gábor polgármes-
ter a két ülés közötti időben 
történtekről számolt be. Ki-
lencvenedik születésnapján 
köszöntötte a Máriaújfaluban 
lakó Domiter Józsefnét.  Április 
17-én a jennersdorfi polgár-
mesterrel tárgyalt, április 19-
én szintén Jennersdorfban a 
Vossen további fejlesztéséről 
tartottak megbeszélést. Gra-
tulált a gimnázium kézilabda 
lánycsapatának országos baj-
nokságon elért első helyezésé-
hez, felkészítőjük Pável Tamás 
testnevelő tanár. Katasztrófa-
védelmi területi versenyen 3. 
lett a Széchenyi iskola csapata, 
a területi versenyen a 9. he-
lyen végeztek, felkészítőjük: 
Molnár László. Koszár Zsolt a 
budapesti Városvédő futáson, 
6 ezer futó közül a 2. helyet 
szerezte meg, neki is gratulált 
a polgármester. 

Dr. Sütő Ferenc felhívta a 
figyelmet két sikeres tekésre, 
országos iskolai döntőn Karba 
Noel (Széchenyi iskola) iskolai 
bajnok, a középiskolásoknál 
László Kata (VMG) állhatott 
dobogóra.  

A közrend, közbiztonság 
helyzetének tárgyalásán részt 
vettek a rendőrség és a ka-
tasztrófavédelem illetékes 
területi vezetői.

Lábodi Gábor a szociális 
otthon lakóinak időnkénti 
„viselt dolgait” nehezményezte 
(hangoskodás, alkoholizá-
lás), továbbá azt kérte, hogy a 
rendőrök figyeljenek jobban 
a Ligetre, ahol a járdán mo-
toroznak, kerékpároznak. Dr. 

Koncz Gabriella, a körmendi 
városi rendőrkapitányság ve-
zetője elmondta, május elsején 
nagyobb erővel lesznek jelen 
Szentgotthárdon, intézkedni 
azonban csak akkor tudnak, ha 
jelzéseket, bejelentéseket kap-
nak. Szentgotthárd bűnügyi 
helyzete jó, kisebb szabálysér-
tések előfordulnak. Kérdőíves 
felmérésen a város lakossága 
az 5-ös skálán négyesre jelölte 
meg a munkájukat. 

Varga Ferenc szentgotthárdi 
őrsparancsnok megerősítette, 
a nagyobb rendezvényeken 
kiemelten jelen lesznek. A 
szociális otthonba többször 
bemennek az egyenruhások, 
az intézmény vezetőivel tart-
ják a kapcsolatot. Szerencsére 
kevés közlekedési balesethez 
hívták őket, a Ligetbe majd 
többször visszatérnek. 

A képviselők elfogadták a 
beszámolót. 

Az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének zárszámadá-
sát is górcső alá vette a testület. 
Kovács Márta, a Pénzügyi, Vá-
rosüzemeltetési és Jogi Bizott-
ság elnöke kifejtette: az előző 
év gazdálkodásának tényleges 
adatai – bevételek, kiadások, 
adósságállomány, vagyonki-
mutatás, pénzmaradvány  –  
állnak rendelkezésre. A város 
az önkormányzati törvényben 
előírt kötelező feladatait 2017. 
évben ellátta, biztosította az 
intézmények és a közös önkor-

mányzati hivatal működését, 
és megteremtette a pénzügyi 
fedezetét a jelentős, önként 
vállalt feladatoknak is. Több 
nagyobb fejlesztés valósult 
meg a nyertes pályázatoknak 
is köszönhetően.   

„A zárszámadás elénk tárt 
formája számok halmaza, 
mely mögött ott van intéz-
ményeink, az önkormány-
zati hivatal dolgozói által 
végzett 2017. évi tisztességes 
és felelősségteljes munka. 
Megtalálhatók a képviselő-
testület által hozott dönté-
sek eredményei, az elnyert 
jelentős nagyságú pályá-
zatok átutalt  támogatási 
összegei. Nem utolsósorban 
a város polgármesterének 
számokban ki nem fejezhető 
tárgyalásai, egyeztetései, 
a város képviselete fontos 
ügyekben, és számtalan ta-
nácskozáson.” 

A 2017-es költségvetés be-
vétele 2,649 milliárd Ft, a 
zárszámadás 4,760 millárd 
forintos  bevétellel zárt,  ez 
az eredeti tervezethez képest 
80%-os növekedést jelen-
tett, melynek oka a 2017-ben 
megnyert és átutalt jelentős 
pályázati támogatás volt. 

A kiadások teljesítésének 
összege 2,945 milliárd Ft, 11%-
kal magasabb a tervezettnél, 
egyrészt a működési kiadások 
növekedése miatt, másrészt  

az eredetileg tervezettnél 300 
millió Ft-tal magasabb összeg-
ben megvalósult beruházások 
miatt.   

Beruházásra és felújításra 
összesen 668 millió forintot 
költöttek. A legjelentősebbek: 

A máriaújfalui szennyvíz-
hálózat építése 180 millió Ft, 
a Gotthard-Therm Kft. része-
sedésnövelés 187 millió Ft, 
belterületi vízrendezésre 23,6 
millió Ft, ingatlanvásárlás 36,7 
millió Ft,  ipari parki fejlesztés 
5  millió Ft, kisebb beruházások 
35 millió Ft.

Kovács Márta Mária meg-
köszönte az önkormányzati 
alkalmazottak és az intézmé-
nyi dolgozók 2017. évi munká-
ját, valamint elmondta, hogy 
a  Gotthard-Therm Kft. és a 
SZET Kft. gazdálkodása is a 
tulajdonos elvárása szerint 
alakult, ezért az elismerés a 
társaságokban dolgozókat is 
megilleti.  

Csendesné Kóbor Ildikó 
könyvvizsgáló véleményezte 
a zárszámadást, stabil, bizton-
ságos és megalapozott volt a 
város tavalyi költségvetésének 
teljesítése. 

A képviselők elfogadták a 
zárszámadást. 

Az önkormányzati ülésen la-
kások és telkek eladásáról, civil 
szervezetek támogatásáról is 
döntöttek.

(t. m.) 

Elfogadták a zárszámadást, a közrendről, 
közbiztonságról is tárgyaltak

Május végén gyűjtik be a zsírokat, olajokat
2018 januárjától a Pannon BioOlaj Kft. vette át a Müllex 

Kft.-től  az elhasználódott étkezési olajak, zsírok begyűjtését 
a szentgotthárdi lakosoktól.  Korábban is ez a cég végezte 
a begyűjtést, de a Müllex Kft. koordinálta. Normál üzem-
módban minden páratlan hónap utolsó péntekén végzik el 
a munkát, de technikai okokból lehet eltérés! Legközelebb 
május 26-án, szombaton adhatja le a lakosság az elhasznált 
étkezési olajokat, zsírokat. 

Papp József , a Pannon BioOlaj Kft. ügyvezetője

A legjelentősebb 

beruházás 

a máriaújfalui 

szennyvízhálózat 

kiépítése volt
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Boldoggá avatták Brenner János rábakethelyi káplánt
Folytatás az 1. oldalról

Szombathelyen az Emlék-
mű-dombon kora délelőtt 
rózsafüzér imádsággal, vissza-
emlékezésekkel hangolódtak 
rá az ünnepségre, amelyen 
állami és egyházi vezetők, 
országgyűlési képvise-
lők, és a Brenner család 
leszármazottai is tiszte-
letüket tették. 

A hívők, köztük 700 mi-
nistráns, mindvégig áhítattal 
követték a szertartást. A la-
tin nyelvű boldoggá avatási 
mise elején dr. Székely Já-
nos szombathelyi megyés 
püspök kérte Angelo Amato 
bíborost, az Apostoli Szent-
szék szentté avatási ügyek 
kongregációjának prefektu-
sát, olvassa fel Ferenc pápa 
levelét, amelyben az egyházfő 
engedélyezte Brenner János 
egykori rábakethelyi káplán 
boldoggá avatását, majd Ru-
pert József SchP ismertette az 
1957-ben Rábakethely és Zsida 
között meggyilkolt pap életút-
ját. Ezt követően Pehm László 
Exsultatio – Boldog Brenner 
János című kórusművének 
elhangzása közben leplezték 
le az új boldog képét, Kisléghi 

Nagy Ádám festőművész 
nagyméretű festményét. A 
sugárzóan fiatal, örökké derűs 
Brenner János képe hitet és 
reménységet keltve tekintett 
a világba az oltár mellől.

A szertartás részeként, a 
szokásoknak megfelelően 

Brenner János ereklyéjét egy 
szentségtartóban az oltár 
mellé helyezték. Külön érde-

kesség, hogy Brenner József 
nagyprépost, a boldoggá ava-
tott Brenner János öccse tette 
ezt.„Brenner János mostantól 
közbenjárónk, példaképünk, 
vezetőnk” – fejezte ki köszö-
netét dr. Székely János.

A boldoggá avatási szer-
tartást követő misén a szent-
beszédet Erdő Péter bíboros, 
prímás, esztergom-budapesti 
érsek mondta. „Nyugat-Ma-
gyarország szenteket termő 
vidék. Már 303-ban, a Diocle-
tianus-féle keresztényüldözés 
során itt halt vértanúhalált 
Szent Quirinus. Itt született 
316-ban Szent Márton, az 
európai szent, aki később az 
egész Frank Birodalom egy-
házának védőszentje lett. De a 

kereszténység kitartott még a 
Római Birodalom bukása után 
is. 515 körül Pannóniában látta 
meg a napvilágot Bragai Szent 
Márton, aki a mai Portugália 
megtérítője volt. Itt élt Boldog 
Batthyány-Strattmann László, 
a szegények orvosa, s ennek a 

földnek a szülötte Mindszenty 
József is.”

A bíboros Brenner János 
életéből kiemelte: 1938-ban, 

az Eucharisztikus Kong-
resszus évében színi 

előadást szerveztek 
az iskolában Szent 
Tarzíciusznak, az Ol-
táriszentség vérta-

nújának életéről. Meg-
kérdezték, ki vállalkozna 

Tarzíciusz szerepére. Brenner 
János két kézzel jelentkezett, 
hogy ő alakíthassa a vértanú 
szentet. Megérzés? Üzenet? A 
Gondviselés előjele? 

1950-ben kezdte meg noví-
ciusi évét a ciszterci rendben. 
A rendek feloszlatása után, 
1951-ben felvették a Szombat-
helyi Egyházmegye kispapjai 
közé, 1955-ben szentelték 
fel, 2,5 évig szolgált alázattal, 
szeretettel Rábakethelyen. 
Volt bizonyos kisugárzása, 
szerettek a közelében len-
ni fiatalok és idősebbek, így 
emlékeztek rá egykori hívei. 
1957-ben napirendre került 
az egyházak megfélemlítése, 
a papok üldözése. 1956 után a 
megtorlás éveiben sok papot 
halálra is ítéltek. Hatvan éve 
nem akármilyen gyilkosság 
áldozatául esett Brenner Já-
nos, látszólag haldoklóhoz 
hívták, hogy elcsalják, felte-
hetően többen megtámadták, 
32 késszúrással megölték 
és meggyalázták, nyakára 
léptek, megtaposták. A vélt 

beteg zsidai háza közelében 
találtak rá, kihűlt bal kezében 
az Oltáriszentséget szorította, 
holtában is azt védelmezte, 
beteljesedett vértanúsága. 

Erdő Péter úgy fogalmazott: 
A magyar Tarzíciusz sorsa 
beteljesedett, valódi gyilkosait 
nem találták, emlékét is meg-
próbálták eltörölni. De nem si-
került, a 60 évvel ezelőtti, sötét 
téli éjszakán úgy tűnt, meghalt 
egy eszmény. És most, évtize-
dek múltán Ferenc pápa dön-
tése nyomán itt áll előttünk 
az új, nagy, fényes pártfogó, 
Boldog Brenner János. Sokszor 

azt hisszük, hogy keresztény 
hitünk és egyházunk elfáradt, 
vagy támadások, üldözések 
áldozata lett.  De aztán egy-
szerre csak fölragyog a fény, 
és átsugárzik rajtunk, beborít 
minket világosságával Isten 
ereje és bölcsessége. 

A mise végén dr. Székely 
János megyés püspök meg-
köszönte mindazon hívőknek, 
családoknak, püspököknek, 
papoknak a segítségét, akik 
kivették részüket a boldoggá 
avatáshoz vezető út előkészí-
téséből, köszönetét fejezte ki 
Ferenc pápának és a zarán-
dokoknak is. 

Május elsején este, mo-
toros felvezetés  mellett 
h o z t á k  S z o m b a t h e l y r ő l 
Rábakethelyre Brenner János 
ereklyéjét, amit a templom 
oltárára helyeztek. Dr. Szé-
kely János megyéspüspököt, 

Isten szolgáját 
elpusztítani lehetett, de 

megölni nem lehet. 
Nem lehet a hitet, 

a hitét megölni.

Huszár Gábor (középen) a szombathelyi ünnepségen

Közel 20 ezren vettek részt a szertartáson
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Brenner József nagyprépostot, 
Császár István általános hely-
nököt, a megjelent papokat és 
zarándokokat Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármeste-
re köszöntötte. Elmondta, a 
szombathelyi boldoggá avatás 
után vegyes érzelmekkel ál-
lunk itt, hiszen Zsidán történt 
a gyalázatos gyilkosság. Az 
elkövetők a céljuk ellenkezőjét 
érték el, Boldog Brenner János 
neve immár kitörölhetetlenné 
vált a történelmünkből. A 
polgármester megköszönte 
néhai dr. Konkoly István püs-
pöknek és dr. Veres András-
nak, a püspöki kar elnökének, 
Rimfel Ferenc szentgotthárdi 
plébánosnak (aki az egyik 
elindítója volt az eljárásnak), 
a Keresztény Megmozduláso-
kért Egyesületnek és a Bren-
ner János Alapítványnak, hogy 
megtörténhetett a boldoggá 
avatás.

A templomban dr. Székely 
János püspök megáldotta 
azt az üvegablakot, amely 
Brenner Jánost ábrázolja és 
a Závecz család készíttetett, 
hálából.  Ezután a püspök és 
Brenner József együtt indul-
tak a Rábakethelytől Zsidára 
tartó zarándoklatra, Brenner 
József vitte testvére ereklyéjét 
az erdőn átvezető, kavicsos 
úton. Azon az úton jártak, amit 
60 éve Brenner János utolsó 
éjszakáján tett meg, haldok-
lóhoz sietve… Ezerötszáz za-
rándok énekelve, imádkozva 
követte őket, a tavaly felállított 
tizennégy stáció előtt meg-
megállva. 

A Jó Pásztor kápolnához érve 
a megyés püspök megköszön-
te Ferenc pápának a boldoggá 
avatást, hogy meghallgatta a 
zsidai, rábakethelyi, szentgott-
hárdi, farkasfai, magyarlaki 

hívek óhajtását, akik évtize-
deken át megőrizték káplán-
juknak, Brenner Jánosnak az 
emlékét, a megfélemlítések 
ellenére se hagyták elveszni. 
„Hálatelt szívvel gondolunk 
ma is rá, amikor a vérével 
hintett úton zarándoklunk.” 
Kérte a családokat, fiatalokat, 
békében éljenek, ne hagyják 
el hitüket, legyen példaképük 
Boldog Brenner János. 

Brenner József visszaemlé-
kezett arra a napra, amikor 
testvére halálhírét vette, Jancsi 
meghalt! Kapta a táviratot a 
szüleitől. Hatvan év múltán, 
nemrégen megszólította egy 
férfi: én vagyok az a postás, 
aki Szombathelyen a szü-
leinek átadtam a táviratot. 
„Apám a lakásban bontotta 
fel, édesanyjával fél óráig meg 
se tudtak szólalni. Én Lenti 
mellett szolgáltam, szüleim 

táviratoztak, mentem a pos-
tára, szerettem volna valamit 
megtudni a Jancsiról, vajon 
miben halt meg? A postás any-
nyit mondott: a maga testvérét 
meggyilkolták…

Elmondta, párszor járt 
Rábakethelyen, több családot 
is bemutatott neki a fivére 
Farkasfán, Zsidán, Magyarla-
kon. Egyszer élő kacsát kaptak 
ajándékba, hátul a motoron 
ülve vitte magával. A számára 

írt karácsonyi üdvözlőlapját 
már nem volt ideje föladni a 
Jancsinak, ott maradt a plé-
bániai asztalán. Szüleinek 
karácsonyfát küldött, kérte, 
ha nem tetszik, szóljanak, 
küld másikat… Szülei 1957 
után többé soha nem tudtak 
karácsonyfát állítani!

Brenner József ma is hálás 
szívvel gondol dr. Kozma Fe-
rencre, az egykori rábakethelyi 
plébánosra, aki Piéta szobrot 
állíttatott a templom elé, a 
fájdalmas Szűz, ölében fiával, 
Jézussal a mi édesanyánk 
példaképe.  Szüleinek, édes-
anyjának még azt se engedték 

meg, hogy fiának legalább az 
arcát láthassa a koporsóban. 
„Most letaszították trónjukról 
azokat, akik Isten ügye ellen 
dolgoztak, eltűntek, akik soha 
nem merték megmutatni az 
arcukat. Isten szolgáját elpusz-
títani lehetett, de megölni nem 
lehet. Nem lehet a hitet, a hitét 
megölni!”

Édesanyjuk 34 évvel élte túl 
26 éves fia halálát.

Brenner József  vissza-
emlékezését megrendülve 
hallgatták a zarándokok, 
többen sírtak, zsebkendő 
után nyúltak a lassan leszálló 
alkonyatban. 

A kápolnától a zarándokok 
a zsidai emlékkereszthez 
mentek. A haldokló Brenner 
Jánost itt találták meg 60 éve.  
Dr. Székely János elmondott 
egy régi feljegyzést az életé-
ből. Amikor Rábakethelyre 
helyezték, plébánosa körbe-
vitte a szolgálati helyekre így 

elvitte Zsidára is. A gondnok 
megmutatta neki az imaházat 
és a falut, majd megkérdezte 
tőle, hogy mi a benyomá-
sa Zsidáról. Brenner János 
ezt mondta: „Rómát látni 
és meghalni. Zsidát látni és 
meghalni, Zsidán szeretnék 
meghalni és a kis patak kö-
zelében nyugodni.” 

Az emlékkeresztnél több 
százan helyeztek el mécsese-
ket,  gyertyákat, itt fejeződött 
be a boldoggá avatás szent-
gotthárdi záró ünnepsége. 

Treiber Mária
Fotó: Bana Ferenc, Bonyhádi 

Zoltán, Horváth R. László

Dr. Székely János, Császár István, dr. Perger Gyula

A Jó Pásztor kápolnánál

Az erdőn át vezetett a zarándoklat
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Szentgotthárdon az árnyas 
fák alatt, tágas környezetben 
tartották a május 1jei majá
list, már kora délután sokan 
voltak a Várkertben. A prog
ramokat a Pannon Kapu Kul
turális Egyesület szervezte. 

A műsor elkezdésére már 
a tömeg és a hangulat is a 
klasszikus május elsejéket 
idézték vissza. Vásározókban 
sem volt hiány, a több tucat 
árusítóhellyel körbevették a 
területet. A konyhabútortól 
a szerszámokon, a ruhane-
műkön, ágyneműhuzaton, a 
technikai eszközökön, beren-
dezéseken keresztül a kerti 

szerszámokig hatalmas volt a 
választék. A vendéglátóhelyek 
szinte elvesztek a kereskedők 
hadában. Sokan álltak lán-
gosra várva, de volt egyebek 
mellett sültkolbász, pecsenye 
is. Ezúttal sem találkoztunk 
az egykori majálisok alapve-
tő, legkedveltebb ételével, a 
főtt virslivel, de aki annyira 
ragaszkodott a virslihez, hot 
dogban fogyaszthatta. 

– Szinte minden van, mint 
az egykori május elsejéken, de 
akkor valahogy nagyobb volt 
a nyüzsgés a standok körül, 
mindenki fizetett mindenki-
nek. Most a legtöbben csak 
elücsörögnek, nem isznak, 
nem esznek, és nem vesznek 
semmit. Nos persze, akkor úgy 
fizettek, hogy legyen mit elver-

ni, s sok vállalat kajajegyeket 
is osztogatott – vélekedett egy 
idősebb házaspár férfi tagja. 

S ha már az ücsörgésnél 
tartunk: mivel a színpad előtt 
kevés volt az ülőhely, sokan 
letelepedtek a sörkerti asz-
talokhoz, padokhoz, onnan 
figyelték a produkciókat. Azért 
akik a gyerekekre alapoztak, 
most sem jöttek ki rosszul. 
Több kicsi cibálta a szüleit a 
mindenféle csodás játékot 
kínáló sátrak felé, vagy éppen 
a hinták irányába. 

– Tedd vissza szépen, ki sem 
fizettük! – figyelmeztette egy 
anyuka négy év körüli kislá-
nyát, aki csak elemelt egy ba-

bát az egyik árusnál. – De anya, 
nekem tetszik, vegyük meg! 
No persze, az anyai szív végül 
is megesett rajta, s megvették 
neki a kiszemelt játékot. 

Fél ötkor Szentgotthárd 
Város Fúvószenekara ala-
pozta meg több ismert, vagy 
kevésbé ismert számmal a 
kora esti hangulatot, majd 
a Rozmaring Tánccsoport 
aratott méltán sikert produk-
ciójával. Olyannyira, hogy a 
fellépésére várakozó Szandi 
mosolyogva fotózta okos te-
lefonjával a táncoló, pergő-
forgó hölgyeket, s utalt is erre 
produkciója elején. Mire az ő 
fellépése következett, már tel-
jesen megtelt a színpad előtti 
tér. A fiatal énekes a színpadra 
lépése utáni köszöntőjében 

megtiszteltetésként említette, 
hogy éppen Brenner János 
boldoggá avatásának napján 
léphet fel Szentgotthárdon. 
Szandi sikere nem lehetett 
kétséges, de azért maradt 
még szórakoztató műsor, hi-
szen láthatott a nagyérdemű 

Senior örömtáncot, fellépett 
a PresiDance TSE, majd Bruti 
zárta a sort. A kellemes estébe 
hajló majális bizonyára emlé-
kezetes marad mindazoknak, 
akik résztvevői voltak. (Fel-
vételeink a Várkert-majális 
hangulatát idézik.) L.E.

Programajánló
Május 11. 19:00 Hangversenybérlet
Stegersbachi Fúvószenekar koncertje
Bérleten kívüli jegyár: Felnőtt: 1.200 Ft Nyugdíjas: 700 Ft 
Diák: 500 Ft. Helyszín: Színház
Május 22. 17:00 Könyvek Könyve előadássorozat: „…egy 
volt a szívünk, lelkünk” Opus Lucanom Az ősegyház élete
Heiter Róbert Gottfried szentgotthárdi káplán, tanár, 
szentszéki bíró előadása. Helyszín: Színház, aula 
Május 27. 14:0019:00 Városi Gyermeknap 
Modern vitézek. Helyszín: Színház és környéke 

Nyári táborok – jelentkezés: május 31ig 
Június 1822. Napközis tábor gyerekeknek  Gézengúz 
tábor. Szórakoztató csapatjátékok, karaoke, kézműves fog-
lalkozások: slime, szappanfelhő, bombajó képek, léghajó, 
íjászat, buborék kígyó készítő verseny, Hadiösvény-mú-
zeum, Kirándulás: Szombathely, Kalandváros, Részvételi 
díj: 16.000 Ft/fő. Helyszín: Színház és környéke 
Július 2327. Varázsló és boszorkányképző tábor
Teszlek süveg: házbeosztás, prefektusválasztás, varázspál-
ca és aranycikesz készítés, Házak viadala a Várkertben, va-
rázsszámok háborúja, Bertie féle Mágikus drazsé kóstoló, 
Trimágus Kupa, kirándulás a Tiltott Rengetegbe (Dinópark, 
Bad Gleichenberg), Részvételi díj: 18.000 Ft/fő. Napközis 
tábor gyerekeknek. Helyszín: Színház és környéke 
Augusztus 1317. Napközis gyerektábor – Világjáró tábor
Virtuális utazás Görögországba, Olaszországba, Angliá-
ba és Indiába. Az országok jellegzetes ízeinek kóstolója, 
kézműves foglalkozások, csillámtetoválás, szórakoztató 
csapatjátékok, krtétarajzos fotózás, kirándulás: Lendva, 
Részvételi díj: 18.000 Ft/fő. Helyszín: Színház és környéke 

A régi május elsejei majálisok hangulatát idézték
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Vérfagyasztó színpadi tör
ténetek címmel  tartott 
előadást Szigethy Gábor 
szín háztörténész, rendező 
Szentgotthárdon a Színház 
aulájában, április 19én este. 
A hallgatóságot a hatvanas
hetvenes évek színészóri
ásainak színpad mögötti 
és függöny előtti titkaiba is 
beavatta. 

Szigethy Gábor előadását 
azzal kezdte, hogy mi nem 
lesz: nem színházi előadás, 
nem dumaszínház, nem al-
pári poénok sorozata. Egye-
temista korától színház-kö-
zelben él, díszítőmunkásként, 
statisztaként is dolgozott, 
1963-ban a régi Nemzeti Szín-
ház segédszínésze is volt. 
Sok alkalma adódott ennek 
a varázslatos színházi világ-
nak a nézők számára rejtett 
kincseit felfedezni. 

A színészek habitusuk sze-
rint „működtek” a színpadon 
és a színfalak mögött is. Sin-
kovits Imre az egyetlen olyan 

magyar színész (s talán a 
nagyvilágban is egyedüli), 
aki Madách Imre: Az ember 
tragédiája című drámájában, 
Évát kivéve minden szere-
pet eljátszott… nem szeretett 
viccelni, Kállai Ferenc nagy 
röhögtető volt, előadás köz-
ben is „rakoncátlankodott”, 
partnerei nem mindig legna-
gyobb örömére. 

Megtudtuk, hogy a színházi 
világban nagyon komoly hie-
rarchia uralkodik, mindenki 
tudja, a társulatban kinek hol 
a helye. A statiszták a rangsor 
legalján, meg se mozdulhat-
nak, meg se szólalhatnak, 
akármilyen vicces baki tör-
ténik az előadáson, némán 
tűrniük kell mindent. 

Persze, amit szabad Ju-
piternek, nem szabad a 
kisökörnek, hallottunk egy 
tanulságos történetet Me-
zey Máriával. Az Irodalmi 
Színház előadásáról késett 
a művésznő. Aranyszabály 
a színházakban, hogy a 7 
órás előadás előtt legalább 

félórával benn kell lenni. 
Végül 7 előtt pár perccel 
beviharzott, az igazgató már 
ott körözött, és lehordta. A 
művésznő az öltözőjéből 

kiszólt, addig nem öltözik, 
amíg az igazgató bocsánatot 
nem kér tőle…Idegfeszítő 
percek teltek, az előadás nem 
kezdődhetett el, az igazgató 
beadta a derekát, elrebegte, 
hogy bocsánat, nyílt az öltö-
ző ajtaja, a művésznő pedig 
immár teljes „harci díszben”, 
nevetve indult a színpadra…

Szigethy Gábor időnként 
segítséget kért a hallgatóság-
tól, el is játszott egy-egy vicces 
történetet, Básti Lajos, Ruttkai 
Éva, Latinovits Zoltán, Major 
Tamás, Darvas Iván, Tábori 
Nóra, Lukács Sándor, Benkő 
Péter híres és halhatatlan 
alakításai, színházi bakik, elő-
adás-buktatások idéződtek 
fel, noha csak pillanatokra a 
legendás hatvanas-hetvenes 
évek színházi világából. 

„A színházi világ skizofrén 
pálya, amikor a színész tel-
jesen azonosul a szerepével, 
nehéz szétszálazni, mikor 
hat ő a saját személyiségével 
és mikor a szerep, a szereplő. 
Az epizodisták között is van 
nagyon sok jó színész, 5-8 
mondattal is lehet nagy hatást 
kiváltani. A nem színészek-
nek (ripacsoknak) manapság 
nagyobb a sikerük és többet 
is keresnek, mint az igazi szí-
nészek” – fejezte be előadását 
Szigethy Gábor.  

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Hagyomány a városrészen 
a májusfa-állítás. Idén a Vá-
rosrészi Önkormányzat és a 
Rábafüzesért Egyesület kezde-
ményezte a programot. Helyi 
vállalkozók anyagi támogatá-

sával és a falu összefogásával 
valósult meg a májusfa felál-
lítása. Mire állt a fa, elkészült a 
marhapörkölt is, s a résztvevők 
pogácsái, süteményei is jól fogy-
tak az estébe nyúló majálison.

Az SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá
jában harmadik alkalommal rendezték meg április 13án a 
„szakmák éjszakája” programsorozatot. 

A szerencse-pénteken sokan azt is megtudhatták, hogy 
mely szakmához van érzékük, mivel érdemes foglalkozniuk 
a közeljövőben. Délután különféle sportolási lehetőségek is 
várták a jelenlegi és a majdani „bélásokat”. (h. r. l.)

 

Szigethy Gábor

Vérfagyasztó színházi történetek

Szakmák éjszakája Majális Rábafüzesen



8 Szentgotthárd

Április 15én, Zalaegersze
gen, a Kertvárosi templom
ban felcsendült a fiatalon 
elhunyt szentgotthárdi szü
letésű zeneszerző, Keserü 
Balázs oratórikus miséje, 
melyet Szentgotthárdi mise 
néven jegyez a zenetörténet.

Az 1979-ben született Balázs 
már óvodás korában megmu-
tatta a zene iránti érdeklő-
dését. A helyi zeneiskolában 
hamar kitűnt improvizatív 
készségével, zeneszerzői haj-
lamát a szolfézsórákon csil-
logtatta meg. A tehetséges 
ifjú 14 évesen felvételt nyert a 
győri Richter János Zenemű-
vészeti SZKI zeneszerzés-szol-
fézs szakára, tanára Reményi 
Attila zeneszerző volt.

Fiatal kora ellenére nyaran-
ta önálló orgonahangverse-
nyeket adott a szentgotthárdi 
Evangélikus templomban, 
ekkor már saját műveit in-
terpretálta.

1995-ös önálló koncertjén 
kérte fel volt tanárnője, Szabó 
Elekné egy kórusmű meg-

írására. Ekkor született meg 
az Oratórikus mise. Az ősbe-
mutatón, 1996. június 23-án 
a szerző még maga játszotta 
orgonán a continuót. 1997 
tavaszától tudta, hogy súlyos 
betegség támadta meg szer-

vezetét. Közben érettségire 
és zeneakadémiai felvételire 
készült… A gyilkos kór azon-
ban nem kímélte őt: hosszú 
szenvedés után, 1997. augusz-
tus 17-én hunyt el.

A Szentgotthárdi  mise 
Keserü Balázs első és egyben 
utolsó jelentősebb vokális 

műve. A klasszikus mise li-
turgikus tételei közé épített 
oratóriumban Jézus kínszen-
vedéseit dolgozta fel a szerző. 
Az alkotás maradandó értéket 
képvisel, mely nem merülhet 
a feledés homályába. 

A mise előadásában részt 
vett: a Zalaegerszegi Városi 
Vegyeskar, Kovács Kata ve-
zényletével, kiegészülve a 
szentgotthárdi Zenebarátok 
Kórusának tagjaival és a misét 
korábban már éneklő letenyei 
és szombathelyi énekesekkel. 
Szólót énekelt: Kardos Eszter, 

Bubits Tünde, Kovács Kata, 
Dzsida Péter, Gergely Iván, 
Cselényi Attila, Cselényiné 
Erős Enikő, Kun Gábor, dr. 
Keszthelyi Júlia.

Közreműködött: Jakobovics 
Árpád és Aigner Barbara he-
gedűn, Krisztánovics Vera és 
Pártosné Baranyai Olga fuvo-
lán és Dankos Attila orgonán.

„Nagy örömmel érkeztem 
Szabó Elekné, Betti néni hí-
vására 1997-ben a mise CD 
felvételére Szentgotthárdra, 
és még nagyobb volt a meg-
tiszteltetés, hogy a szoprán 
szólót és a kvartett szoprán 
szólamát is én énekelhettem 
a felvételen. Akkor döntöttem 
el, hogy ha egyszer lesz egy 
kórusom, akkor mindenkép-
pen megszólaltatom velük a 
misét. Ráadásul a Kertvárosi 
templomban, ahol két szent-
gotthárdi születésű pap szol-
gál, így duplán aktuális a mű 
előadása” – mondta Kovács 
Kata karnagy.

(A hangversenyen sok 
szentgotthárdi is részt vett. A 
szerk.) (Z. H.)  

Április 26án, Szentgotthár
don a Színház aulájában a 
Móra Könyvtár szervezésé
ben fotókiállítással egybekö
tött előadást tartott Kardos 
Tamás fotóművész.

A szolnoki származású, 
ma már Vas megyében élő 

fotográfus első Vas megyei 
kiállítását rendezte Szent-
gotthárdon. A világ számos 
országában járt művész több 
földrészen készült alkotásait 
tekinthette meg a szép számú 
közönség a Színház aulájában. 
A fotóművész előadásában 
vetített képekkel illusztrálta 

életét, nemegyszer humoros 
történeteket is felidézve. Az 
est különlegessége volt, hogy 
megjelent Ryuichi Tazaki ja-
pán fotóművész és fia, aki 
méltatta Kardos Tamás bemu-
tatkozó kiállítását.

Az est kötetlen beszélge-
téssel folytatódott. Horváth 

Tiborné, a könyvtár igazga-
tóhelyettese – aki egyben a 
kiállítás szervezője is volt – 
beszélgetett a fotóművésszel 
megjelent kötetéből egy-egy 
kulcsszót felidézve.

A kiállítás a Színház aulájában 
május 20-ig megtekinthető.

M. P. 

Zalaegerszegen is felcsendült a Szentgotthárdi mise

 A szentgotthárdi énekesek körében 
középen Keserű Balázs édesanyja 

Keretbe zárt világ – Kardos Tamás fotókiállítása
A japán vendégek

Kardos Tamás, Horváth Tiborné
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A közelmúltban befejeződtek 
a múzeumban A szentgott
hárdi csata című állandó 
kiállítás munkálatai. Megva
lósult a terepasztalon a csata 
animáció, illetve a Hadiös
vény szlovén és német nyelvű 
fordítása, helyükre kerültek a 
csata eseményeit és szerep
lőit feldolgozó tablók is.

2014-ben, a szentgotthárdi 
csata 350. évfordulóján digi-
tális terepasztal készült a csata 
eseményeinek bemutatására. 
A digitális terepasztal a szent-
gotthárdi csata korabeli hely-
színét modellezte domborzati 
maketten. Multimédiás vezér-
lő szoftverrel képek, videók, 
hangeffektusok és szövegek 
interaktív lejátszására volt 
lehetőség. Az interaktív, több 
képernyőn megjelenő multi-
média-bemutatóval a látogató 
megismerhette az 1664. au-
gusztus 1-jén lezajlott szent-
gotthárdi csata eseményeit, 
legfontosabb mozzanatait. Az 
egyes események bemuta-
tása során a csata helyszínét 
szemléltető háromdimenzi-
ós domborzati terepasztalra 
vetítve jelentek meg az egyes 
csapatmozgások, látványosan, 
hangeffektusokkal kiegészít-
ve. Szöveg-alámondás kapcso-
lódott egy-egy csatajelenet-
hez. Egy LCD kijelzőn eközben 
további képek jelentek meg a 
csatában részt vevő szemé-
lyekről, korabeli fegyverekről, 
korabeli térképvázlatokról, 

a csata mai helyszíneiről. A 
csata eseményeit szemlélte-
tő animáció mellett további 
menüpontokat is választha-
tott a látogató. A gyerekek 
számára kvízkérdés-blokk 
is tartozott a terepasztalon 
választható lehetőségekhez, 
illetve Tudástár elnevezésű 

menüből tájékozódhattak a 
látogatók a csatával kapcsola-
tos fogalmakról, személyekről, 
helyekről és kronológiáról. A 
terepasztal negyedik funkció-
jaként választhatták egy helyi 
amatőr költő és helytörténeti 
kutató, Csuk Ferenc versét a 
szentgotthárdi csatáról. Az 
eseményt a szerző hét ének-
ben beszélte el. A digitális 
terepasztal a szentgotthárdi 
Pável Ágoston Helytörténeti 
és Szlovén Nemzetiségi Gyűj-
temény állandó kiállításának 
alapját képezte.

2015-ben a digitális terep-
asztal egy, a szentgotthárdi 
csatához kötődő, egyedi fej-
lesztésű „Hadiösvény” inter-
aktív programmal bővült. 
A program kiindulópontja 

és utolsó állomása is a mú-
zeumban látható digitális 
terepasztalnak, illetve annak 
kapcsolódó funkciója. A prog-
ram keretében –  egy útra 
bocsátó interaktív kisfilm után 
–  a látogatók végigjárhatják 
a csata helyszíneit, amely öt 
állomásból áll, az állomások a 

terepasztal megjelenítése és 
GPS koordináták segítségével 
érhetők el. A feladatok meg-
oldását követően a látogatók 
visszatérnek a múzeumba, és 
a csatáról a helyszíneken meg-
szerzett ismeretek birtokában 
– ismét az interaktív film se-
gítségével, amelyben ők mint 
aktív szereplők vesznek részt 
– zárják a játékot. Az érdeklő-
dők ezzel jó néhány izgalmas 
órát töltenek el, bejárják a 
csata legfontosabb helyszí-
neit, megismerik a történetét, 
mindeközben használnak 
papírt, térképet, terepasztalt, 
e-mailt, kártyát. Ami igazán 
különlegessé és reményeink 
szerint emlékezetessé teszi a 
múzeum ezen szolgáltatását, 
az a Görög László színművész 

közreműködésével készített 
interaktív film, amely keretét 
adja ennek az izgalmas törté-
nelmi kalandnak.

2016-ban elkészült a szlo-
vén nyelvű, 2017-ben a német 
fordítása a csata animációnak 
és a Hadiösvénynek. Elké-
szültek az útmutató kártyák 
is mindkét nyelven. Mindez 
a Kubinyi Ágoston program 
támogatásából valósult meg. A 
szlovén fordításhoz az Orszá-
gos Szlovén Önkormányzat 
és a Magyarországi Szlovének 
Szövetsége is hozzájárult. 

A Digitális terepasztal köré 
a múzeumban – nem pályá-
zati forrásból – egyéb kiállítás 
is társult. A kiállítás tabló-
in térképvázlatok, korabeli 
metszetek, fotók segítségével 
követhetik végig a látogatók 
a szentgotthárdi csata előz-
ményeit, eseményeit, illet-
ve tájékozódhatnak a csata 
emlékhelyeiről. Valamennyi 
felirat és tájékoztató szöveg 
a magyar mellett szlovén 
nyelven is elérhető. Ezenkívül 
négy nyelven (a magyar mel-
lett szlovén, német és angol) 
leporelló is készült a kiállí-
tásról, illetve a szentgotthárdi 
csata eseményeiről.

A látogatók a múzeum eme-
letén most már teljesen kész, 
interaktív kiállításon ismer-
kedhetnek meg a szentgott-
hárdi csata eseményeivel. 
Tavaly közel két és fél ezer 
látogató tekintette meg a ki-
állítást. M. P. 

Elkészült a Pável Ágoston Múzeum új állandó kiállítása

Tavaszváró foglalkozások a gyerekkönyvtárban
A Móra Könyvtár gyermekkönyv-

tárában Hegedűsné Borbély Krisztina 
könyvtáros rendszeresen szervez 
mese- és kézműves foglalkozásokat 
óvodásoknak és alsó tagozatos diá-
koknak. Tavasszal húsvétra és anyák 
napjára is készültek. A foglalkozások 
beiratkozással, könyvkölcsönzéssel 
záródnak.
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Lang Rezsőné, Vas Megye 
Közgyűlésének Pável Ágos
ton Emlékérem kitünteté
sében részesült március 
13án, Szombathelyen, az 
1848/49es forradalom és 
szabadságharc 170. évfor
dulójára rendezett megyei 
ünnepségen.

 Lang Rezsőné, született 
Karba Mária  Szentgotthárd-
Rábatótfaluban szlovén család-
ban, szlovén lakóközösségben 
él. Az általános iskolát helyben 
végezte el. Már gyermekként 
szívesen vett részt a helyi szlo-
vén közösség által szervezett 
rendezvényeken, szorgalmas 
munkájával, kedélyes, barát-
ságos  természetével és kiváló 
énekhangjával hamar a közös-
ség egyik motorja lett.

Az iskola elvégzése után a 
Szentgotthárdon ekkor már a 
Markusovszky kórház része-
ként működő szív-, tüdőbe-
tegségben szenvedő betegek 
kezelését ellátó szanatórium 
konyháján kezdett dolgozni. 

Néhány év után a Magyar 
Selyemipari Vállalat Szent-

gotthárdi Gyárában helyez-
kedett el szövőnőként, innen 
ment nyugdíjba 1989-ben. 

Nyugdíjas évei is rendkívül 
tevékenyen telnek, fáradha-
tatlanul dolgozott még évtize-
deken át, mindössze az elmúlt 
két-három évben lassított egy 
kicsit.

A szlovén anyanyelvére és a 
Rába-vidéki szlovén kultúrára 
mindig büszke Lang Rezsőné  
a Rába-vidékről kollektív szer-
vezésű nyári szezonmunkára 
is rendszeresen eljárt, és az 
ország más tájain élőket tár-
saival a magyarországi szlové-
nek gazdag népdalkincsével is 
szívesen megismertette. 

Húsz éven át – a megalaku-
lásától a megszűntéig – 1993–
2013 között a Magyarországi 

Szlovének Szövetsége Szent-
gotthárdi Szlovén Népdalkö-
re meghatározó tagja volt.  A 
kórussal rendszeres szereplői 
voltak a magyarországi szlovén 
rendezvényeknek, számos 
fellépésük volt a hazai szlovén 
Rába-vidéken, Budapesten, 
Szombathelyen, Mosonma-
gyaróváron, Szabadkán, Szlo-
véniában.  A Rába-vidéki Szlo-
vén Nyugdíjas Klub aktív tagja. 
A szlovén kulturális rendezvé-
nyek rendszeres látogatója, sü-
tést, főzést vállal, a szlovénségre 
jellemző ételeket is népszerűsí-

ti, hozzájárulva ezzel a szlovén 
hagyományok megőrzéséhez 
és átörökítéséhez. 

Az anyanyelvű hitélet nyelv-
őrző szerepének jelentőségét 
elismerve tudatosan törekedett 
mindig arra, hogy a helyi szlo-
vének körében az anyanyelven 
történő imádkozás ne mehes-
sen feledésbe. A szentgotthárdi 
szlovén nyelvű miséken szolgá-
ló szlovén egyházi énekcsoport 
meghatározó tagja.

Fiatal nyugdíjasként 1989-
től belépett a Városi Nyugdí-
jas Egyesületbe, tagja lett az 
1999-ben alakult Békefi Antal 
Népdalkörnek és a Szentgott-
hárdi Szivárvány Kórusnak. 
Harminc éve tevékeny a Har-
mónia Egészségvédő Klub-
ban és a helyi vöröskeresztes 
szervezetben is. A hagyomá-
nyosan egészséges, egyszerű 
szlovén ételek megmutatása 
mellett munkájával, az egész-
séges ételkészítés fortélyainak 
közvetítésével hozzájárul a 
szentgotthárdiak egészséges 
életmódjának alakításához. 

(Információ: az ünnepségen 
elhangzott méltatás)

Pável Ágoston Emlékérmet kapott Lang Rezsőné

Majthényi László, 
Lang Rezsőné

Immár harmadik alkalommal 
rendezett az Önkormány
zat helytörténeti vetélkedőt 
Gotthárd napja alkalmából. 
A program egyre népsze
rűbb a gyerekek között, idén 
16 csapat, összesen 48 felső 
tagozatos diák jelentkezett a 
megmérettetésre. 

Május 4-én kora délután tel-
jesen megtelt a Színház aulája 
és kezdetét vette a helytörté-
neti vetélkedő, amelynek idei 
témája Szentgotthárd ciszter 
történelme volt. A feladatok 
között volt totó, kakukktojás 
és puzzle, de kreativitásukat is 
megmutathatták a gyerekek, 
hiszen el kellett játszaniuk III. 

Béla király és követének párbe-
szédét is. A szoros küzdelemből 
Tóth Boglárka, Németh Ruben 
és Ivanics Ákos csapata került 
ki győztesen, a versenyre Ka-
tona Beáta készítette fel őket. 
Librecz Hédi, Nagy Réka és 
Németh Mirtill a második, míg 
Papp Júlia Janka, Vörös Laura 
és Németh Gréta a harmadik 
helyet szerezték meg, mindkét 
csapat felkészítő tanára Enzsel 
István. A csapatok teljesítmé-
nyét Molnár Piroska, a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeum igazgatója és Talabér 
Lászlóné, a Honismereti Klub 
tagja értékelte. A feladatok 
összeállításában és a vetélkedő 
lebonyolításában közreműkö-

dött Gueth László múzeum-
pedagógus, Gaál Ákos sport és 
ifjúsági ügyintéző és a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület. 
A gyerekek díjazásához és a 
rendezvényhez köszönjük a 
Club3 Étterem és Kávéház, 

a SZET Szentgotthárdi Kft., a 
Gombócos Fagyizó, Sass Márta, 
az AMES Hungária Kft., Kardos 
Zoltán és a Vidanti, valamint 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata felajánlásait. 

SzR

Gotthárd napi helytörténeti vetélkedő
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(HIRDETMÉNY)
Szentgotthárd Város Ön

kormányzata a Képviselő
testület 80/2018. számú 
határozata alapján az aláb
bi hirdetményt teszi közzé: 

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának Képvise-
lő-testülete az Önkormány-
zat kizárólagos tulajdonát 
képező, 9970 Szentgott
hárd, József A. u. 30. sz. 
alatti 1273 hrszú, 729 m2 
területű, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingat-
lant meghirdeti eladásra, 
társasház építése céljából. 

Az ingatlan 3 éven belüli 
beépítési kötelezettség és 
ennek biztosítására visz-
szavásárlási  jog kiköté-
sével kerül értékesítésre, 
a  v isszavásárlás  esetén 
fizetendő ár az eladási árral 
azonos.

Vételár: 23.020.00 Ft + 27% 
áfa, összesen: 29.235.400 Ft 

A pályázatok beérkezési 
határideje: 2018. május 15.  

A pályázatokat konkrét ösz-
szeg (forint) megjelölésével 
fogadjuk el.

A vételi szándék bizonyítá-
sára a vételár 10%-ának meg-
felelő összeg, 2.923.540 Ft 
bánatpénz fizetendő. 

A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2018. májusi testü-
leti ülés.  

Amennyiben a megadott ha-
táridőig pályázat nem érkezik, 
úgy a pályázat beérkezésének 
határideje: 2018. június 13-ra 
módosul.

Az értékesítés további fel
tételei Szentgotthárd Város 
Önkormányzata honlapján 
(www.hivatal.szentgotthard.
hu), a „Városüzemeltetési 
hirdetményeknél”, az „eladó, 
bérbe adó önkormányzati 
ingatlanok” menüpontban 
megtekinthetők.

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

(HIRDETMÉNY)
Szentgotthárd Város Ön

kormányzata a Képvise
lőtestület 81/2018. számú 
határozata alapján az alábbi 
hirdetményt teszi közzé: 

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képe-
ző, szentgotthárdi 1325 hrsz-ú 
521 m2, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingat-
lant és az 1327 hrsz-ú 523 m2, 
kivett garázs, udvar megne-
vezésű ingatlanból megosztás 
után keletkező kb. 300 m2-es 
beépítetlen terület megne-
vezésű ingatlant meghirdeti 
eladásra társasház építése 
céljából.

  Az ingatlanok 3 éven belüli 
beépítési kötelezettség és en-
nek biztosítására visszavásár-
lási jog kikötésével kerülnek 
értékesítésre, a visszavásárlás 
esetén fizetendő ár az eladási 
árral azonos.

A két terület vételára együt
tesen  24.000.000 Ft + áfa, 
összesen: 30.480.000 Ft

Az ingatlanokra csak együt-
tesen tehető vételi ajánlat.

Ajánlatok/Pályázatok be-
érkezési határideje: 2018. 
május 15. 

A pályázatokat konkrét 
összeg (forint) megjelölésével 
fogadjuk el.

A vételi szándék bizonyítá-
sára az össz vételár 10%-ának 
megfelelő összeg,  3.048.000 
Ft bánatpénz fizetendő. 

A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2018. májusi tes-
tületi ülés. 

Amennyiben a megadott 
határidőig pályázat nem ér-
kezik, úgy a pályázat beér-
kezésének határideje: 2018. 
június 13-ra módosul.

Az értékesítés további fel
tételei Szentgotthárd Város 
Önkormányzata honlapján 
(www.hivatal.szentgotthard.
hu), a „Városüzemeltetési 
hirdetményeknél”, az „eladó, 
bérbe adó önkormányzati 
ingatlanok” menüpontban 
megtekinthetők.

Bővebb felvilágosítás a 
Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Város-
üzemeltetésénél, illetve a 
94/553-032-es telefonszá-
mon kérhető.

(HIRDETMÉNY)
Szentgotthárd Város Ön

kormányzata a Képviselőtes
tület 84/2018. számú határo
zat 3./ pontja alapján az alábbi 
hirdetményt teszi közzé: 

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező 
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 
20. tetőtér 3. sz. alatti, 1321/A/34 
hrsz-ú, 48 m2 alapterületű 
lakást Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának vagyonáról 
szóló 6/2018. (III.1.) önkormány-
zati rendelet 15. §. (2) bekezdése 
szerint a helyben szokásos 
módon meghirdeti eladásra.

A lakás vételára: 18.000.000 
Ft, mely  5% áfat tartalmaz

Ajánlatok/Pályázatok be-
érkezési határideje: 2018. 
május 15. 

A pályázatokat konkrét 
összeg (forint) megjelölésével 
fogadjuk el.

A vételi szándék bizonyítá-
sára az össz vételár 10%-ának 
megfelelő összeg,  1.800.000 
Ft bánatpénz fizetendő. 

A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2018. májusi tes-
tületi ülés. 

Amennyiben a megadott 
határidőig pályázat nem ér-
kezik, úgy a pályázat beér-
kezésének határideje: 2018. 
június 13-ra módosul.

Az értékesítés további fel
tételei Szentgotthárd Város 
Önkormányzata honlapján 
(www.hivatal.szentgotthard.
hu), a „Városüzemeltetési 
hirdetményeknél”, az „eladó, 
bérbe adó önkormányzati 
ingatlanok” menüpontban 
megtekinthetők.

Bővebb felvilágosítás a 
Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Város-
üzemeltetésénél, illetve a 
94/553-032-es telefonszá-
mon kérhető.

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzata a Képviselő-
testület 86/2018. számú ha-
tározata alapján az alábbi 
hirdetményt teszi közzé: 

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát ké-
pező 9970 Szentgotthárd, 
Hunyadi u. 14. sz. alatt talál-
ható, 1572 hrsz-ú autóbusz 
pályaudvar épületben lévő 
összesen 132 m2 területű 
helyiséget  bérbeadásra a 
helyben szokásos módon 
meghirdeti.

A pályázatra a kiinduló 
minimum bérleti díj:  1800 
Ft/m2/hó. 

A bérlet időtartama hatá-
rozatlan, 3 hónap felmondási 
idővel. 

A pályázat beérkezésének 
határideje: folyamatos

A pályázatok elbírálásá
nak határideje: a beérkezést 
követő testületi ülés.

A pályázatnak tartalmaznia 
kell a helyiségben folytatandó 
tevékenységet.

A bérbeadás további fel
tételei Szentgotthárd Város 
Önkormányzata honlapján 
(www.hivatal.szentgotthard.
hu), a „Városüzemeltetési 
hirdetményeknél”, az „eladó, 
bérbe adó önkormányzati 
ingatlanok” menüpontban 
megtekinthetők.

Bővebb felvilágosítás a 
Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Város-
üzemeltetésénél, illetve a 
94/553-032-es telefonszá-
mon kérhető.

Eladó építési telek!Eladó építési telek!

Eladó lakás!

Bérbe adó üzlethelyiség!
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A Dél-Vasi Foglalkoztatási 
Paktum Iroda állandó rovatot 
indít, melynek elsődleges célja, 
hogy segítsük a Szentgotthár-
di Járásban élő állást kereső 
munkavállalók és munkálta-
tók egymásra találását. 

Állást keres, munkahelyet 
váltana, vagy megvalósítaná 
álmai vállalkozását?

Személyre szabott tanács
adásra van szüksége?

Munkáltatói igényeken 
alapuló, piacképes szakmát 
nyújtó képzésen venne részt? 

Nem talál szakképzett, dol
gozni akaró munkaerőt? 
Szeretne támogatott fog
lalkoztatásban munkaerőt 
alkalmazni?

Forduljon hozzánk biza-
lommal, vegye fel velünk a 
kapcsolatot az alábbi elérhe-
tőségeken:

VASVÁRI JÁRÁS: Papp-
Felber Anita: e-mail: anita.
felber@westpannon.hu; Tel: 
+36-30-543-5313

KÖRMENDI JÁRÁS: Vass 
Gyöngyi: e-mail: gyongyi.
vass@westpannon.hu; Tel: 
+36-30-438-3872

SZENTGOTTHÁRDI JÁRÁS: 
Kántor Ildikó: e-mail: ildiko.
kantor@westpannon.hu; Tel: 
+36-30-211-2009

TOP kisokos
A megfelelő belépő – önéletraj-

zi alapismeretek
Álláskeresésünk fő pontja a 

megfelelő önéletrajz elkészíté-
se. Legfontosabb szempont az 
elkészítésénél, hogy egyszerű 
és lényegre törő legyen. 

Többféle önéletrajz-min-
ta elérhető már az interne-
ten. Leggyakoribb mégis az 
úgynevezett europass stílu-
sú önéletrajzforma. Ez elér-
hető A http://europass.hu/
europass-oneletrajz oldalon. 
Itt egy online szerkesztő fe-
lületet kitöltve teljesen kész 
önéletrajzunk lesz. A kitölten-
dő mezőkben példák vannak, 
így eltéveszthetetlen, hogy 

mit hova kell írnunk. A másik 
nagy online segítséget pedig a 
profession.hu oldalon találjuk. 
( https://www.profession.hu/
oneletrajzkeszito/ ) Itt többféle 
minta áll rendelkezésünkre és 
ugyanúgy ki is tudjuk tölteni, 
majd kinyomtatni, esetleg 
e-mailben elküldeni a mun-
káltatónak. Ezen a felületen a 
sablon stílusát és formáját úgy 
tudjuk változtatni, hogy a beírt 
szöveget eltárolja. Az önéletraj-
zunkba mindig kerüljön bele 
minden fontos információ, hi-
szen később a hiányzó részek-
re a munkáltató rákérdezhet. 
Ajánlott fotót csatolni, és fontos 
a telefonszám megadása is. 
Akár egy előre meghirdetett 
állásra, akár pedig csak direkt-
ben elküldött önéletrajzról 
van szó, ajánlólevelet (ha van) 
célszerű csatolni.

Egy rövid motivációs levelet 
csatolhatunk az önéletrajzhoz, 
ez abban az esetben fontos, ha 
nem személyesen adjuk oda 

a munkáltatónak. Röviden 
mondjuk el, miért jelentke-
zünk éppen ahhoz a céghez, 
miért tartjuk magunkat alkal-
masnak a pozícióra. Ide bele 
lehet írni olyan egyéb, fontos 
információt is, ami az önélet-
rajzunkba már nem fért bele. 

Amennyiben még nincs 
önéletrajza, vagy nincs lehe-
tősége segítséget kérni ennek 
megszerkesztésében, keresse 
meg mentor kollégánkat!

Aktuális állásajánlataink: 
burkoló, ács, bádogos, eladó, für-
dőfelügyelő, gépkezelő, hegesztő, 
kőműves, lakatos, minőségel-
lenőr, pincér, felszolgáló, segéd-
munkás, pizzafutár, pizzakészítő, 
szakács, pultos, raktáros, eladó, 
takarító, tetőfedő, thai masszőr.

A program a TOP-5.1.2-
VS1-2016-00001 a „Dél-Vas 
Megyei Gazdaság- és Foglal-
kozás-fejlesztési együttműkö-
dés a helyi gazdaságfejlesztés 
szolgálatában” konstrukció 
keretén belül valósul meg.

(HIRDETMÉNY)
Szentgotthárd Város Ön-

kormányzata a Képviselő-tes-
tület 84/2018. számú határo-
zat 2./ pontja alapján az alábbi 
hirdetményt teszi közzé: 

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező 
9970 Szentgotthárd, Széll 
K. tér 20. tetőtér 2. sz. alatti, 
1321/A/33 hrsz-ú, 48 m2 alap-
területű lakást Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának 
vagyonáról szóló 6/2018. 
(III.1.) önkormányzati rende-
let 15. §. (2) bekezdése szerint 
meghirdeti eladásra.  

A lakás vételára:
18.800.000 Ft, mely 5% 

áfat tartalmaz
Ajánlatok/Pályázatok be-

érkezési határideje: 2018. 
május 15. 

A pályázatokat konkrét 
összeg (forint) megjelölésével 
fogadjuk el.

A vételi  szándék bizo-
nyítására az össz vételár 
10%-ának megfelelő összeg,  
1 .880.000 Ft bánatpénz 
fizetendő. 

A pályázatok elbírálásá-
nak határideje: 2018. májusi 
testületi ülés. 

Amennyiben a megadott 
határidőig pályázat nem 
érkezik, úgy a pályázat beér-
kezésének határideje: 2018. 
június 13-ra módosul.

Az értékesítés további fel
tételei Szentgotthárd Város 
Önkormányzata honlapján 
(www.hivatal.szentgotthard.
hu), a „Városüzemeltetési 
hirdetményeknél”, az „eladó, 
bérbe adó önkormányzati 
ingatlanok” menüpontban 
megtekinthetők.

Bővebb felvilágosítás a 
Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Város-
üzemeltetésénél, illetve a 
94/553-032-es telefonszá-
mon kérhető.

(HIRDETMÉNY)
Szentgotthárd Város Ön-

kormányzata a Képviselő-tes-
tület 84/2018. számú határo-
zat 1./ pontja alapján az alábbi 
hirdetményt teszi közzé: 

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező 
9970 Szentgotthárd, Széll 
K. tér 20. tetőtér 1. sz. alatti, 
1321/A/32 hrsz-ú, 40 m2 alap-
területű lakást Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának 
vagyonáról szóló 6/2018. 
(III.1.) önkormányzati rende-
let 15. §. (2) bekezdése szerint 
meghirdeti eladásra. 

A lakás vételára:
15.800.000 Ft, mely 5% áfat 

tartalmaz
Ajánlatok/Pályázatok be-

érkezési határideje: 2018. 
május 15. 

A pályázatokat konkrét 
összeg (forint) megjelölésével 
fogadjuk el.

A vételi  szándék bizo-
nyítására az össz vételár 
10%-ának megfelelő összeg.  
1 .580.000 Ft bánatpénz 
fizetendő. 

A pályázatok elbírálásá-
nak határideje: 2018. májusi 
testületi ülés. 

Amennyiben a megadott 
határidőig pályázat nem 
érkezik, úgy a pályázat beér-
kezésének határideje: 2018. 
június 13-ra módosul.

Az értékesítés további fel
tételei Szentgotthárd Város 
Önkormányzata honlapján 
(www.hivatal.szentgotthard.
hu), a „Városüzemeltetési 
hirdetményeknél”, az „eladó, 
bérbe adó önkormányzati 
ingatlanok” menüpontban 
megtekinthetők.

Bővebb felvilágosítás a 
Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Város-
üzemeltetésénél, illetve a 
94/553-032-es telefonszá-
mon kérhető.

TOP Paktum Sarok

Eladó lakás! Eladó lakás!
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Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, 
villanyszerelés, 

külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák, 

kapubejárók készítése, 
kertépítés.

Telephelyünkön garázsok, irodák, 
raktárak bérbe adók!

SZET Szentgotthárdi 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, 
hóeltakarítás és síkosságmentesítés.

Tel.: 06-94/553-023

Szentgotthárd, Széll K. tér 11. • Tel.: 00-36-94-553-023
E-mail: info@szetszentgotthard.hu • www.szet-kft.hu 

MOZIMŰSOR
május 11. 19:00, május 15. 

19:00

A legsötétebb óra (szinkro-
nizált angol történelmi film 
– 2D)

május 12. 17:00, május 13. 
16:00

Jönnek a kacsák (szinkro-
nizált amerikai-kínai családi 
animációs film – 3D)

május 12. 19:00, május 13. 
18:00, május 14. 19:00

Taxi 5 (szinkronizált francia 
akció-vígjáték – 2D)

Premier! május 18. 19:00, 
május 19. 19:00, május 20. 
16:00, május 21. 17:00

Deadpool 2 (szinkronizált 
amerikai akció-vígjáték – 
2D)

május 19. 17:00, május 20. 
18:10, május 22. 19:00

Hang nélkül (szinkronizált 
amerikai thriller – 2D)

május 21. 19:00 (Filmklub) 
Az édes élet (olasz-francia 

film – 2D)
Premier 3Dben! május 25. 

19:00, május 26. 16:00, május 
26. 19:00, május 27. 15:00, má
jus 27. 18:00, május 28. 19:00

Solo – Egy Star Wars tör
ténet (szinkronizált amerikai 
sci-fi kalandfilm – 3D)

Premier 2Dben! május 29. 
19:00

Solo – Egy Star Wars tör
ténet (szinkronizált amerikai 
sci-fi kalandfilm – 2D)

Tartalom: május 25.

ÚJABB PREMIERFILMEK
Májusban kettő szuperpro-

dukció is a hazai bemutató he-
tében érkezik a szentgotthárdi 
Csákányi László Filmszínházba. 
Mindegyik vitathatatlanul a 
közönség kedvence a maga mű-
fajában. Május 18-án Deadpool 
(a Marvel pergő nyelvű zsoldos 
arca), május 25-én pedig Han 
Solo (az univerzum legkedvel-
tebb gazfickója) kerül az ezüstvá-
szonra. A humorral fűszerezett 
látványos és izgalmas történetek 
valószínűleg lenyűgözik majd a 
nézőket. Fontos tudnivaló, hogy 
– a forgalmazó előírásának meg-
felelően – az online helyfoglalás 
az említett alkotásokra egyelőre 
nem lehetséges, a jegyeket csak 
elővételben lehet megvásárolni 
a mozi pénztárában. Hasznos 
információ az is, hogy néhány 
előadás a megszokott vetítési 
rendtől eltérő időpontban kez-
dődik. További információk: 
www.csakanyimozi.hu 



14 Szentgotthárd

Több mint 29 ezren vet-
tek részt április 14-15-én, 
Budapesten a 33. Telekom 
Vivicittá Városvédő Futá-
son. A versenyre, amelyhez 
több jótékonysági esemény 
is csatlakozott, 84 ország-
ból érkeztek futók. A rajt 
és a cél a Margitszigeten 
volt. Magyarország 1100 
településéről regisztráltak 
résztvevők. A 10 km-es távon 
szerepelt a szentgotthárdi 
Synergi Fitness SE verseny-
zője, Koszár Zsolt. A második 
napra több mint 17 ezer ne-
vező regisztrált, a délutáni 
programban egyetlen futó-
szám szerepelt, a klasszikus 
városvédő futás, amelynek 
távja ezúttal is 10 km volt. Az 
ideálisnál kicsit melegebb 
és szeles idő nehezítette a 
futók dolgát. Koszár Zsolt 
mint címvédő és a korábbi 
évek leggyorsabb idejének 
birtokosa (30:08) állt rajthoz 
a 6000 főt számláló me-
zőnyben. A versenyt kemény 
iramban kezdte az élmezőny, 
amely gyorsan két főre fo-
gyatkozott, a riói olimpikon 
Józsa Gábor és Zsolt szemé-
lyében. A páros 8,5 km-ig 

haladt együtt, ahol Józsa 
kissé el tudott szakadni, és 8 
másodperces különbséggel 
31:08-as idővel nyerte meg 
a versenyt, Zsolt ezüstérmet 
szerzett 31:16-os idővel.

„A pálya kicsit hosszabb 
volt, nagyon jól ment a futás, 
8,5 km-nél volt egy holtpon-
tom, amit Gábor egy váltás-
sal rutinosan kihasznált. A 
második helynek is örülök, 
mert mozgásra és érzésre 
is teljesen rendben voltam. 
Úgy érzem, hétről hétre jobb 
formába lendülök” – mondta 
Zsolt a versenyt követően.

Toborzóval egybekötött le
ány tornát rendez Vas megye 
közel százéves múltra vissza
tekintő patinás egyesülete, a 
Szombathelyi Haladás.  

A kézilabdasport zöld-fehér 
vasi képviselője nagy hang-
súlyt fektet az utánpótlás-
nevelésre. Szentgotthárd és a 
Haladás között kiemelkedően 
szoros a szakmai együttmű-
ködés, mely elsősorban a ré-
gióban sportolni vágyó fiatal 
növendékeknek kecsegtet 
jelentős előnyökkel.  A Szent-

gotthárdi Sportcsarnok ad 
majd otthont május 13-án a 
nagyszabású rendezvénynek, 
melynek keretében U8-as 
kézilabdatornát, valamint 
gyermektoborzót rendeznek. 

A Szentgotthárd környékén 
élő fiatal sportolni vágyóknak 
egyedi lehetőség, hogy csatla-
kozzanak a megye legnagyobb 
kézilabda-egyesületéhez.  A 
toborzón különleges progra-
mokkal, meglepetésekkel, és a 
kézilabda rejtelmeibe betekin-
tést engedő szakavatott tréne-
rekkel várják az érdeklődőket. 

Látványos gyermektornán 
testközelből is megtapasz-
talhatják a szivacskézilabda-
élményt, a versenyt.  Annak a 
sportágét, amely a gyermekek 
számára az első igazi vetél-
kedési tapasztalat, és élesben 
az első találkozások egyike 
a labdával. A versenysport 
fegyelemre, elszántságra, csa-
patszellemre nevel, és egye-
dülálló közösségi élményt 
nyújt.  A kézilabda múltja és 
jelene folyamatosan biztosítja 
a magas szintű érdeklődést A 
szentgotthárdi műhelyben zaj-

ló szakmai munka elismerésre 
méltó, Hegyi Gergely edző 
segítségével jó eredményeket 
tudhat magáénak a csapat. 

A toborzón nemcsak a ver-
senysport iránt érdeklődők, 
hanem a szabadidős tevé-
kenységet és a mozgást előny-
ben részesítők is megtalál-
hatják számításukat. 1919 óta 
ugyanis a Haladás képviseli 
legmarkánsabban Vas megye 
sportéletét, és minden bizony-
nyal így lesz ez a jövőben is.

(Információ: Haladás 
Sportegyesület)

Bajnokcsapat a Kézilabda 
„B” kategóriás Diákolimpia 
Országos Döntőn

Koszár kiváló futással 
ezüstérmes a Vivicittán

Koszár Zsolt a dobogó 
második fokán

A kézilabda napja Szentgotthárdon

Április 12-15. között zajlott 
a 2017/2018. tanév Kézilabda 
„B” kategóriás Diákolimpia 
Országos Döntője Balatonfü-
reden. A többnapos rendez-
vényen az V-VI. korcsoportba 
tartozó 16-16 legjobb megyei 
és fővárosi lány- és fiúcsapat 
mérte össze tudását. A verseny 
végén a győztesek elnyerték a 
„Magyarország diákolimpiai 
bajnoka” címet. 

Balatonfüreden igen népsze-
rű sportnak számít a kézilab-
da. Vas megye bajnokaként a 
Szentgotthárd és Térsége Iskola 
Vörösmarty Mihály Gimnázi-
uma képviselte városunkat és 

megyénket. A lányok kiváló 
játékkal, az összes mérkőzé-
süket megnyerve lettek baj-
nokok. Teljesítményük azért 
is egyedülálló, mert sikerült 
letaszítani a trónról az öt éve 
veretlen Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnázium kéziseit. A 
csapat felkészítője Pável Tamás, 
míg kísérője Szabóné Budai 
Tünde voltak. A győztes csapat 
tagjai: Heiter Enikő, Kozma 
Eszter, Kulcsár Fanni, Melus 
Bianka, Nagy Júlia, Orszáczky 
Sára, Papetti Dalma, Papp Kin-
cső, Sótér Anna, Sulics Laura, 
Tóka Kata, Tolvaj Tímea, Treiber 
Gréta, Vojnovics Aténa. 

A Vörösmarty gimnázium bajnokcsapata
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Gólzáporos meccsek a megyei II-ben
A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Kiswire Szent
gotthárd VSE és a megyei II. osztály Körmendi csoportjában 
játszó Rábatótfalui SE tavaszi szezonbeli eddigi eredményei.

Szentgotthárd – Rábapaty 4-2
Szentgotthárd – Kőszeg 1-1
Vasvár – Szentgotthárd 0-0
Szentgotthárd – Répcelak 0-1
Lukácsháza – Szentgotthárd 3-3
Szentgotthárd – Jánosháza 1-0
Rum – Szentgotthárd 2-2
Szentgotthárd – Sárvár 0-3

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ ÉS 
LAKOSSÁGI ISMERTETÉS
IDŐPONT: 2018. május 15., 17.00 óra
HELYSZÍN: Szentgotthárd, 
Széll Kálmán tér 11., Refektórium

A VÁRKERT ÉS KAPCSOLÓDÓ 
ZÖLDTERÜLETEK FEJLESZTÉSE
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén 
belül a TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú felhívás kere-
tében a TOP-2.1.2.-15-VS1-2016-00002 azonosító számú projektet 
a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív 
Programok irányító hatósága 239 millió forint támogatásban ré-
szesítette. A támogatás mértéke 100%. 

Hosszas előkészítő munka után idén tavasszal megkezdődik a 
Várkert felújítása, és várhatóan az év végéig be is fejeződik. A 
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a végéhez 
közeledik, így május második felében a nyertes kivitelező várhatóan 
elkezdheti a munkálatokat.

A projekt keretében felújítják a Várkert útjait, a növényállományt, a 
színpadot, a volt strand területén pedig egy különleges, tavat is ma-
gába foglaló parkrészt alakítanak ki. A tervek között szerepel fűszer 
és gyógynövénykert létesítése, padok elhelyezése, locsolórendszer 
és komposztáló kialakítása is. A meglévő faállomány felmérése 
után a veszélyes, beteg fák kivágása/pótlása is megtörténik.  A 
kertrégészeti feltárásnak köszönhetően lehetőség nyílik a Ciszterci 
apátság volt barokk kertjének részleges rekonstrukciójára is.

A projekt nyitó sajtótájékoztatójára és a projektet bemutató la-
kossági tájékoztatásra a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) épületében, a 
Refektóriumban kerül sor 2018. május 15-én, 17.00 órakor.

Bővebb információ: Huszár Veronika, palyazat3@szentgotthard.hu

Szentgotthárd, 2018. 05. 03.

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Bad Walters dorfban ren
dezték a 16. ORF Radio 
Steiermark Lauf utcai futó
versenyt.

Ez volt a Stájer Fürdő Ku-
pasorozat 2. állomása. A 
mintegy 1000 nevező között 
több mint 30 magyar is in-
dult. A váratlanul jött meleg 
idő kicsit megnehezítette a 
futók dolgát.

Gotthárdi eredmények:
Hobbifutam 4 km:
1. Borbély Attila 16-17 éves 

fiú 15:28
2. Varga Rebeka 18-19 éves 

lány 23:36
Főfutam 12 km:
4. Ifj. Borbély Sándor 20-29 

éves férfi 43:35
6. Borbély Sándor 60-69 

éves férfi 57:52

Megyei és területi döntő 
után juthattak el a legjobb te-
kézők az FTC tekecsarnokában 
megrendezett országos iskolai 

döntőre, ahol két korosztály-
ban csatáztak az igazolt, illetve 
a nem igazolt versenyzők. A 
középiskolásoknál László Kata 

(Vörösmarty gimnázi-
um) az igazoltak között 
aranyérmet szerzett, 
így felállhatott a do-
bogó legfelső fokára. 
Az igazolt általános is-
kolás fiúk versenyében 
Karba Noel (Széchenyi 
iskola) lett az iskolai 
bajnok.

Az elmúlt két hétvégén 
folytatta sikeres szereplését 
Koszár Zsolt szentgotthárdi 
hosszútávfutó. Először az 
április 22-én Győrben ren-
dezett 2,6 km távú Vivicittán 
szerezte meg a győzelmet, 
meggyőző különbséggel, 7 
perc 20 másodperces idővel. 
Április 29-én a Mosonma-
gyaróváron a XV. Greiner Szi-
getköz félmaraton kereteiben 
rendezett 10 km-es verseny-

számban állt rajthoz Zsolt. A 
mezőnyben volt a címvédő, 
riói olimpikon Csere Gáspár 
is. A szervezők komoly „csatát” 
vártak a két atlétától. A nagy 
meleg és erős szél inkább 
taktikai versenyt ígért. Az első 
4 km-en együtt haladt a két 
esélyes, majd Zsolt egy iram-
váltással elszakadt, és jelentős 
előnnyel, 53 másodperces 
különbséggel, 31:17-es idővel 
új pályacsúccsal győzött.

Rábatótfalu – Nádasd 4-1
Rábatótfalu – Csákánydoroszló 4-1
Szakonyfalu – Rábatótfalu 3-2
Rábatótfalu – Szarvaskend 0-6
Őriszentpéter – Rábatótfalu 2-4
Bajánsenye – Rábatótfalu 3-0
Rábatótfalu – Viszák 8-1
Körmendi Tégla – Rábatótfalu 4-2

Kettős gotthárdi tekesiker Gotthárdi futók 

Győrben és Mosonmagya róváron is remekelt

Karba NoelLászló Kata




