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A Rába-völgy projekt javítja a városképet is

Már megkezdték a munkát a 
szentgotthárdi Játékvár Óvoda 
mögötti területen szeptember 
26-án kora délután, amikor 
sajtótájékoztatón ismertették a 
gyermekintézmény bővítésének 
és energetikai korszerűsítésé-
nek projektjét. 

Varjuné Molnár Katalin, az 
óvoda vezetője köszöntötte a 
megjelenteket, majd átadta a szót 
Huszár Gábor polgármesternek, 
aki visszaemlékezett arra, hogy 

miután 1994-ben a város egyik 
intézményének vezetője lett, 
minden évben hallotta igazgatói 
értekezleten az óvoda vezető-
itől, hogy szükségük lenne egy 
tornateremre. Majd beszélt a 
projektről, arról, hogy a város 
2016-ban nyújtott be pályázatot 
a Játékvár Óvoda bővítéséhez és 
energetikai felújításához az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap 
támogatásával, és hazai költség-
vetési forrás hozzáadásával. 

Folytatás a 3. oldalon 

Bővül és korszerűsödik az óvoda

Az Európai Unió és Magyarország 
Kormánya támogatásával megvalósuló 
projekt legfőbb célja, hogy komplex 
árvízvédelmi fejlesztésekkel javuljon 
a Rába völgyében élők épített és 
természeti környezetének árvíz-
védelmi biztonsága. A fejlesztések-
nek köszönhetően az árvízvédelmi 
művek biztonságosabbá, az árvíz-
károk megelőzhetővé válnak. 

A 3.590 milliárd forint összkölt-
ségű projekt nyitórendezvényét 
szeptember 26-án tartották  Szent-
gotthárdon a Refektóriumban. 
A megjelenteket Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármestere kö-
szöntötte, elmondta: 2009-ig kell 
visszagondolni a projekt előzmé-
nyére. Az évszázad eddigi talán leg-
jelentősebb árvize vonult le a város 
alatt. Féltek attól, hogy a víz átfolyik az 
árvízvédelmi töltésen, ez be is következett. 
Akkor a városvezetés ígéretet kapott a 
jobb parti töltés megerősítésére. 2012-ben 

elindult, 2013-ban befejeződött a projekt, 
de szükségessé vált a bal part megerő-
sítése is. Ennek a tervei készülgettek, de 
igazából most indul el a valódi megvaló-

sítása. Tizenhét éve várnak arra, hogy a 
felszámolóval végre dűlőre jussanak ezen 
az érintett területen, s ezt a szándékot 
kellene segítenie a döntéseket befolyá-

solni képes személyeknek ahhoz, hogy az 
építési terület átadható legyen. A város azt 
kérte, ne egy több méter magas betonfal 
szülessen, inkább a töltés a város sétánya 

lehessen a két folyó 
összefolyásánál. Le-
gyen a töltés végén vízi 
színpad lépcsősorral. 
A mozi előtti területet 
pedig közösségi térként 
lehessen hasznosítani. 
A város büszkesége, a 
volt kaszagyár terme-
tes kéménye maradjon 
meg, hogy később kilá-
tót lehessen a tetején 
kialakítani. Azt is kér-
ték, hogy a munkálatok 
területének megközelí-
tése észak–észak-nyu-
gat irányból történjen 

a közlekedés fenntartása érdekében. A 
polgármester végül köszönetet mondott 
a projektben közreműködőknek. 

Folytatás a 3. oldalon 

Huszár Gábor polgármester ismerteti a projektet

Gaál Róbert igazgató 
mutatta be a projektet
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Szeptember 15-én kora dél-
előtt a Színház és a templom 
közötti füves területen már 
forogtak a főzőkanalak a kon-
dérokban, szálltak a kellemes 
illatok a levegőben, készültek 
a vadásztársaságok vadételei. 
A Zöld Szentgotthárd program 
egyik fő attrakciója ugyanis az 
V. Szentgotthárdi Vadásznap 
főzőversenye volt. A főzés 
közben a Nagyboldogasszony 
templomban a délelőtti misét 
a plébános a vadászoknak 
ajánlotta fel. A téren pedig 
megszólaltak a vadászkürtök. 

A vadásztársaságok több 
helyszínen is főztek, így a 
Hármashatár Vadásztársaság 
is. Az egyik, a múlt évben is je-
leskedő idősebb „séfje” füstölt 
császárral ízesített, szárított 
vargányás, jól fűszerezett 
vörösboros vaddisznópörkölt-
jébe rakta a hozzávalókat a 16 
literes üstben. A Rábavölgye 
Vadásztársaság tagjai akár 
gyorsasági díjat is átvehettek 
volna, hiszen 11 óra tájban már 
elkészültek a finomságok nagy 
részével. A Színház sarkánál 
táborozott le a város „nép-
konyhája” új főszakáccsal. Itt 
három kondérban fortyogott 
a vadhús, köztük vadmalac is. 
A messzi Túrkevéről érkezett 
birkások leghátul kaptak he-
lyet, s 9 órakor kezdtek neki 
a birkapörkölt főzéséhez idő-
sebb birkából. Megtudtuk tő-
lük, hogy 3-3,5 óra a főzési idő, 
s benne van az alapanyagban 
a birka perzselt feje és lába, 
de a befűszerezett agyvelője 
is. A két üstben nagyjából 150 
adagnyi főtt, de sütöttek a kö-
zelben birkamájat is. Az is ki-
derült, hogy a juhhús könnyen 
emészthető, ha jól készítik el. 

Dél és egy óra között jó 
étvággyal lakmároztak a va-
dásztársaságok tagjai, de jól 
fogytak a vendégjegyek is, 
amelyeket jutányos áron áru-
sítottak fiatalok a Színház 
előtti asztaloknál. A délutáni 

kulturális műsorban fellépett 
az MSZSZ Szlovén Nyugdíjas 
Néptánccsoportja, Éder Gabee 

és Zsófi, és színpadra álltak a 
vadászkürtösök is. 

Sokan várták a vadételfőző-
verseny eredményhirdetését. 
Előtte azonban Huszár Gábor, 
a város polgármestere szólt 
a jelenlévőkhöz. Köszönetet 
mondott a rendezvény segí-
tőinek, támogatóinak. Emlé-
keztetett arra, hogy 1983-ban 
először volt Szentgotthárdon 
megyei vadásznap, amelynek 
kezdeményezője a Hubertus 
Vadásztársaság volt. Öt-hat 
évvel ezelőtt pedig felvetődött, 
hogy évente kellene vadász-
napot rendezni családi alapon 
a városban. Végül is beik-
tatták a Zöld Szentgotthárd 
programba ezt az eseményt 
is a vadételfőző-versennyel 
összekapcsolva. A polgármes-
ter köszöntötte a messziről 
érkezetteket, és megköszönte 
közreműködésüket. Ennek 
kapcsán különdíjat adott át 
Ferenczy Ferencnek (Székely-
udvarhely egykori polgármes-
terének) és nejének a bárány-
flekkenért, Puska Lajosnak és 
nejének a sült báránymájért, 
Kádas Antalnak és nejének, 
valamint Ferenc Lászlónak és 
Deák Kálmánnak a túrkevei 
birkapörköltért. 

Dr. Orbán Péter nyugal-
mazott rendőr altábornagy, a 

vadételfőző-verseny zsűrijé-
nek elnöke arról beszélt, hogy 
most sem volt könnyű dolga a 

zsűrinek, hiszen tizenkétféle 
kiváló ételt kellett kóstol-
ni. Nehezen született meg a 
döntés, melynek eredménye: 
3. helyezett lett a Hársas Pa-
tak VT. ifjúsági csapata, 2. 

lett a Hármashatár VT. 1-es 
standjának vadpörköltje, míg 
győztesként a Rábavölgye VT. 
szarvas-kombinációs ételét 
választották: vegyes gombás 
vadpörkölt, és sült vesepecse-
nye és gerinc összetétellel. Kü-
löndíjban részesült a Hársas 
Patak VT. tárkonyos levese és 
dödöllés vadpörköltje. 

A díjátadót követően sokan 
átvonultak a Színház aulájába, 
ahol a szentgotthárdi kötő-
désű Lipp Adrienn „Diana 
nyeregben” című könyvé-
nek bemutatójára, és a hozzá 
kapcsolódó élménybeszá-
molójára került sor. A Zöld 
Szentgotthárd nap záróese-
ményeként Faragó Annamá-
ria „Menaságra repülj” című 
dokumentumfilmjét mutatták 
be, majd elbeszélgettek az 
alkotóval. 

L. E. 

Sokszínű program a Zöld Szentgotthárd napon

Október elsején, az Idősek 
Világnapja alkalmából 
rendezett ünnepségen 
gyűltek össze a Vas megyei 
és szombathelyi nyugdíjas 
egyesületek, klubok tagjai, 
Szombathelyen az Agora- 
Savaria Filmszínházban.

A rendezvény első ré-
szében megtartott ünne-
pi köszöntőket követően 
Vas Megye Közgyűlése 
elnökének emlékplakettje 
elismerésben részesült 

Hernigl László, Szepesiné 
Fuisz Erika, valamint Vá-
radi Istvánné és férje, Vá-
radi István. Mindannyian 
az egyesületük, vagy az 
egyesületeket összefogó 
szövetség munkáját segítő 
tevékenységük elismeré-
seként vehették át a díjat. 
Az elismeréseket – kö-
szöntő beszédét követően 
– dr. Balázsy Péter megyei 
jegyző adta át.

(Információ: vasmegye.
hu)

Emlékplakettet kapott

Dr. Balázsy Péter, 
Szepesiné Fuisz Erika
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A Rába-völgy projekt javítja a városképet is
Folytatás az 1. oldalról

Szót kapott Láng István, 
az Országos Vízügyi Főigaz-
gatóság főigazgatója is, aki 
emlékeztetett arra, hogy már 
2005-ben készült egyedülálló 
terv a Rába árvízvédelme ér-
dekében. A kisstílű csaták mi-
att azonban a projekt csak terv 
maradt. Örömteli, hogy most 
komplex árvízvédelmi mun-
kálat indulhat meg, amely már 
korszerűbb lesz a korábban 
tervezettnél a beruházáshoz 
szükséges EU-forrás igény-
bevételének köszönhetően is. 

Gaál Róbert, a NYUDUVÍZIG 
igazgatója vetített képek, áb-
rák segítségével részletesen 
beszélt a projekt megvalósí-
tásáról érintett területükön: 
Szentgotthárdtól Körmenden 
át Sárvárig. Elmondta, hogy a 
mostani munkálatokat több 
előzetes tanulmány is megtá-
mogatta. Ez komoly műszaki 
kihívás. Ezzel a projekttel nem 
lehet a Rába völgye árvízvédel-
mének minden problémáját 
megoldani, de a munkát lehet 
majd folytatni. A Lapincs jobb 
oldali töltése is meg lesz építve, 

illetve a Rába árvízvédelme 
erősödik. Igyekeznek megva-
lósítani a város vezetésének 
kéréseit, de nem lesz könnyű 
műszakilag megoldani a gyár-
kémény megkímélését. Ezt 
követően Németh József, az 
ÉDUVÍZIG igazgatója számolt 
be a vártható munkálatokról 
a Sárvár alatti folyószakasznál. 

Harangozó Bertalan Vas 
megyei kormánymegbízott, 
a megyei védelmi bizottság 
vezetője azt emelte ki, hogy 
a katasztrófavédelem szem-
pontjából is milyen fontos ez 
az árvízvédelmi beruházás. 
Visszatekintett arra, hogy 125 
éve fejeződött be a Sárvár feletti 
szakaszon a Rába szabályozása, 
ezzel szűnt meg az árvízveszély 
Sárvár és Győr között. Most 
újabb területek lehetnek majd 
biztonságban. V. Németh Zsolt, 
az érintett szentgotthárdi, kör-
mendi térség országgyűlési 
képviselője utalt arra, hogy a 
Rábának áldásos és félelmet 
keltő tulajdonságai is vannak, 
mégis szeretett folyónk. Indo-
koltak, bár elsőre meghökken-
tők Szentgotthárd polgármes-

terének kérései a kivitelezéssel 
kapcsolatban. Nem kell ahhoz 
szakembernek lenni, hogy lás-
suk, itt van a nyakunkon a klí-
maváltozás. Az extrém időjárás 
nehezebb és gyorsabb reagálást 
igényel a szakemberek részéről, 
de a vízügyesek elfogadják a 
kihívásokat, és megteszik, amit 
elvárnak tőlük. Ágh Péter, a sár-
vári térség érintett területének 
országgyűlési képviselője arra 
emlékeztetett, hogy a régi nagy 
árvizek sok kárt okoztak, és sok 
áldozatos munkát igényeltek. 
A mostani projekt nagyrészt 
elejét veheti a múlt természeti 
csapásai következményeinek. 
Vas megyében Szentgotthárd-
tól Pápocig folynak majd a 

munkálatok a megye jelenlegi 
legnagyobb környezetvédelmi 
beruházása kapcsán. Kovács 
Tamás, a kivitelező Szabadics 
Zrt. vezérigazgatója nagy kihí-
vásnak tekinti ezt a beruházást, 
amely hosszú időn keresztül 
hatást fog gyakorolni az érintett 
térségek életére. A kivitelezés 
várhatóan jövő év tavaszán 
indul meg. A hivatalos prog-
ram után Majthényi László, a 
Vas Megyei Közgyűlés elnöke 
mondott pohárköszöntőt, ki-
emelve, hogy bár ez a projekt 
igen jelentős, de nem szabad 
lebecsülni a természet erejét, 
amely a jövőben is komoly ki-
hívások elé állíthat bennünket. 

Lendvai Emil 

Bővül és korszerűsödik az óvoda
Folytatás az 1. oldalról 

A projekt értéke akkor 150 
millió forint volt. Időközben 
azonban ez az összeg a drasz-
tikus építőipari áremelkedé-
sek miatt tovább emelkedett, 
egészen 195 millió 077 ezer 
forintig. Ebből épül egy 70 
négyzetméteres tornaszoba, 
egy 16,2 négyzetméteres szer-
tár és egy 76 négyzetméteres 
többfunkciós közösségi tér. 
Mivel ezt már nem lehetsé-
ges az óvoda régi épületében 
megvalósítani, ezért egy új 
szárnyat alakítanak ki, amely-
nek már megkezdődtek az 
alapozási munkálatai. Ener-
getikai beruházás keretében 

a meglévő épületszárnyak 
központi részén akadály-
mentesített bejárat és aka-
dálymentesített vizesblokk 
is létesül. A hőszigetelés 825 
négyzetméteren valósul meg, 
s 174 négyzetméteren cserélik 
a nyílászárókat. Nő az ener-
giahatékonyság, és csökken a 
szén-dioxid-kibocsátás. A vá-
ros önkormányzata a projekt-
hez bruttó csaknem 44 millió 
forinttal járul hozzá, de ezt 
az összeget kormányzati for-
rásból szeretnék visszakapni. 
Megköszönte a kivitelező Ten-
der Kft-nek, hogy igyekeznek 
alkalmazkodni a megváltozott 
tervekhez, igényekhez. 

V. Németh Zsolt, a térség 
országgyűlési képviselője fel-
hívta a figyelmet arra, hogy az 
országnak egyik stratégiai kér-
dése, hogy vállalnak-e gyereket 
majd a gyermekeink, unoká-
ink. A döntésben nagy szerepe 
van, hogy a gyermekneve-
lésnek milyenek a feltételei. 
Szentgotthárdon már eddig is 
jól felszerelt, kiváló intézmény 
várta a kicsiket, ami tovább fog 
fejlődni. 2014 óta különösen 
sok támogatást nyerhettek el 
pályázati úton az önkormány-
zatok, ennek eredményeként 
az országban 9200-zal nőtt 
az óvodai férőhelyek száma. 
2020-ig mintegy 100 milliár-

dos bölcsődei, óvodai fejlesz-
tési program valósul meg. A 
jövő évi költségvetésben 4,5 
milliárd forint többletforrás 
áll rendelkezésre a normatíva 
növelésére. A politikus arról is 
szólt, hogy az óvoda játékkal, 
mesével nevel, egyúttal a ha-
gyományokat is ápolja, amely 
része a nemzeti alapprogram-
nak. Reményét fejezte ki, hogy 
ez az óvodai fejlesztés a legna-
gyobb megelégedésére lesz az 
itt dolgozóknak, a szülőknek és 
a gyerekeknek is. A kivitelező 
képviselője azt ígérte, hogy a 
munkálatok során igyekeznek 
a legkisebb mértékben zavarni 
az óvoda napi életét.  l. e. 

V. Németh Zsolt mondja el gondolatait
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A nyári szünet után szeptember 19-én ülésezett a szentgott-
hárdi önkormányzat. A képviselők tárgyaltak a személyes gon-
doskodást nyújtó intézmények – a városi gondozási központ, a 
család- és gyermekjóléti szolgálat és a bölcsőde – munkájáról, 
továbbra is csatlakozik az önkormányzat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj-programhoz, elbírálták a Civil és Városrészi Alaphoz 
érkezett pályázatokat. 

A két ülés között történtekről 
Huszár Gábor polgármester 
tartott beszámolót. Megkö-
szönte a nyári nagyrendezvé-
nyek szervezőinek, támogató-
inak munkáját. A képviselők 
hozzászólásainak témái a vá-
rosrészeken tartott falunapok, 
a máriaújfalui csatornahálózat 
építése utáni gyors úthelyreál-
lítás, a szociális otthon gondo-
zottainak időnkénti problémás 
viselkedése voltak. 

A lejárt határidejű határo-
zatokról, a két ülés között tör-
tént fontosabb eseményekről, 
valamint a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót 
követően – rendhagyó módon 
az ülés elején – zárt keretek kö-
zött, kitüntetési javaslatokkal 
foglalkoztak a képviselők.

Az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének I. félévi teljesí-
téséről szóló döntést követően a 
személyes gondoskodást nyújtó 
intézményekben folyó munkát 
értékelték. A Városi Gondozási 
Központ, a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat és a Tótágas Böl-
csőde részletes tájékoztatását 
jóváhagyásra ajánlották a fenn-
tartó Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulásnak. A 
Gondozási Központ nem köte-
lező szolgáltatásait – támogató 
szolgálat, közösségi pszichiátri-
ai ellátás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás – továbbra is 
működtetni javasolták a fenn-
tartó Társulásnak a kistérség 
területén.

Az új Helyi Esélyegyenlőségi 
Program elfogadása mellett 
napirenden volt a város kör-
nyezetvédelmi rendeletének 
végrehajtásáról készített be-

számoló és a környezetvédelmi 
program felülvizsgálata is.  A 
beszámoló kitért az ingatlanok 
és közterületek tisztántartásá-
val, a levegőtisztaság-védelem-
mel, a zöldterületek fenntartá-
sával és kezelésével, valamint 
a zajvédelemmel kapcsolatos 
feladatokra, tapasztalatokra. 
Az előterjesztés része volt a 
szilárdhulladékkezelési köz-
szolgáltató és a közcsator-
na-hálózatra nem csatlako-
zott ingatlanokon keletkező 
szennyvíz elszállítását végző 
szolgáltató tavalyi tevékeny-
ségével kapcsolatos beszámo-
lója, illetve a további terveivel, 
fejlesztéseivel kapcsolatos 
tájékoztatója is. A képviselő-
testület a városi környezet 
állapotával kapcsolatos beszá-
molót elfogadta.   

Az Önkormányzati Minő-
ségirányítási Program (ÖMIP) 
az önkormányzati közoktatási 
rendszer egészére határozta 
meg korábban a fenntartó el-
várásait, a közoktatás rendsze-
rének és a közoktatást érintő 
más ágazatok kapcsolatait, 
az irányítás, tervezés, szak-
mai, törvényességi, pénzügyi 
ellenőrzések rendjét. A köz-
nevelési intézmények fenn-
tartása időközben elkerült 
a Szombathelyi Tankerületi 
Központhoz, aminek következ-
tében szakmai tekintetben az 
önkormányzatnak megszűnt 
a kapcsolata a helyi iskolákkal. 
Ezzel a korábbi Önkormányza-
ti Minőségirányítási Program 
is elvesztette szükségességét. 
Ugyanakkor ez a dokumentum 
tette, és teszi lehetővé azóta 
is a pedagógusok teljesítmé-
nyéhez kötött önkormányzati 

jutalmazást, az év pedagógusa 
cím odaítélését. A napirend 
tárgyalásakor a képviselők 
többsége azzal értett egyet, 
hogy az ÖMIP-ot hatályon 
kívül helyezik, de az „….. ÉV 
PEDAGÓGUSA SZENTGOTT-
HÁRDON” elismerést tovább-
ra is adományozzák, sőt, az 
iskolák  mellett az óvodából is 
érkezhet felterjesztés a címre. 
Az intézményvezetők – Szent-
gotthárd és Térsége Iskola, az 
SZMSZC III. Béla Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája, és 
a SZEOB Játékvár Óvoda – egy-
egy pedagógust javasolhatnak 
a továbbiakban.

A korábbi évekhez hasonló-
an Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata jövőre is csatlakozni 
kíván a hátrányos helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2019. évi 
fordulójához. Ehhez össze-
sen 500.000 Ft  támogatást  
nyújtanak azzal, hogy az eljá-
rásrendnek megfelelően csak 
a következő ülésen döntenek 
a támogatni kívánt pályázók 
számáról és az egy főre jutó 
támogatási összegről.

A „Civil- és Városrészi Alap”-
nak nevezett pénzügyi keretből 
a helyi civil szervezeteknek és 
a városrészi önkormányzatok-
nak nyújtandó támogatásokból 
a Szentgotthárdi Nyugdíjas 
Egyesület, a Hármashatár Ba-

ráti Kör, a SZEMLE Egyesület, 
az Alapítvány a Szentgotthár-
di Szakképzésért, a Szivár-
vány Kórus, a Szentgotthárdi 
Énekegyesület, a Harmónia 
Egészségvédő Kör, az Alapít-
vány a 100 éves Szentgotthárdi 
Gimnáziumért és a Civil Fórum 
részesült. A városrészeken 
Máriaújfalu, Zsida-Zsidahegy 
és Rábakethely városrészi 
önkormányzatok mellett a 
Farkasfa Jövőjéért Egyesület, 
a Rábafüzesért Egyesület és 
a Jakabházi Faluszépítő és 
Hagyományőrző Egyesület 
kérelme részesült ezúttal ked-
vező elbírálásban.

„Az Akasztódomb nyugati 
oldalán tervezett lakóterüle-
ten út-, illetve közműépítéssel 
kapcsolatos építőközösség lét-
rehozása” napirend keretében 
arról esett szó, hogy a terület 
nyugati oldalán beépíthető 
területek találhatók, de a be-
építhetőségükhöz szükséges 
út, illetve közművek nincse-
nek meg. A területek nagyobb 
része önkormányzati tulaj-
don, egy része magántulajdon. 
Az önkormányzati terüle-
tek megvásárolhatók, az utat 
és a közműveket a területek 
tulajdonosainak összefogva, 
lehetőleg építőközösséget al-
kotva kell megépíteniük. Ezzel 
egyidejűleg döntött a testület 
az említett akasztódombi te-
rületek értékesítésre történő 
meghirdetéséről is. 

(Információ: 
önkormányzat, t. m.)

Döntöttek a Civil Alapról, új lakóövezet formálódhat

Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat
Az ülésen a kerti avar égetésével kapcsolatos helyi elő-

írások is szóba kerültek: a helyi rendelet előírásai értelmé-
ben az avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban 
komposztálással történhet. Szentgotthárdon tűzgyújtás és 
égetés közterületen és saját ingatlanon belül szeptember 
1-jétől április 30-ig heti két alkalommal, hétfői és pénteki 
napokon 8-18 óra között, szélmentes időben megengedett. 
Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat, tartós füstölés nem 
megengedett. Nem kerti hulladék nyílt téri, illetőleg ház-
tartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.
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Munkáltatóknak tartottak 
foglalkoztatói fórumot szep-
tember 17-én, Szentgotthár-
don a Refektóriumban. A 
Vas Megyei Foglalkoztatási 
Paktum 2014-2020 keretében 
szakértők tájékoztatták a 
résztvevőket az elérhető szol-
gáltatásokról, a virtuális mun-
kavégzésről, a munkavédelmi 
ellenőrzések tapasztalatairól. 

A programon részt vett dr. 
Kondora Bálint, a megyei ön-
kormányzat elnökhelyettese, 
dr. Orbán István, a szentgott-
hárdi járás hivatalvezetője és 
Huszár Gábor, Szentgotthárd 
polgármestere. 

Breznovits István, a Promen 
Tanácsadó Kft. ügyvezetője 
nyitotta meg a tanácskozást. 

Dr. Kondora Bálint, a Vas me-
gyei közgyűlés elnökhelyettese 
röviden összefoglalta a megyei 
paktum célját. A kezdő évek-
ben a munkanélküliséggel, 
mostanában inkább a munka-
erőhiánnyal küzdenek a vállal-
kozások. Vas megye déli részén 
196 munkavállaló foglalkozta-
tását tudták segíteni, 216 millió 
forintos támogatást kaptak 
ehhez a cégek. Pályakezdők, 
gyedről, gyesről visszatérők, 
ötven év feletti munkavállalók 
és tartósan munkanélküliek 
újrafoglalkoztatását támogat-
ták, még mindig vannak rejtett 
tartalékok. 

Breznovits István elmondta, 
ma már alig fordulhat elő, 
hogy valaki ugyanarról a 

munkahelyről megy nyugdíj-
ba, ahol elkezdte pályáját. A 
munkaadók és munkavállalók 
találkozását a paktum révén 
állásbörzékkel is segítik, a 
vállalatok és cégek együttmű-
ködésében látott még újabb 
lehetőségeket. A legfiatalabb 
munkavállalók sokszor már a 
közösségi térben szerzik be az 
információkat, ezt még nem 

annyira fedezték föl a mun-
kaadók. A fiatalok vállalkozóvá 
válása Szentgotthárdon nem 
jellemző, pedig a szolgálta-
tásokat ilyen formában is el 
lehetne látni. 

Korcsog Martin a Gapidea 
– MV Kft. ügyvezetője „Hi-
ánypótló ötletek, nem csak a 
munkaerőhiányra” címmel 
tartott előadásában a virtuális 
asszisztensek alkalmazásáról 
szólt. Olyan asszisztensekről, 
akik a virtuális térben jól tájé-
kozottak, megfelelő szakem-
berekhez delegálják a munkát, 
felkutatják az álláskeresőket, 
adott estben távmunkát aján-
lanak, a technológiai újdon-
ságokra hívják fel a figyelmet.

Kard Enikő, a Vas Megyei 
Kormányhivatal főosztály-
vezető-helyettese az aktuális 
munkaügyi és munkavédelmi 
szabályokról, hatósági tapasz-
talatokról tartott érdekfeszítő 
beszámolót. A vizsgálatok 
mellett tanácsadással is fog-
lalkoznak, naponta többen 
kérik a szakvéleményüket. A 
vendéglátásban, építőiparban 

gyakori a fekete foglalkoztatás. 
A munkabalesetek számát 
tekintve sajnos Vas megye 
rosszul áll, Budapest mögött 
a második helyet foglalja el. 
Vetített képekkel illusztrálta, 
milyen szabálytalanságokat 
találtak a felügyelők, sajnos 
halálos és csonkulásos balese-
tek is előfordultak. 

László Ervin, a sárvári Taravis 
Kft. HR vezetője „Meg szerezni 
és megtartani – szemléletvál-
tás a munkaerő-gazdálkodás-
ban” címmel tartott előadását 
azzal kezdte, nem tud receptet 
adni arra, hogyan lehet szerez-
ni és megtartani a dolgozókat.  
A 25 éves családi vállalkozás 
1000 munkavállalót foglal-
koztat, naponta 50 ezer csirkét 
vágnak. A cég helyben nehezen 
talál alkalmazottakat, egyre 
nagyobb távolságból – Pápa, 
Szombathely és Vasvár térsége 
– kénytelen autóbusszal szállí-
tani az embereket. Problémá-

nak tartja a kivándorlást, noha 
azzal egyetért, hogy a fiatalok 
lássanak világot, szerezzenek 
munkatapasztalatot külföldön. 
(Mielőtt a kivándorlásról be-
szélt volna, kérte, a teremben 
ülők közül tegye föl a kezét az, 
akinek a rokoni és baráti köré-
ben nincs olyan, aki külföldön 
keresi a kenyerét. Egyetlen kéz 
se lendült a magasba…)

Magyarországról hozzá-
vetőleg 600 ezren távoztak 
munkavállalási céllal, de ez 
nem csak a mi országunk-

ra jellemző. Ausztriából Né-
metország, Németországból 
Anglia, Angliából Ausztrália 
az úti cél. A kivándorlás kö-
vetkezménye, hogy a fiatalok 
családot alapítanak, gyerekeik 
külföldön születnek. 

Robotokkal nem lehet min-
den munkát kiváltani, mun-
kaerő-tartalékként emlegetett 
közmunkásokat nehéz becsa-
logatni az üzembe, a politika 
által emlegetett, a közszféra 
létszámának csökkentését 
még nem tapasztalta, nyug-
díjasokat sikerült „szerezni”. 
Hirdetésekkel, munkatársak 
ajánlásával próbálnak dol-
gozókat kapni. Toborzáskor 
nem annyira az iskolai vég-
zettséget, inkább a kompeten-
ciát veszik számba. Készített 
felmérést, miért maradnak, 
miért mennek el az embe-
rek. A több éve maradók a jó 
csapatra, a cég közelségére, a 
buszra, szállásra hivatkoztak. 

Az elmenők azt állították, nem 
azt kapták, amire számítottak, 
rossznak találták a bánásmó-
dot, és a pénzt is kevesellték. 

A cég 2015-től atipikus fog-
lalkoztatásként beindította 
a kismama műszakot, csúsz-
tatott időben jönnek a nők, 
4-6 órát dolgoznak (óvodába, 
iskolába tudják vinni, hozni 
a gyerekeket). Sikeres ez a 
foglalkoztatás, 40-en vannak 
a programban. 

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Teljesen megváltozott a munkaerőpiac, 
a virtuális térben is keresnek dolgozókat

Breznovits István, dr. Kondora Bálint

A foglalkoztatási fórum résztvevői
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Szeptember 24-én, a délelőtti 
órákban tartottak klubfog-
lalkozást a Szentgotthárdi 
Nyugdíjas Egyesület tagjai a 
Refektóriumban, ahová el-
várták Herczeg János alapító 
tagot, az egyesület tiszteletbeli 
elnökét, aki családtagjaival 
együtt érkezett. 

Horváth József, a Szentgott-
hárdi Nyugdíjas Egyesület je-
lenlegi elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, elmondta: az 
összejövetel célja, hogy kilenc-
venkilencedik születésnapján 
köszöntsék a város díszpolgárát, 
akit tizenöt éve a szentgotthár-
diak a legszeretetreméltóbb 
embernek választottak.

Huszár Gábor polgármester 
üdvözlő szavaival kiemelte, az 
ünnepelt minden fontosabb 
életeseményénél jelen van a 
kilences szám. Miközben felele-

venítette kettőjük 1992-ben tör-
tént találkozását, hangsúlyozta, 
Herczeg János a kilencesekből 
összeálló végtelenből a mai 
nappal belépett a Szentgott-
hárdi Halhatatlanok táborába. 
Bauer Károly, aki korábban 
maga is betöltötte a nyugdíjas 
egyesület elnöki tisztét, jókí-
vánságában annak a reményé-
nek adott hangot, hogy jövőre, 
a századik születésnapon, ismét 
találkozni fognak.

Az ünnepelt, miközben szá-
mot vetett majd egy évszázad-
nyi életéről, elárulta a hosszú 
élet titkát. – Borra nem gyógy-
szerezni, gyógyszerre nem 
borozni – mondta a jó szellemi 
egészségnek örvendő János 
bácsi, akit pezsgőkoccintással 
köszöntöttek a meghívott ven-
dégek, valamint a nyugdíjas 
egyesület tagjai.

Horváth R. László

Herczeg Jánost ünnepelték 99. születésnapján

Köszöntötték a 99 éves Herczeg Jánost (középen)

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 

Ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét október 
3-án az az ünnepség, melyen a városban élő szépkorúakat 
köszöntötte az idősek világnapja alkalmából az ifjabb gene-
ráció. A barokk templomban tartott hálaadó imádság után 
az ünneplők a színházba vonultak, ahol az önkormányzat 
nevében Huszár Gábor polgármester kívánt jó egészséget 
és boldog „öregkort”. Megtudtuk, hogy a városban három-
százhatvanöt nyolcvan, illetve afölötti életkorú embert 
(köztük négyen már a 95 évet is betöltötték) kerestek fel, s 
köszöntötték egy-egy szál virággal, ajándékcsomaggal az 
idősek napja alkalmából. h. r. l. 

Idősek köszöntése
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A Magyarországon összesze-
relt Allison 3000 SeriesTM és 
4000 SeriesTM sebességvál-
tók lehetővé teszik, hogy a 
Komondor könnyű páncél-
védettségű katonai járművek 
extrém körülmények között is 
megbízhatóan teljesítsenek. 

Az elvárás a minden körül-
mények között kiemelkedő 
manőverezhetőség, amint azt 
a Gamma Műszaki Zrt. nemrég 
demonstrálta saját gyártmá-
nyú, Allison automataváltóval 
felszerelt Komondor könnyű 
páncélvédettségű járművei-
vel. A tesztvezetés – melynek 
az Allison szentgotthárdi Él-
ményközpont és Próbapályája 
adott otthont – bizonyította, 
hogy a Komondor járműcsalád 
készen áll a nemzetközi értéke-
sítésre, a védelmi feladatoktól 
a biztonságon át a katasztró-
favédelemig akár több funkció 
kiszolgálására is. 

A hazai védelmi minisztéri-
um, a belügyminisztérium és 

civil biztonsági szervezetek 
képviselőit is várták tesztve-
zetésre a Komondor RDO-3121 
4x4 kerék meghajtásos, Allison 
3000 SeriesTM váltós, valamint 

az RDO-3932 6x6 kerék meg-
hajtásos, Allison 4000 Series TM 
váltóval felszerelt változatával. 
Az Allison automata sebesség-
váltókat úgy tervezték, hogy 
megfeleljenek a közúti és a 
terepviszonyok követelménye-
inek is. A Continuous Power 
Technology TM (= folyamatos 
erőátviteli technológia) fo-
lyamatos erőátvitelt biztosít a 

meghajtott kerekek felé, mely-
lyel kiváló gyorsítás, könnyed 
váltások és precíz járműfel-
ügyelet érhető el még kemény, 
szigorú körülmények között is. 

Alacsony sebességnél is segíti 
a járművezetőt, hogy kontrol-
lálja a járművét. Ez könnyen 
összehasonlítható egy manu-
ális, vagy félautomata (AMT) 
sebességváltóval, melyeknél 
sokkal lassabb a gyorsulás, és 
nem igazán lehet megőrizni a 
fordulatszámot váltás közben. 

„Az Allison váltók megbízha-
tóan teljesítenek még extrém 

körülmények között is, a jármű 
kezelését pedig egyszerűvé 
teszik” – mondta Zsitnyányi 
Attila, a Gamma Műszaki Zrt 
vezérigazgatója, hozzátéve: 
„A járművek prototípusának 
tervezési és építési fázisában 
folyamatos műszaki és mér-
nöki segítséget kaptunk az 
Allison hazai képviseletétől. 
Nem volt kétséges, hogy a se-
bességváltó esetében az Allison 
a legjobb választás. Ráadásul, 
mint Szentgotthárdon gyártott 
termék, hazai hozzáadott érté-
ket is képvisel.”

„Az Allison Transmission 
már hosszú történetet jegyez 
a katonai szervezetekkel való 
együttműködés terén, ezért 
pontosan érti, hogy a minőség, 
a teljesítmény és a megbízha-
tóság életbevágó ebben a szek-
torban” – nyilatkozta Lovász 
György, a Liberatus Kft. igaz-
gatója, az Allison Transmission 
magyarországi viszonteladó 
partnere. 

(l. e.)

A Gamma Zrt. Allison automatát választott többfunkciós 
katonai járműveihez

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata képviseletében 
grúziai viszontlátogatáson 
járt szeptember 27. és októ-
ber 2. között Huszár Gábor 
polgármester, Kovács Márta 
Mária képviselő, dr. Sütő 
Ferenc képviselő, Gál József, 
a SZET Kft. ügyvezető igaz-
gatója és Doncsecz Attila 
tolmács. 

A delegáció tagjai szep-
tember 29-én részt vettek a 
házigazda Tskaltubo város 
ünnepségén. A délelőtt or-
todox rítusú istentisztelettel 
kezdődött a helyi baziliká-
ban, majd a lett delegációval 
közösen a városházán tár-

gyaltak az országaik közötti 
gazdasági-idegenforgalmi-
kereskedelmi együttműködé-
sek erősítéséről, a kulturális 
kapcsolataik fejlesztéséről. A 
tárgyalás folyamán a grúz fél 
részéről többször is határo-
zott igényként fogalmazódott 
meg egy logisztikai központ 
kialakításának szükségessége 
Szentgotthárdon. A szentgott-
hárdi delegációt megtisztelte 
jelenlétével Őexc. Dr. Horváth 
Viktória, Magyarország grúzi-
ai nagykövete is. A hivatalos 
látogatás során a delegáció 
tagjai megismerkedhettek 
nemcsak Tskaltubo város és 
környéke, hanem az Imereti 
régió nevezetességeivel, ter-

mészeti, építéstörténeti, vallási 
és gasztronómiai értékeivel is. 

Szöveg és fotó: 
Dr. Sütő Ferenc

Viszonozták a grúzok látogatását
Tskaltubo városháza előtt Huszár Gábor bal oldalán: 

Grigol Ioseliani Tskaltubo polgármestere, 
jobb oldalán: Őexc. Dr. Horváth Viktória nagykövet
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Pályázati kiírás
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja 2019. évi 
fordulójára

 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot

 
„A” típusú pályázat
A pályázók köre:
Az „ A” típusú  pályázatra  a települési önkormányzat 

területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),  
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama:
10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 

2018/2019. tanév második féléve és a 2019/2020. tanév 
első féléve)

 
A pályázat benyújtási helye:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-
Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges. A regiszt-
rációt követően a személyes és pályázati adatok feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál (Szent-
gotthárd, Széll K. tér 11. I . em. 22. sz . iroda)  kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje:   

  2018. november 6.

A pályázat kötelező mellékletei:
- A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogvi-

szony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévéről.
- Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 

élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (A pályázónak 
büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozni kell, 
hogy az igazoltakon kívül nincs egyéb bevételi forrásuk, 
jövedelmük.)

- A szociális rászorultság igazolására a pályázathoz 
csatolni kell rövid leírást a rászorultság igazolására 
fontosnak tartott körülményekről. Csatolni kell a pályázó 
családjának az ingatlanjairól és a tulajdonában lévő gép-
járművekről kitöltött mellékletet. (A Melléklet a  Hivatal  
portáján beszerezhető.)

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik!

Szentgotthárd, 2018. szeptember 26.
                                                                                         Huszár Gábor
      polgármester 

Pályázati kiírás
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja 2019. évi 
fordulójára

 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot

 
„B” típusú pályázat
A pályázók köre:
A Pályázatra azok a települési önkormányzat terüle-

tén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tan-
évben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és 
a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan  
képzésben,  vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztön-
díjban, akik a 2019/2020. tanévben először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat 
a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama:
3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
 
A pályázat benyújtási helye:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-
Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges. A regiszt-
rációt követően a személyes és pályázati adatok feltöltését 
követően  a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál (Szent-
gotthárd, Széll K. tér 11. I. em. 22. sz. iroda) kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje:   

  2018. november 6.

A pályázat kötelező mellékletei:
- Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 

élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (A pályázóknak 
büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozniuk kell, 
hogy az igazoltakon kívül nincs egyéb bevételi forrásuk, 
jövedelmük.)

- A szociális rászorultság igazolására a pályázathoz csatolni 
kell rövid leírást a rászorultság igazolására fontosnak tar-
tott körülményekről. Csatolni kell a pályázó családjának az 
ingatlanjairól és a tulajdonában lévő gépjárművekről kitöltött 
mellékletet. (A Melléklet a Hivatal  portáján beszerezhető.)

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik!

Szentgotthárd, 2018. szeptember 26.
Huszár Gábor

  polgármester 
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Bérbe adó lakások Szentgotthárdon
Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Eszközkezelő 
Önkormányzati Bizottsága az alábbi lakásokat hirdeti meg 
bérbeadásra:

≥  9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 1. sz. alatti, 
1321/A/32 hrsz-ú, 40 m2 alapterületű, 1,5 szobás összkom-
fortos lakást piaci alapon bérbeadásra a helyben szokásos 
módon meghirdeti. 

A bérleti díj: 55 200 Ft/hó, 
Amennyiben a jelentkező ajánlattevők 35 év alatti fiatal 

házasok, gyermeket egyedül nevelők vagy az öregségi nyug-
díjkorhatárt betöltött nyugdíjasok és az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 150.525 Ft-ot, akkor a bérleti 
díj: 33 120 Ft/hó. Ezen adatok igazolásához szükséges doku-
mentumokat a pályázathoz mellékelni kell! 

≥  9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 2. sz. alatti, 
1321/A/33 hrsz-ú, 48 m2 alapterületű, 1,5 szobás összkomfortos 
lakást piaci alapon bérbeadásra a helyben szokásos módon 
meghirdeti.

A bérleti díj:  66 240 Ft/hó, 
Amennyiben a jelentkező ajánlattevők 35 év alatti fiatal 

házasok, gyermeket egyedül nevelők vagy az öregségi nyug-
díjkorhatárt betöltött nyugdíjasok és az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 150.525 Ft-ot, akkor a bérleti 
díj: 39 744 Ft/hó. Ezen adatok igazolásához szükséges doku-
mentumokat a pályázathoz mellékelni kell! 

≥  9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20. tetőtér 3. sz. alatti, 
1321/A/34 hrsz-ú, 48 m2 alapterületű, 1,5 szobás összkom-
fortos lakást piaci alapon bérbeadásra a helyben szokásos 
módon meghirdeti.

A bérleti díj:  66 240 Ft/hó, 
Amennyiben a jelentkező ajánlattevők  35 év alatti fia-

tal házasok, gyermeket egyedül nevelők vagy az öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok és az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a 150.525 Ft-ot, akkor a 
bérleti díj: 39 744 Ft/hó. Ezen adatok igazolásához szükséges 
dokumentumokat a pályázathoz mellékelni kell! 

≥  9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 16. fszt. 1. sz. alatti,  
1331/A/1 hrsz-ú, 62 m2 alapterületű, 2 szobás összkomfortos 
lakást piaci alapon bérbeadásra a helyben szokásos módon 
meghirdeti.

A bérleti díj: 62 744 Ft/hó, 
Amennyiben a jelentkező ajánlattevők 35 év alatti fiatal 

házasok, gyermeket egyedül nevelők vagy az öregségi nyug-
díjkorhatárt betöltött nyugdíjasok és az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 150.525 Ft-ot, akkor a bérleti 
díj: 37 646 Ft/hó. Ezen adatok igazolásához szükséges doku-
mentumokat a pályázathoz mellékelni kell! 

A bérlet időtartama határozott, a szerződés megkötésétől 
számított 5 év. 

A pályázat beérkezésének határideje 2018. október 16.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. októberi 

bizottsági ülés.
A pályázónak vállalnia kell a 2 havi bérleti díjnak megfelelő 

óvadék (kaució) megfizetését is a bérleti szerződés megkö-
tésével egyidejűleg. A lakásra vonatkozó összes rezsiköltség 
a bérlőt terheli. 

Bővebb felvilágosítás a Szentgotthárdi Közös Önkormány-
zati Hivatal Városüzemeltetésén (emelet, 17. sz. iroda), illetve 
a 94/553-032-es telefonszámon kérhető.

Eladó panorámás telkek az Akasztódomb nyugati oldalán
Szentgotthárd Város Önkormányzata a városközponthoz közel, nyugodt szép környezetben családi házas beépítésre 

alkalmas telkeket értékesít. A közművek kiépítését a telektulajdonosoknak építőközösség létrehozásával közösen kell 
elvégezniük.

A telkek helyrajzi száma, területnagysága és vételára:  
– szentgotthárdi 1203/1 hrsz-ú,  997 m2  vételár:  3.131.558 Ft  
– szentgotthárdi 1203/2 hrsz-ú,  948 m2  vételár:  2.978.643 Ft  
– szentgotthárdi 1203/3 hrsz-ú,  907 m2  vételár:  2.850.631 Ft  
– szentgotthárdi 1203/4 hrsz-ú,  886 m2  vételár:  2.722.619 Ft
– szentgotthárdi 1203/5 hrsz-ú,  826 m2  vételár:  2.597.729 Ft  
– szentgotthárdi 1205/3 hrsz-ú,  1098 m2  vételár:  2.989.938 Ft  
– szentgotthárdi 1205/4 hrsz-ú,  1295 m2  vételár: 3.523.020 Ft  
– szentgotthárdi 1205/5 hrsz-ú,  1285 m2  vételár: 3.495.960 Ft  
A vételi ajánlat beérkezési határideje: 2018.10.16.
A vételi szándék bizonyítására a vételár 10%-ának megfelelő összegű bánatpénz fizetendő az Önkormányzat OTP Bank 

NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. októberi testületi ülés.
A területeket tartalmazó térképvázlat, továbbá az értékesítés további feltételei Szentgotthárd Város Önkormányzata 

honlapján (www.hivatal.szentgotthard.hu), a „Városüzemeltetési hirdetményeknél”, az „eladó, bérbeadó önkormányzati 
ingatlanok” menüpontban, illetve a következő linkre kattintva  elérhetők:

http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek/varosuzemeltetesi-hirdetmenyek/elado-berbeado-onkormanyzati-
ingatlanok.html

Bővebb felvilágosítás a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetésén, illetve a 94/553-032-es tele-
fonszámon kérhető.
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170 éve, 1848. október 3-án 
gróf Zichy Hermann, (a jakab-
házi kastély építtetője) nem-
zetőr őrnagyként a 800 fős 
vasi I. zászlóalj élén sikeresen 
vett részt Nagykanizsa felsza-
badításában Jellasics horvát 
bán seregei ellen. 

125 éve, 1893 októberében 
ígéret érkezett a minisztertől 
dohánygyár felépítésére. A 
környéken a dohánytermesz-
tésnek nagy hagyománya volt, 
ezért is sikerült Széll Kálmán 
miniszterelnöknek elérnie, 
hogy a dunántúl első és egyet-
len Dohánygyára a következő 
évben itt épüljön föl. 

120 éve, 1898. október 21-
én Budapesten, a Mátyás-

templom kriptájában végleges 
nyugalomra helyezték III. Béla 
király földi maradványait. Ez-
zel egyidőben a templomunk-
ban ünnepélyes gyászmisét 
tartottak. A tanítás is szünetelt 
emiatt. 

115 éve, 1903. október 25-én 
Deák Ferenc születésének 100. 
évfordulóján méltó ünnep-
séget rendeztek Szentgott-
hárdon. 

80 éve, 1938 októberétől 
Vámos Sándor gimnáziumi 
tanár vette át az összes me-
teorológiai megfigyelés, az 
időjárás és a vízállás mérését, 
dokumentálását és jelentését 
is a Meteorológiai Intézet 
számára. 

80 éve, 1938. október 12-én 
hunyt el Szentgotthárdon az a 
Pum Károly tanító, aki 43 éven 
keresztül tanított magyar 
nyelven a településen. Pálya-
kezdőként igazi ambícióval 
vette ki a részét a munkából. 
Eredményes tanítói munká-
jáért sok kitüntetésben része-
sült. Emellett karmestere volt 
az egyházi és a dalos egyesü-
letnek, de volt tűzoltóparancs-
nok, a Szentgotthárdi Magyar 
Asztaltársaság alelnöke, el-
nöke majd díszelnöke, és az 
Állatvédő Egyesület ügyvezető 
igazgatója.

80 éve, 1938. október 15-én 
szavazta meg a képviselő-
testület, hogy a községen át-

vonuló kátrány és makadám 
borítású, törvényhatósági 
utakat a következő évben 
kockakővel felújítják.

70 éve, 1948 októberében 
300.000 Ft-ból megújult az 
iskolaszanatórium, mert az 
épület 1945-47 között katona-
kórháznak adott otthont. Az 
ágylétszámot 200-ra emelték. 
A bővítéssel egyidejűleg meg-
oldódott a 4 osztályos gimná-
ziumi képzés és érettségi is. 

30 éve, 1988 októberében 
nyílt meg Szentgotthárdon, 
a Széchenyi u. 1. szám alatt 
a Hungária Biztosító kiren-
deltsége. 

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

MOZIMŰSOR
Premier! október 12. 19:00, 

október 13. 19:00, október 14. 
18:00, október 15. 19:00

Húzós éjszaka az El Royale-
ban (szinkronizált amerikai 
thriller – 2D)

október 13. 17:00
Johnny English újra le-

csap (szinkronizált francia-
amerikai-angol akcióvígjáték 
– 2D)

október 14. 16:00
Apróláb (szinkronizált ame-

rikai családi animációs kaland-
film – 3D)

október 16. 19:00 (Filmklub)
Három óriásplakát Ebbing 

határában (feliratos amerikai-
angol dráma – 2D)

október 19. 19:00, október 
21. 18:00

Johnny English újra lecsap 
(szinkronizált francia-amerikai-
angol akcióvígjáték – 2D)

Tartalom: október 13. 17:00
október 20. 17:00, október 

21. 16:00
Apróláb (szinkronizált ame-

rikai családi animációs kaland-
film – 3D)

Tartalom: október 14. 16:00
október 20. 19:00, október 

22. 19:00, október 23. 19:00
Venom (szinkronizált ameri-

kai sci-fi akciófilm – 3D)
Premier! október 26. 19:00, 

október 27. 19:00, október 28. 
18:00, október 29. 19:00

22 mérföld (szinkronizált 
amerikai akcióthriller – 2D)

október 27. 17:30 (Rajzfilm-
ünnep – Jegy: 100 Ft)

Lúdas Matyi (magyar rajz-
film – 2D)

október 28. 16:30 (Rajzfilm-
ünnep – Jegy: 100 Ft)

Mesék Mátyás királyról 
(magyar rajzfilm – 2D)

október 30. 19:00 (Film-
klub)

Táncterápia (feliratos angol 
zenés film – 2D)

100 NAP – 100 ÉLMÉNY
2018. december 8-án 105 

éves lesz a szentgotthárdi film-
színház, ebből az apropóból 
pedig ötödik alkalommal idén 
is szeptember 23-án startolt el 
az a kivételes kampány, amely 
során december végéig, azaz 
száz napon keresztül extra 
kedvezmények és meglepeté-
sek várják a mozi vendégeit! 
Az engedmények a követke-
zők. MINDEN MOZIJEGY 10% 
kedvezményre jogosít a kiál-
lításától számított 5 napig egy 
alkalommal a szentgotthárdi 
Rodeo Restaurantban történő 
fogyasztás, valamint az onnan 
történő kiszállítás végössze-
géből. (A kedvezmények nem 
vonhatók össze!). A HÉTSZÁ-
ZÁT akció azt jelenti, hogy 
alkalmanként csak 700 Ft lesz 
a jegy, de ez kizárólag az adott 
napon és a helyszínen derül ki. 

A meglepetések pedig most 
következnek. MINDEN 105. 
NÉZŐ különleges alkalomje-
gyet kap ajándékba. KIVÉTE-
LES HÉTVÉGÉK is gyakran 

előfordulnak majd, amikor 
grátisz édes és sós harapniva-
lók járnak ingyen a jegy mellé 
az Elina Pékség jóvoltából.

Az ígéreteknek megfelelően 
szeptember 23-án minden 
vendég részese lehetett az elő-
zőekben felsorolt valamennyi 
jó dolognak. A moziba érke-
zőket ugyanis a fent említett 
támogatók jóvoltából grátisz 
pizzaszeletek és friss péksüte-
mények várták. Aznap minden 
jegyért csupán 700 forintot 
kellett fizetni. Az első speciális 
alkalomjegy Dancsecs Martina 
rábagyarmati lakosé lett, aki je-
lenleg egy körmendi középisko-
la diákja. Ő a Zala megyében élő 
barátjával érkezett a délutáni 
vetítésre. A rendhagyó kóstoló 
nagyon jól sikerült, mindenki 
megelégedésére szolgált. 

Aki nem tudott jelen lenni 
a nyitónapon, ne bánkódjon, 
mert az év végéig folyama-
tosan érkeznek az extra ked-
vezmények és meglepetések. 
Az elkövetkező hónapokban 
bizony érdemes lesz minél 
gyakrabban felkeresni a szent-
gotthárdi mozit!

RAJZFILMÜNNEP A MO-
ZIBAN

A programsorozatban részt 
vevő vetítőtermekben, ország-
szerte október 26-28. (pén-
tek-vasárnap) időszakban 
mutatják be a jobbnál-jobb 
animációs alkotásokat. Idén 
hatodik alkalommal rendezik 
meg, és most is bekapcsolódik 

a szentgotthárdi filmszínház, 
ahol a hétvégén délutánonként 
– a megszokott vetítési rendtől 
eltérő időpontokban – lesz 
egy-egy különleges vetítés. Az 
előadásokkal összefüggésben 
csak a regisztrációért kell majd 
a helyszínen 100 (azaz száz) 
forintot fizetni.

Október 27-én (szombaton) 
17:30 órakor Lúdas Matyi érke-
zik a moziba. Fazekas Mihály 
közismert meséjének megfe-
lelően a szegény, de furfangos 
libapásztor története elevene-
dik meg Dargay Attila mára 
klasszikussá vált alkotásában. 
A figuráknak kiváló magyar 
színészek kölcsönzik a hang-
jukat, és ráadásként remek 
dallamok kísérik a kalandos 
eseményeket.

Október 28-án (vasárnap) 
16:30 órától Mesék Mátyás 
királyról kerülnek a vászonra. 
A teljes sorozat látható lesz, 
mind a tizenhárom tanulságos 
epizód az ország talán legigé-
nyesebb rajzfilmes csapatának, 
a Kecskeméti Animációs Film-
stúdió világhírű alkotóinak a 
munkáját dicséri. A történetek 
fülbemászó zenéjét a népszerű 
Kaláka együttes szerezte és 
adja elő.

Az őszi szünet első napjai-
ban tehát kiváló magyar pro-
dukciók biztosítanak remek 
délutáni programot a gyer-
mekeknek és a felnőtteknek 
egyaránt. További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók októberben
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (21.)

Az ízületi panaszok kialaku-
lásáért a húgysav kristályos 
formában való kicsapódása 
felelős. A húgysav a szer-
vezetben termelődő, ill. a 
táplálékkal bevitt purin bom-
lásterméke. A köszvény akut 
esetben heves gyulladással 
jár. Ilyenkor a klinikai ké-
pet az ízület bőrpírral járó 
duzzanata, erős fájdalom 
uralja. Az akut gyulladás 
időszakosan visszatérhet. A 
köszvény krónikus esetben 
kopásos ízületi betegséget 
utánozhat. Tartós fennállás 
esetén csomók megjelenése 
kísérheti, leggyakrabban a 
kézkisízületek környékén. A 
biztos diagnózist a húgysav-
kristályok ízületi folyadékból 
való kimutatása biztosíthatja, 
de erre nem minden esetben 
van lehetőség, illetve típusos 
esetben nem is indokolt. Akut 
esetben erős gyulladáscsök-
kentés szükséges. Az ízületi 

folyadék leszívása is szóba 
jöhet feszülő folyadékgyülem 
esetén.
A mozgásszervi tünetek ki-
alakulása megelőzhető a 
húgysavszint csökkentésével. 
Ebben a gyógyszeres kezelés 

mellett nagy szerepe van az 
életmódnak, a diétának. Az 
esetleges túlsúly lefaragása 
csökkenti a teherviselő ízü-
letek igénybevételét. A fo-
gyás csökkentheti a húgysav 
szintjét is.
A köszvényes di-
éta lényege a kis 
purintartalmú ét-

rend betartása. Tehát kerülni 
kell a nagy purintartalmú 
ételek (szalonna, húsfélék, 
belsőségek, tenger gyü-
mölcsei, halak nagy része, 
élesztő, spárga, sonka, hü-
velyesek, spenót, mák, földi-
mogyoró) fogyasztását. Kis 
purintartalmú vagy purint 
nem tartalmazó ételek és 
italok: gabonafélék, rizs, bur-
gonya, tojás, gyümölcsök, tej, 
tejtermékek, olajos magvak, 
cukor és édességek, méz és 
gyümölcslevek. Ugyanakkor 
a betegség komplex jellegére, 
az elhízás provokáló voltára 
tekintettel, bár a fent említett 
szénhidrátok kevés purint 
tartalmaznak, fogyasztásuk 
csak módjával javasolt. A zsír-
tartalom a szénhidrátokhoz 
hasonló odafigyelést igényel, 
a nagy zsírtartalmú ételek 

fogyasztása az ízületi gyul-
ladás kockázatát növeli. A 
purintartalom csökkenthető 
a nyersanyagok előfőzésével. 
Fontos a diéta mellett a meg-
felelő folyadékbevitelre is 
odafigyelni. A túlzott alkohol-
fogyasztás gátolja a húgysav 
vesén keresztüli ürítését, így 
köszvényes roham kialakulá-
sát provokálhatja. A köszvény 
okozta ízületi panaszok eny-
hítésében a népi gyógyászat 
szerint a zeller, cseresznye, 
szőlő segíthet. Az ananász 
szintén gyulladáscsökkentő 
hatású lehet.
Fentiek alapján elmondható, 
hogy a legtöbb betegséghez 
hasonlóan a köszvény keze-
lése is az orvos és beteg szo-
ros együttműködését igényli.

Dr Tárczy Csaba
reumatológus szakorvos

A köszvény

RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. Pf.: 70. 
Központi számok: 94/380-042; 380-353;  
 94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083 
e-mail: rendelointezet@jupinet.hu
www.rendelointezetsztg.hu

Szeptember 21-22-én a zán-
kai Erzsébet-táborban tartot-
ták az Országos Mentési Ver-
senyt, amelyen a szentgott-
hárdi mentőállomás csapata 
a harmadik helyen végzett. 

Nagy Tamástól, a Nyugat-
dunántúli Regionális Men-
tőszervezet szentgotthárdi 
állomásvezetőjétől megtud-
tuk, nem lehetett előre felké-
szülni a szakmai megméret-
tetésre, a helyszínen kapták 
meg a feladatokat, amelyek 
nagyon hasonlítottak az éles 
helyzetekhez. A szentgott-
hárdi esetkocsis csapatot ő 
vezette, bajtársa volt Weidl 
Ákos és Monek Dávid. A pén-
tek déltől szombat hajnalig 
tartó versenyen sok nehéz 

feladatot kellett megoldani, 
a tábor helyszínét éjszakai 
kötélpályás hegyimentésre el 
is hagyták, a dörgicsei pályán 
volt a gyakorlat. A csapatokat 
a szakmai stáb alkotta zsű-
ritagok figyelték: a szakmai 

protokoll betartását, a gyor-
saságot, az együttműködést 
és kommunikációt is górcső 
alá vették. Az OMSZ hét ré-
giós esetkocsis csapata közül 
a szentgotthárdi végzett a 
harmadik helyen. Nagy Tamás 

elmondta, nagyon elfáradtak, 
de megérte. Minden csapattag 
érmet vehetett át, és három-
napos wellnes hétvégére szóló 
utalvánnyal is jutalmazták a 
teljesítményüket.  

(t. m.)

A Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet eredményes versenyzői között a szentgotthárdiak

A szentgotthárdi mentők a legjobbak között



12 Szentgotthárd

Programajánló 
Október 11-13. „Irány a csillagos ég!” - Utazó Planetárium
Helyszín: Színház
Részvételi díj: 1.000 Ft /fő
Az előadásra egyszerre minimum 15, maximum 28 főt áll 

módunkban beengedni. 
Bejelentkezés szükséges!

Október 17. 18:00 „Keresztény szerda esték”  „Nézőpont-
váltás” címmel tart előadást Varga László

Helyszín: Refektórium

Október 18. 17:30
Gotthárdiak a Nagyvilágban
Melus Marcell – Barcelona
Helyszín: Színház, aula

Október 24. 19:00
Evezz a mélyre! – előadás-sorozat – Heiter Róbert Gott-

fried „A szeretet művészete” című előadása
Helyszín: Színház, aula

Október 26. 17:30 Tökparti – Riadalmak éjszakája 
Gyülekező: Színház
Várjuk családok vagy csapatok jelentkezését egy izgal-

makkal teli játékra! 
A feladat nem más, mint egy bűntény nyomába eredni és 

a nyomok után kutatni.
Öltözzetek fel az alkalomhoz illően, minél félelmetesebb 

jelmezbe! Riasszuk el a gonoszt!
Jelentkezés: 
2018. október 24-ig a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Facebook oldalán vagy az info@pannonkapu.hu e-mail 
címen!

Október 26. 18:30
Kórustalálkozó
Fellépnek:
Körmend Város Vegyeskara
Takács Jenő AMI növendékei 
Szentgotthárd Város Vegyeskara
Helyszín: Refektórium

Október 29-30. 8:00-16:30 Kétnapos őszi szüneti ját-
szóház

Október 29. Mesés őszi nap
Október 30. Ezerszínű játékos őszi nap 
Kézműves foglalkozások
Játéksarok
Térítés ellenében ebédet is biztosítunk! 
Előzetes egyeztetés szükséges!
Jelentkezés: 
2018. október 25-ig a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

irodájában (Széll Kálmán tér 7.)
Helyszín: Színház

November 7. 17:30
Gotthárdiak a Nagyvilágban
Simon Attila – Amerikai nemzeti parkok
Helyszín: Színház, aula

TOP Paktum sarok 
Értékes tartalék 
a munkaerőpiac számára

Kisgyermekkel a munkaerőpiacon címmel 
tartott partnerségi ülést a Dél-Vasi Foglalkozta-
tási Paktum Iroda Szentgotthárdon. A kismamák 
számára kínált fórummal a szervezők azoknak 
segítettek a munkaerőpiacon való tájékozódás-
ban, akik a visszatérést fontolgatják.  

A virtuális asszisztencia, a munka és magán-
élet egyensúlyáért címmel Korcsog Martina, egy 
online vállalkozástámogatási cég ügyvezetője 
tartott érdekes előadást, amely sokak számá-
ra adott inspirációt a távmunka végzéséhez. A 
kismamák munkavállalása kapcsán az előadó 
tényeket sorakoztatott. Elhangzott: Magyaror-
szágon 13 százalékos, míg Európa más orszá-
gaiban közelíti a hatvanat  a kisgyermekes anya-
ként munkát vállalók aránya. Ez a réteg értékes 
tartalék a munkaerőpiac számára idehaza is. 
Kutatások bizonyítják, hogy az anyaság a leg-
jobbat hozza ki a babát vállalókból: növekszik a 
feladat- és problémamegoldó képességük, javul 
munkavégzési hatékonyságuk. Ideális munka-
erő lehet a kisgyermekes édesanya, ha sikerül 
megtalálnia alkalmazójával közösen a munka és 
magánélet egyensúlyát. Erre az atipikus foglal-
koztatási formák, köztük a távmunka lehet egy jó 
válasz. Erre alternatíva a virtuális asszisztencia, 
amelyben sokfajta pozíció tölthető be. Csaknem 
harminc munkát sorol egy portál, amely virtuális 
asszisztensként otthonról végezhető a fordítótól 
a gépírón, nyelvoktatón,  időpont-egyeztetőn 
keresztül  a könyvelő, logisztikusi feladatokig. 
A virtuális asszisztens szabadságot, megoldá-
sokat kínál megrendelőinek, de ugyanezt kapja 
cserébe maga a munkavégző is.  Ideális lehet a 
kisgyermekes édesanyáknak, ha saját maguk 
munkáltatói lennének egy újszerű, atipikus, vir-
tuális munkahelyen.
 
A DÉL-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS 
FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI 
GAZDASÁGFEJLESZTÉS 
SZOLGÁLATÁBAN 
PROJEKT AZONOSÍTÓ: 
TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 
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Városunk az idei évben is 
csatlakozott Európa legna-
gyobb közlekedéshez kap-
csolódó kampányához, az 
Európai Mobilitási Héthez. A 
programsorozat szeptember 
16–22-ig tartott. 

A heti programokat a szent-
gotthárdi Egészségfejlesztési 
Iroda a Pannonkapu Kultu-
rális Egyesület és Szentgott-
hárd Város Önkormányzata 
szervezték. A heti programkí-
nálatban különféle mozgás-
foglalkozások, kerékpár- és 
gyalogtúra, sportnap, autó-
mentes nap, iskolai és óvodai 
foglalkozások szerepeltek.

A Mobilitás Hete egyik leg-
érdekesebb és legnépszerűbb 
programja szeptember 17-én 
a gimnazisták, valamint a Szé-
chenyi iskolások részvételével 
egy közönségtalálkozó volt.  

A vendég ezúttal Baji Balázs VB 
bronzérmes atléta volt, aki me-
sélt pályafutásáról és a sport-
tal és tanulással kapcsolatos 
élményeiről, tapasztalatairól. 
A két előadás során számos 
érdekes történetet hallhattak 
pályafutásáról. Az olimpikon 
beszélgetőtársa és moderá-
tora Koszár Zsolt volt ezúttal, 
aki nagyon jól mozgott ebben 
a szerepkörben is. A tanulók 
megtudhatták, hogy Balázs 
nemcsak nagyszerű sportoló, 
hanem diplomás állatorvos, 
aki a sport mellett az állator-
vosi egyetemen is dolgozik. 
A beszélgetés során az atléta 
beszélt a kezdetekről, hogyan 
lett ő 110 m-es gátfutó, ered-
ményeiről, valamint átlagos 
hétköznapjairól, amik elég zsú-
foltak mivel a munka után 2-3 
órát tölt az atlétikapályán, és 
az esetek többségében a késői 

órákban érkezik haza. A jövő-
beli terveiből megtudtuk, hogy 
a 2020-as tokiói olimpián sze-
retne minél eredményesebben 
szerepelni, de a megváltozott 
kvalifikációs szisztéma miatt 

a kijutás is nehezebb lesz, mint 
korábban. A beszélgetés során 
igazi példaképet ismerhettek 
meg a hallgatók, akik ezt köve-
tően közös fotót is készíthettek 
az előadóval.

Mobilitás Hete – Baji Balázs közönségtalálkozó
Baji Balázs. Koszár Zsolt

A S z é c h e n y i  I s t v á n 
Egyetem Sportegyesülete 
október 2-án ismét meg-
rendezte a hagyományos 
rendezvényének számító 
Püspökerdei futást, az idei 
versennyel az in-
tézmény 50 éves 
fennállása előtt 
szerettek volna 
tisztelegni. Idén 
először nemcsak 
a klasszikus 5,5 
km-es, hanem egy 
10,5 km-es távval is 
készültek a szerve-
zők. Az eseményen 
az iskola oktatói, 
hallgatói, alkalma-
zottjai, öregdiák-
jai mellett külsős 
versenyzők is részt 
vettek. A szent-
gotthárdi futókat 
Borbély Sándor és 
Karsai Márton kép-

viselték, akik ismételten 
kivalóan teljesítettek. Az 5,5 
km-es távot Sándor nyerte 
19:33-as idővel, míg a 10,5 
km-en pedig 35:01-es idővel 
Marci lett a legjobb. 

Püspökerdei Futás – Győr

Az idei szezonban is atléti-
kával kezdődött a diákolimpiai 
versenysorozat. A szentgott-
hárdi színeket a Széchenyi 
iskola és a Vörösmarty gim-
názium diákjai képviselték. A 
lány csapat magasugrásban 
versengett a bajnoki címért. 
Az előzetes esélyek alapján a 
helyi tanulók győzelmi esély-
lyel kezdték meg a versengést. 
Az esélyesség terhe ellenére a 

lányok magabiztosan győztek 
ellenfeleikkel szemben. A 
csapat tagjai: Mihályfi Dóra, 
Gubics Nelli, Varjú Ivett Kitti 
Horváth Tifani, Sárvári Alíz, 
felkészítő tanár: Hegyi József 
(A csapat átlagteljesítménye 
1.32 m). A lányok október 20-
án folytatják a versenyzést 
az országos döntőben Bu-
dapesten. Előre is sok sikert 
kívánunk nekik!

Megyei Diákolimpia atlétikai 
– ügyességi csapatbajnokság

A SZOI atlétikai csapata

Borbély Sándor, Karsai Márton
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Labdarúgó-eredmények
A megyei I. osztályban szereplő Szentgotthárdi VSE és a 
megyei II. osztály „Déli csoportjában” játszó Rábatótfalui 
SE eredményei lapzártáig: 

Jánosháza – Szentgotthárd 1-2

Szentgotthárd - Király SZE 1-2

Egyházasrádóc – Szentgotthárd 2-1

Szentgotthárd – Celldömölk 0-0

Idén már második alkalom-
mal rendezi a Szentgotthár-
di Sakkegyesület a Szent-
gotthárd Kupa elnevezésű 
nyílt, rapid sakkversenyt.

A szervezők célja a sak-
kozás népszerűsítésén túl, 
hogy versenylehetőséget 
biztosítsanak a gyermek, if-
júsági és felnőtt korosztályú, 
amatőr és versenyengedély-
lyel rendelkező sakkozók 
részére, a szentgotthárdi és 
a környékbeli, valamint Vas 
megyei és a régió sakkozói 
számára, illetve Ausztria, 
Szlovénia sakkozóinak a 
részvételével nemzetközi 

versenyzési lehetőség bizto-
sítása, régi sportkapcsolatok 
megtartása, újak létrehozása.

Időpont: 2018. november 
03. szombat, 10:00 óra

Helyszín: Szentgotthárd, 
Hotel Lipa

Jelentkezési határidő: 2018. 
október 31. éjfél

Jelentkezni, illetve a részle-
tekről bővebb felvilágosítást 
kérni az alábbi elérhetőségen 
lehet:

Librecz Péter, Libreczné 
Dolgos Marietta

Tel.: 06-30-70-31-397 e-mail: 
peter.librecz@opel.com Tel.: 
06-30-70-31-399 e-mail: 
marietta.dolgos@opel.com

Jelentkezés a II. Szentgotthárd 
Kupa nyílt rapid sakkversenyre

Va s á r n a p  r e n d e z t é k  a 
3 3 .  Wi z z  A i r  Bu d a p e s t 
félmaratont összesen 15201 
futó részvételével, amely 
e g y b e n  M a g y a r o r s z á g 
Félmaratoni Országos Baj-
noksága is volt. A szentgott-
hárdi Koszár Zsolt a VEDAC 
színeiben indult a bajnok-
ságon. 

A bajnoki címért kemény 
csata alakult ki. 5 fős boly 
haladt 13 km-ig együtt, majd 
ott ritmusváltást követően 
hárman maradtak, Jenkei 
Péter (Vasas), Csere Gáspár 
(BEAC), és Zsolt. Egy újabb ki-

sebb iramfokozás után Zsolt 
is leszakadt, így az országos 
bajnokságon a bronzér-
met sikerült megszereznie 
1:07:54-es idővel.

„Kemény volt, nagyon 
kellett figyelni, mert kis-
sé taktikai verseny volt. 
Amikor már csak hárman 
voltunk elöl 17 km-nél volt 
egy holtpontom, amin ne-
hezen tudtam átlendülni. A 
fiúk ma jobbak voltak, de a 
bronzéremnek is nagyon 
örülök, és gratulálok nekik. 
A csapatverseny országos 
bajnokságában pedig egy 
aranyérmet is begyűjtöt-

tem a VEDAC egyesületével, 
úgy érzem, jó napot zártam, 
dolgoznom kell tovább ke-
ményen” – mondta Koszár 
Zsolt.

A Wizz Air keretein belül 
rendezett páros váltóban a 
Synergy  Fitness Szentgott-
hárd SE, Karsai Márton–So-
mogyi Gábor összetételben a 
4. helyen ért célba 905 váltó 
közül 1:13:16-os idővel.

Egyéni:
3. hely Koszár Zsolt (VEDAC) 

67:54
Felnőtt csapat: 
1. hely VEDAC 3:29:21 (Koszár, 

Kovács T., Fonyó)

Koszár Zsolt országos bajnoki arany és bronz

Koszár Zsolt, Karsai Márton

Rábatótfalu – Nádasd 2-1

Tutitextil Körmend – Rábatótfalu 5-0

Rábatótfalu – Nárai 3-3

Tanakajd – Rábatótfalu 2-2

Szeptember 30-án várta a 
Vas Megyei Sakkszövetség 
az általa első ízben kiírt, meg-
hívásos Vas Megyei Kupa ra-
pid sakkversenyre a vasaljai 
kultúrházba a csapatokat.  
A verseny rendezésében köz-
reműködött a Vas Megyei 
Sportági Szakszövetségek 
Tanácsa, a Határmenti SE 
Vasalja és Vasalja Önkor-
mányzata is.

A verseny elsősorban nem 
az igazi profi, magas Élő-pont-
számmal bíró sakkozóknak kí-
vánt megyei szintű megméret-
tetést biztosítani, hanem a nagy 
sakkhagyományokkal rendel-
kező egyesületek amatőr, azaz 
kizárólag 2000 Élő-pont alatti 
értékszámmal rendelkező 
versenyzőiből kiállított 4 fős 
csapatoknak. A 8 csapatban 
összesen 32-en ültek asztalhoz 
a 7 fordulós svájci rendszerben, 
12 perc + lépésenként 3 másod-
perc játékidővel, csapatpont 
számításos rendszerben le-
bonyolított versenyen. Mivel 
a 7 fordulóban 8 csapat volt 

érdekelt, így minden csapat 
játszott mindegyik csapattal, 
ami igazán izgalmassá tudta 
tenni a helyezésekért vívott 
küzdelmet.

A Szentgotthárdi Sakkegye-
sület színeiben a Kutas Lajos, 
Horváth Imre, Király Ferencz, 
Librecz Lénárd összeállítású 
csapat veretlenül zárta a 7 
fordulót, és bár a végső győz-
tes Vasalja csapatát is le tudta 
győzni, de a több döntetlennel 
zárult mérkőzés miatt, ha egy 
hajszállal is, de lecsúszott az 
első helyről, így a 2. helyet 
szerezte meg a Szombathelyi 
Sportiskola csapatát megelőz-
ve. Érdekesség, hogy a 3-as 
táblán játszó Király Ferencz 
mind a 7 partiját győzelemmel 
zárta, így egyedüliként a teljes 
mezőnyből végzett 100%-os 
mérleggel, valamint hogy 
a szentgotthárdi csapatban 
együtt játszott a teljes mezőnyt 
tekintve a legidősebb és a 
legfiatalabb sakkozó, a 73 éves 
Horváth Imre és a még mindig 
csak 8 éves Librecz Lénárd is. 

(Librecz Péter)

Második helyen végzett 
a szentgotthárdi csapat
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Meghívó
LAKOSSÁGI FÓRUM 
FENNTARTHATÓ KERÉKPÁRFORGALMI FEJLESZTÉS 
SZENTGOTTHÁRDON

Szentgotthárd Város Önkormányzata sikeres pályá-
zatot követően támogatást kapott „Fenntartható kerék-
párforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon” (TOP-3.1.1-15-
VS1-2016-00011) című projektre.

A pályázat keretében megvalósul a Kossuth L. utcai 
kettős körforgalomtól a Tompa M. utcai csatlakozásig 
tartó szakaszon kerékpáros nyom kialakítása burkolati jel 
festéssel, valamint a Kossuth L. utca - Kethelyi út Tompa M. 
utcai csatlakozásától a Brenner J. téri csatlakozásig tartó 
1398,00fm hosszúságú szakaszán kétoldali irányhelyes 
kerékpársáv kiépítése.

A projekt kivitelezési munkálatainak megkezdése 
kapcsán Szentgotthárd Város Önkormányzata lakossági 
fórumot rendez, melyre tisztelettel meghívja az érintett 
ingatlantulajdonosokat.

A fórumon jelen lesz a kivitelező Utplan ’95 Építőipari 
és Szolgáltató Kft. képviselője is.

A rendezvény időpontja: 2018. október 30.  (kedd) 16:30 óra 
A rendezvény helyszíne: Szentgotthárdi Közös Önkor-

mányzati Hivatal, Refektórium (9970 Szentgotthárd, Széll 
Kálmán tér 11.)

PROGRAM:
16:30 - 16:45 KÖSZÖNTŐ 
16:45 - 17:00 TÁJÉKOZTATÓ
-  Kerékpárforgalmi létesítmény tervének bemutatása
17:00  -   KÉRDÉSEK - VÁLASZOK

Szentgotthárd,
2018. október 4. 

Szíves 
megjelenésére 
feltétlenül 
számítunk!

Horváth Béla (Utplan Kft.) és Huszár Gábor 
polgármester aláírták a Kossuth Lajos utca kerékpárút 

fejlesztés kivitelezői szerződését

Dömötör Sándor (1947–2018)
képviselő úr emlékére

„Aki nem keresi mások 
barátságát, az ő maga leg-
nagyobb ellensége” – szól a 
keleti bölcselet. A hírt, hogy 
Sanya már nincs 
közöttünk, nehéz 
szavakba önteni. 

Dömötör Sán-
dor 1947. október 
7-én, Körmenden 
született. Az álta-
lános iskolát és a 
gimnáziumot is 
Szentgotthárdon végezte, 
majd agrármérnöki diplo-
mát szerzett a Keszthelyi 
Agrártudományi Egyetem 
Mosonmagyaróvári Mező-
gazdaság-tudományi Karán. 

1994 óta volt tagja Szent-
gotthárd Város Önkor-
mányzata Képviselő-testü-
letének, 2014-től szociális 
tanácsnokként is végezte 
munkáját.  Nála hosszabb 
ideig senki sem dolgozott 
a városért választott kép-
viselőként. Tevékenysége 
során mindig a város és 
lakóinak érdekeit tartotta 
szem előtt, napi kapcsolat-
ban volt a szociális problé-
mákkal küzdő emberekkel. 
Hozzá bármikor fordul-
hattak a szentgotthárdiak, 
meghallgatta kéréseiket, 
s igyekezett mihamarabb 
megoldást találni a felme-
rülő gondokra. 

Szociális érzékenysége, 
emberszeretete kísérte vé-
gig munkásságát, legyen 
szó képviselői tevékenysé-

géről, tanácsnoki 
feladatairól, vagy 
éppen a civil szer-
vezetekben folyta-
tott aktivitásáról. 

Kedves Sanya! 
Mi, akik még itt 
maradtunk, bizton 
állíthatjuk, hogy 

Te nem csupán kerested, 
de meg is találtad mások 
barátságát. Sajnos, ott a jobb 
szélen, ahol rendre Te győz-
ted le a védőket, most volt 
egy nálad gyorsabb ellenfél. 
Nemcsak elgáncsolt, de 
kaszájával kilyukasztotta a 
képzeletbeli focilabdát. Már 
nem volt miért tovább fut-
ni. Egyenlőtlen küzdelem – 
így mondja ezt a sportnyelv. 

Haláloddal nagy űr ke-
letkezik Szentgotthárd éle-
tében. „A szavak lehetnek 
szépek, a tettek azonban min-
dig többet érnek!” E mottó 
alapján élt és dolgozott 
Dömötör Sándor, barátunk, 
képviselőtársunk. Isten 
nyugosztalja!

Dömötör Sándort Szent-
gotthárd Város Önkormány-
zata saját halottjának tekinti. 

Huszár Gábor 
polgármester
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SALES ASSZISZTENS

Elvárás:
• Német nyelv magabiztos ismerete

• Kreatív, proaktív személyiség
• Minőség-, vendég- és csapatorientáltság

• Jó kommunikációs készség

Előny:
• Angol nyelv ismerete

RECEPCIÓS

Elvárás:
• német nyelv középfokú ismerete

• jó kommunikációs készség

Előny:
• tapasztalat

• angol nyelvtudás

SZOBAASSZONY

Elvárás:
• megbízhatóság, precíz munkavégzés 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

A szentgotthárdi 

GOTTHARD THERME HOTEL 
& CONFERENCE****

a következő pozíciókra keres 
munkatársakat:

Fényképes önéletrajzát 
az alábbi e-mail címre várjuk: 

cecilia.olasz@accenthotels.com

A Keresztény szerda esték 
szeptemberi találkozójának 
vendége 19-én Lendvai Zoltán 
rédicsi plébános, vagy ahogy vi-
lágszerte ismerik, a gördeszkás 
pap volt, aki a legifjabbaknak 
mutatta meg a sporteszköz 
használatát. A bemutatót kö-
vető, Refektóriumban tartott 

előadásában a lelkipásztor 
hangsúlyozta: nem az a baj, 
ha elesünk a gördeszkával – 
nagyobb baj, ha nem tudunk 
felállni, lelki értelemben is. A 
következő előadást Varga Lász-
ló kaposvári megyés püspök 
tartja, október 17-én.  

h. r. l. 

Gördeszkán Jézushoz


