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Márciusi ünnepi 
megemlékezés

Rendkívül fontos, sok résztvevős 
rendezvényt, „Beszállítói Napot” szer-
vezett az Opel Szentgotthárd Kft. 
március 20-án a szentgotthárdi gyá-
rában. A konferenciára az új EB motor 
alkatrészeinek beszállítóit hívták meg. 
A rendezvény szervezésének több 

célja is volt: egyrészt, gazdaságos az 
lenne, ha az EB motor alkatrészeit 
minél közelebb gyártanák a gyárhoz, 
másrészt pedig a Family 1 gyártás meg-
szűnésével szabaddá vált területeknek 
keresnek hasznosítást.

Folytatás a 2. oldalon 

Rendhagyó módon egész napos 
programmal emlékezett meg 
március 14-én a szentgotthárdi 
önkormányzat az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 171. 
évfordulójáról. A fő programon, 
a kora esti koszorúzási ünnepsé-
gen a Kossuth-dombormű előtt a 
Szentgotthárdi Városi Fúvószene-
kar eljátszotta a magyar himnuszt, 
a jelenlévők meghallgatták Petőfi 
Sándor „Nemzeti dal” című versét 
Ropos Botond Dominik, a Vörös-
marty Mihály Gimnázium tanulója 
előadásában, majd Huszár Gábor 
polgármester ünnepi beszédét. 

Folytatás a 3. oldalon 

Előnyös lenne, ha a beszállítók közelebb 
jöhetnének a gyárhoz
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Folytatás az 1. oldalról
A Beszállítói Nap résztvevői 

között nemcsak beszállítókat 
üdvözölhettek, itt voltak a PSA 
csoport alkatrészbeszerzéssel 
megbízott felső vezetői is, akik 
közül legtöbben először jártak 
a szentgotthárdi gyárban. 
További kiemelt vendégként 
köszönthették – a Külgazda-
sági és Külügyminisztérium 
irányítása alatt működő, be-
fektetés-ösztönzéssel fog-
lalkozó ügynökség – a HIPA 
vezetőjét, Ésik Róbert elnököt 
és munkatársait, valamint 
Huszár Gábort, Szentgotthárd 
város polgármesterét is.

A vállalat vezetősége bemu-
tatta az Opel Szentgotthárd 
történelmét és jelenlegi terme-
lését, valamint ismertette an-
nak munkaerő-gazdálkodását.

A PSA csoport beszerzési 
vezetői kiemelték, hogy az 
utóbbi évek során nagymér-
tékben megnőtt az igény az 

EB motor iránt, ezért a be-
szállítói bázis módosítására, 
új telephelyek létesítésére 
van szükség, hogy ezek mi-

nél hatékonyabban ki tudják 
szolgálni a keresletet.

Magyarország, mint lehet-
séges befektetési helyszín 

előnyeit ecsetelte Ésik Róbert, 
a HIPA elnöke. Részletesen be-
szélt az elmúlt évek gazdasági 
eredményeiről, változásokról 

az adóztatási politikában, és 
az új befektetőknek nyújtható 
állami támogatások fajtáiról.

Szentgotthárd város pol-
gármestere, Huszár Gábor 
pedig kiemelte Szentgotthárd 
település előnyeit, mindazt, 
amit a város tud nyújtani az 
ide települő vállalatoknak és 
azok munkatársainak, hogy 
minél tartalmasabban tudják 
eltölteni szabad idejüket is.

A bemutatókat követően 
a vendégek megtekintették 
a gyárat, különös figyelmet 
szentelve a felszabadult 
Family 1 üzemi területekre. A 
vendégek hasznos tapaszta-
latokkal távoztak, a szervezők 
remélik, ezeknek számukra 
is előnyös következményei 
lesznek a jövőben.

(Információ: Opel Média)

Március 8-án délután Labritz András zenei 
estjével ünnepelték a Móra Könyvtárban a 
nőnapot.

A járás valamennyi települését 
magába tömörítő Szentgotthárd 
és Térsége Önkormányzati Társu-
lás március 28-án tartotta soron 
következő ülését.

Elfogadták a 2018. évi költségve-
tésről szóló záró beszámolót, közte 
a társulási feladatellátás és a tavalyi 
számviteli beszámoló általános ér-
tékelését és a közösen fenntartott 
intézmények múlt évi gazdálkodá-
sának elemzését. A Társulás több 
intézmény fenntartója, ezek: a 
Szentgotthárd és Kistérsége Egye-
sített Óvodák és Bölcsőde, benne a 
Tótágas Bölcsőde intézményegység, 
a Játékvár Óvoda (Szentgotthárd), 
Micimackó Tagóvoda (Magyarlak), 
Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek), 
továbbá a Városi Gondozási Köz-
pont és a Család- és Gyermekjóléti 
Központ. A Társulás 2018. évi kiadási 
és bevételi főösszeget 587.114.286,- 
forintban hagyták jóvá.

Módosították a Szentgotthárd 
és Kistérsége Egyesített Óvodák és 
Bölcsőde alapító okiratát, illetve el-

fogadták az intézmény beiskolázási 
tervét is, valamint a Társulás 2019. 
évi közbeszerzési tervét.

A Városi Gondozási Központ által 
biztosított személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális szolgál-
tatások térítési díját a tárgyévre 
vonatkozónan április elsejéig kell 
megállapítani. Az intézményvezető 
ugyan több szakfeladaton javasolt 
inflációt meghaladó emelést, de az 
intézménynek az emelkedéseket 
(vásárolt élelmezés, üzemanyagárak, 
szakképzett minimálbér-emelkedés) 
is figyelembe kell venni úgy, hogy a 
tervezett bevételeket is az év során 
teljesíteni tudja. A polgármesterek a 
javasolt térítési díjakkal egyetértettek.

Elfogadták a gyermekek napköz-
beni ellátásáért fizetendő 2019. évi 
térítési díjakat is: a bölcsődei gon-
dozási díj továbbra sem emelke-
dik, az elmúlt évekhez hasonlóan 
maradnak a jövedelemsávok azzal, 
hogy a díj maximális mértéke leg-
feljebb 795 Ft/fő/nap lehet.

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Előnyös lenne, ha a beszállítók közelebb jöhetnének a gyárhoz

Huszár Gábor polgármester a konferencián

Tanácskoztak a társulás polgármestereiA nőket köszöntötték 
a könyvtárban
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Idén a városi ünnepség ré-
szeként a Pável Ágoston Mú-
zeumban és a Móra Könyvtár 
gyermekrészlegében foglal-
kozásokon emlékeztek meg 
az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc évfordu-
lójáról.

Délután a múzeumban film-
vetítésen és prezentációval 
egybekötött előadáson vettek 
részt a Széchenyi iskola nap-

közisei Érdekességek március 
15-éről címmel. A gyermek-
könyvtárban alsó tagozatos 
gyerekek egyik csoportja ko-
kárdát varrt posztóanyagból, 
egy másik csoport a Nemzeti 
Múzeum előtt zajló jelenet 
tablóját készítette el korabeli 
szereplőkkel. Mindkét alsós 
csoportban filmvetítéssel ele-
venítették fel a ’48. március 
15-i eseményeket. M. P.

Folytatás az 1. oldalról
A szónok utalt arra, hogy a 

mai ünnepség történelmünk 
egy dicső korszaka előtti tisz-
telgés. Augusztus 13-án 170 éve 
lesz annak, hogy Világosnál 
Görgey tábornok csapatai le-
tették a fegyvert az orosz cári 
túlerő előtt. Ez az esemény 
vetett véget az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 
történéseinek, s bár a nemzeti 
küzdelem vereséggel zárult, 
nemzetközi történelmi vo-
natkozásban azonban erkölcsi 
győzelemről lehet beszélni. A 
’48-as forradalmárok tudták 
mit kockáztatnak, és mivel 
kell majd fizetniük tetteikért: 
a legdrágábbal, az életükkel. 
A megtorlás nehéz időszakát 
emelt fővel viselte a magyar 
nemzet, ahogy azt tettük tör-
ténelmünk korábbi viharos 
évszázadaiban is. A nemzet 
most is talpra tudott állni, 
mert az elődök azt a példát 
mutatták. Ezt a fájó idősza-
kot egy előremutató korszak 
követte, amikor meg lehetett 
mutatni, mire képes a magyar-
ság összefogása. Bár 1849-ben 
leverték a szabadságharcot, 
de a forradalmi vívmányok 
nem buktak el teljesen, s a 
vereséget egy bölcs kiegyezés 
követte, amely szinte példát-
lan fejlődést hozott hazánk-
nak, így Szentgotthárdnak is 
1867-től az első világháború 

vérzivataráig, de talán még 
később, a gyalázatos trianoni 
békediktátumig is. Széchenyi 
István azt mondta: tiszteld a 
múltat, hogy érthesd a jelent, 
és munkálkodhass a jövőn. Az 
előrehaladáshoz hátra is kell 
tekinteni. A múltunk az örök-
ségünk, amely megalapozza a 
jelenünket, a jövő azonban a 
mi kezünkben van, ami talán 
soha nem volt ennyire igaz az 
elmúlt évtizedekben. Ma ko-
kárdák, nemzeti színű zászlók 
jelképezik azt a reményt, biza-
kodást, amelyet az 1848-ban a 
magyarságért küzdő emberek 

érezhettek, akik egy szebb és 
boldogabb jövőben hittek. 

Vajon ma érvényesek-e a 
márciusi ifjak szavai? – tette 
fel az ünnepi szónok a kérdést, 
majd azzal folytatta, hogy a 
12 pont előtt ott áll egy mér-
tékadó mondat: Legyen béke, 
szabadság, egyetértés! Sajó 

Sándor szavaival élve: „E hár-
mas szín a lelkemen ragyog, 
Számomra nincs szebb ezen 

a világon; E lobogót én, mert 
magyar vagyok, Hűséggel vé-
dem, szeretettel áldom.”

Az ünnepi beszéd elhang-
zása után elsőként az önkor-
mányzat nevében Huszár 
Gábor polgármester és Labritz 
Béla alpolgármester koszorú-
zott, majd elhelyezték a ko-

szorúkat és a megemlékezés 
virágait a különböző intéz-
mények, pártok, egyházak és 
civil szervezetek, egyesületek 
képviselői is. 

A nap folyamán volt rend-
hagyó történelemóra Katona 
Beáta történelemtanárral, 
filmvetítés és prezentáció a 
Pável Ágoston Múzeumban 
felső tagozatos és középiskolás 
diákoknak, diafilmvetítés és 
kézműves foglalkozás a Móra 
Ferenc Könyvtár gyermek-
részlegén alsó tagozatosok-
nak, s meg lehetett tekinteni 
a moziban a Guerilla című 
filmet is, amely úgy mutatta 
be a szabadságharcot, ahogy 
még sosem láttuk. A Várkert-
ben 1848 méteres futáson 
lehetett részt venni, a színház 
aulájában pedig kiállítás nyílt 
az általános és középiskolás 
tanulók ünnephez kötődő 
munkáiból.  L.E.

Egész napos márciusi ünnepi megemlékezés

Nemzeti ünnepünkön
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Március 27-én ülésezett a szentgotthárdi képviselő-testü-
let. Tárgyaltak az önkormányzat és a civil szervezetek idei 
együttműködéséről, véleményezték és hozzájárultak a Szent-
gotthárd és Térsége Iskola (volt SZOI) alapdokumentumának 
módosításához (önálló intézményként külön válhat a Takács 
Jenő Alapfokú Művészeti Iskola), a Szentgotthárd Város 
Közbiztonságáért Közalapítványnak új kuratóriumi tagot és 
ellenőrző testületi elnököt választottak. 

Az önkormányzati ülés előtt 
Huszár Gábor köszöntötte 
Monek Józsefnét, aki a megyei 
közgyűlés kitüntetését kapta 
március 14-én (egyéb elfog-
laltsága miatt nem volt jelen 
a testületi ülésen, délután 
otthonában kereste fel a pol-
gármester és az alpolgármes-
ter). A Szakma Sztár Fesztivál 
országos döntőjén 3. helyezést 
ért el Laczó Balázs, az SZMSZC 
III. Béla Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája ötödéves 
informatikustanulója, neki és 
felkészítőjének, Koszár András 
mérnök-tanárnak is elismeré-
sét fejezte ki az önkormányzat 
nevében a polgármester, és 
ajándékot is átadott. 

Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc évfordu-
lójára hirdettek rajzpályá-
zatot diákoknak a városban. 
A felhívásra 180 pályamű 
érkezett, ezekből nyitottak 
kiállítást. A rajzok beküldői 
közül jutalmazták Huszár 
Annát (Arany iskola), Monek 
Hannát (Széchenyi iskola) és 
Devecseri Laurát (Vörösmarty 
gimnázium, ő nem volt jelen). 

Huszár Gábor elmondta, az 
idén sokkal több résztvevője 
volt a március 15-i ünnep-
ségnek, az önkormányzat 
szervezésében – a kulturális 
intézmények és iskolák rész-
vételével – rendhagyó, érde-
kes programokat kínáltak. 

A képviselők vita nélkül 
elfogadták az önkormányzat 
és a civil szervezetek együtt-
működéséről készített beszá-

molót, idei programtervüket, a 
civil szervezeteket és a város-
részeket támogató alap sza-
bályzatát, pályázati feltételeit. 

Megszavazták továbbá, hogy 
áprilistól – átmenetileg – egy 
fő asszisztenssel bővítheti 
munkatársainak számát a 
Rendelőintézet. 

Elfogadták a Csákányi Lász-
ló Filmszínház 2018-as évéről 
szóló beszámolót is. 

A Tankerületi Központ kéré-
sére véleményezték a Szent-
gotthárd és Térsége Iskola (volt 
SZOI) alapdokumentum mó-
dosításának javaslatát. Szep-
tem bertől leválik a Takács 
Jenő Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény a szentgott-
hárdi közös iskolai központról, 
és – az őriszentpéteri társin-
tézménnyel együtt – önállóan 
működik tovább. Új népzenei 
tanszakot is indítanának, a kü-
lönvált intézmény telephelye 
maradna Szentgotthárdon a 
Deák Ferenc utcában. A képvi-
selők hozzájárulásukat adták a 
változtatáshoz. 

Szentgotthárdon idén lesz 
30 éve, hogy nyaranta Hopplá 
Fesztivált szerveznek. A 30. 
Hopplá Fesztiválra 6 millió 
forintos költséggel tervezett 
a szervező Pannon Kapu Kul-
turális Egyesület, az ezen felüli 
költségekből, ha szükségessé 
válik, legfeljebb 3 millió forin-
tot átvállal az önkormányzat. 
A szentgotthárdi lakcímkár-
tyával érkezők ingyen látogat-
hatják a rendezvényt, amelyen 
olyan húzónevek lesznek, 

mint a Karthago együttes, az 
Auróra zenekar, a Kowalsky 
meg a Vega. A képviselők 6 
igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadták a tá-
mogatást.  

A Szentgotthárd Város Köz-
biztonságáért Közalapítvány két 
tagja a közelmúltban lemondott 
tisztségéről, új kuratóriumi 
tagnak választották dr. Haragh 

Lászlót, az ellenőrző testület 
elnöke pedig a rábatótfalui 
Gerencsér Péter lett. 

Közmeghallgatáson a Sza-
badság tér egyik társasházá-
nak három lakója panaszol-
ta el, hogy egyik lakótársuk 
állandó békétlensége miatt 
nincs nyugalmuk, szeretné-
nek megoldást találni.

(t. m.)

A civil szervezetek idei támogatásáról és 
a zeneiskola különválásáról tárgyaltak

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata a környezetbarát helyi 
termékek, helyben nyújtott szol-
gáltatások és helyi hagyományok 
megőrzésére, népszerűsítésére 
és elismerésére 2012-ben Zöld 
Szentgotthárd címet alapított. 
A cím a Szentgotthárdon vagy 
Szentgotthárd térségében előállított termékeknek, szol-
gáltatásoknak, hagyományoknak adható egy évre vagy 
határozatlan időre.

A címet megkaphatják a termékeket előállító, szolgál-
tatásokat nyújtó, hagyományokat ápoló természetes sze-
mélyek, jogi személyek, közösségek, illetve megkaphatják 
maguk a termékek, illetve szolgáltatások is. Fontos, hogy 
a terméket, szolgáltatást Szentgotthárdon, illetve Szent-
gotthárd térségében állítsák elő, illetve nyújtsák, és az 
előállítást, értékesítést, felhasználást, illetve szolgáltatást 
környezettudatos szemlélet jellemezze, a hagyomány 
pedig Szentgotthárdra és térségére jellemző legyen, itt 
gyökerezzen. 

Pályázatot nyújthat be a helyi áru előállítója, a helyi 
szolgáltatás nyújtója, a helyi hagyomány ápolója. A Zöld 
Szentgotthárd cím elnyerésére jelöltet állíthat továbbá

– a szentgotthárdi térség bármely képviselő-testülete, 
polgármestere,

– a szentgotthárdi képviselő-testület tagja, továbbá
– bármely bírósági nyilvántartásba vett civil szervezet, 

amelynek székhelye a szentgotthárdi térségben van.
Pályázni 2019. május 31-ig lehet a pályázat Szent-

gotthárd Város Önkormányzatához papír alapon vagy 
Szentgotthárd Város Önkormányzata hivatali tárhelyére 
(hivatali kapujára) történő elektronikus megküldésével. 
A pályázat kötelező tartalmi elemeit felsoroló pályázati 
kiírás megtalálható a www.hivatal.szentgotthard.hu 
weboldalon, a „Hirdetmények” menüponton belül, a 
„Hatósági és Koordinációs ügyekhez kapcsolódó hir-
detmények” között.

Zöld Szentgotthárd cím – pályázat
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Az európai területi társu-
lások országos műhely és 
szakmai konferenciáját nyi-
totta meg Huszár Gábor pol-
gármester március 28-án a 
Hotel Lipában. A kétnapos 
szentgotthárdi konferencia 
lehetőséget nyújt az euró-
pai területi társulások közti 
szakmai tapasztalatcserékre, 
illetve előadások keretében 
fejlesztési és továbblépési le-
hetőségekről is szót ejtettek.

Huszár Gábor polgármester 
a köszöntőjében kiemelte, 
Szentgotthárd különleges 
helyzetben van, nem csupán 
gazdag történelmi múltját 
tekintve, hanem a több évszá-
zadra visszanyúló nemzetiségi 
kapcsolódási pontok miatt is. 
A szlovén, német és magyar 
ajkú lakosság mindig is bé-
kességben és harmóniában élt 
egymással és a természettel, 
ezt a hagyományt kell szem 
előtt tartani a jövőben is. A 
MURABA ETT megalakulása 
szentesítette azt a régmúltra 
visszatekintő együttműködést, 
amely a térség települései 
között kimondatlanul is mű-
ködött oktatási, kulturális és 
sport területen is. Hangsú-
lyozta, mindannyian tanulni 
jöttünk ide, ezért is fontos, 
hogy megosszuk egymással a 
tapasztalatainkat.

Szlovéniából Magyar János, 
Lendva polgármestere is üdvö-

zölte a konferencia résztvevőit. 
Elmondta, hogy városuk már 
régebb óta tagja egy másik, a 
Pannon ETT névre hallgató 
európai területi társulásnak. 
Fontosnak tartják a MURABA 
ETT-ben való részvételüket, 
ezért is döntöttek másfél éve 
a megalapítás mellett. Beszélt 
arról is, hogy 2025. évre az Eu-
rópa Kulturális Fővárosa címre 
is pályázik Lendva.

Ropos Márton, az Országos 
Szlovén Önkormányzat és 
a MURABA ETT elnöke is 
köszöntötte a jelenlévőket. 
A MURABA ETT megalaku-
lása kapcsán beszélt arról is, 
hogy elsősorban a határon 
átnyúló együttműködések 
megerősítésének szándékával 
jött létre a társulás. Úgy látja, 
annyiban különbözik más 
ilyen szervezetektől, hogy két 
nemzetiségi szervezet is tagja: 
szlovén oldalon a Muravidéki 
Magyar Önkormányzati Nem-
zeti Szövetség, magyar oldalon 

pedig az Országos Szlovén 
Önkormányzat. Elnökként 
megköszönte a támogatá-
sokat, különösen a magyar 
külügyminisztérium segítő 
hozzáállását és az általa biz-
tosított működési támogatást.

Kissné Köles Erika, a par-
lament szlovén nemzetiségi 
szószólója köszöntőjében em-
lékeztetett, hogy a rendszer-
váltást követően sorra alakul-

tak a nemzetiségi szervezetek, 
úgy mint az Országos Szlovén 
Önkormányzat, a Magyaror-
szági Szlovének Szövetsége, 
és ahol ez a konferencia is 
helyet kapott: a Szlovén Házat 
is megépítették. Egyre na-
gyobb figyelem összpontosult 
a magyarországi szlovénekre. 
Az európai területi társulás-
ból adódó lehetőségeket is 
szeretnék kihasználni, minél 
többet kihozni belőle, ezért is 
tartja fontosnak ezt a konfe-
renciát, tanulni szeretnének 
a jó példákból. Elmondta, hogy 

magáénak érzi a MURABA 
Európai Területi Társulást, 
hiszen maga is tisztviselője is 
a szervezetnek: a Felügyelő 
Bizottság elnöke. Felidézte a 
Társulás megalakulásának 
állomásait: az ötlet már 2016-
ban felvetődött, majd a hi-
vatalos megalakulás – több 
egyeztetést követően – 2017-
ben történt meg, elsősorban 
a határon átnyúló, transzna-
cionális együttműködések, 
fejlesztések segítése céljával. A 
térség gazdasági kihívásainak 
megoldásában komoly szere-
pet szán a Társulásnak, úgy 
látja, úgy kezd működni a szer-
vezet, ahogy azt az alapítók az 
elején megálmodták. Beszéde 
végén eredményes munkát 
kívánt a jelenlévőknek.

Dr. Fekete Katalin osztály-
vezető, a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium Regionális 
és Határ Menti Fejlesztések 
Főosztálya munkatársa is 
köszöntötte a jelenlévőket, 
majd a Magyar Faluprogram 
és az ETT-k kapcsolódási le-
hetőségeiről Beleznay Tamás, 
a Miniszterelnökség osztály-
vezetője tájékoztatta a konfe-
rencia résztvevőit.

A tanácskozáson szakmai 
előadások hangzottak el, és 
műhelymunkával egészítették 
ki az eszmecserét.

(Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal)

Európai területi társulások országos műhely és szakmai konferenciája

Huszár Gábor, Magyar János, 
Ropos Márton, 

Kissné Köles Erika, 
dr. Fekete Katalin

Szentgotthárd az idei évben 
is csatlakozott a Gemenci 
Erdő- és Vadgazdaság Zrt. 
által meghirdetett  „Minden 
születendő gyermeknek ül-
tessünk egy fát” című prog-
ramhoz.

Az együttműködési meg-
állapodás értelmében a Ge-
menc Zrt. az évente született 
szentgotthárdi gyermekek 

számának megfelelően sza-
badgyökerű facsemetéket 
adományoz térítésmentesen 
az önkormányzat részére. A 
fákat elültetjük a városban, és 
vezetünk róluk egy nyilván-
tartást, melynek címe: „Az ÉN 
FÁM kataszter”.

Idén tavasszal a 2018. évben 
született gyermekeknek tudjuk 
biztosítani a faültetést. A facse-
metéket a Zsida patak mellé 

tervezzük elültetni két sorban 
oly módon, hogy folytassuk a 
2014-2016-ban telepített, fa-
sorok alkotta „Baba-sétányt”. 
A programba szeretnénk be-
vonni az érintett családokat is, 
hogy a városi erdész szakmai 
felügyelete mellett, maguk 
ültessék el 2018-ban szüle-
tett gyermekük fáját, melyen 
kis névtáblával feltüntetjük a 
gyermek nevét is.

A fákat 2019. április 26-án 
pénteken 17.00 órakor ültet-
jük el a Zsida patak mellet-
ti helyszínen (megközelítés 
Szentgotthárd Zöld mező utca 
25. – üres telek felől). 

További információ: Gaál 
Ákos sport és ifjúsági ügyin-
téző (sport@szentgotthard.hu, 
+36-94-553-044)

 (Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal)

Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát
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Programajánló
Április 12. 15:00-19:00 Kisállat-bemutató
Helyszín: Színház, aula
Április 13. 18:00 PresiDance táncgála
Helyszín: Színház
Április 16. 17:00 A húsvéti csoda Heiter Róbert Gottfried 
szentgotthárdi káplán, tanár, szentszéki bíró előadása. 
Helyszín: Színház, aula
Április 17. 17:00 Irodalmi Est Aporfi László nyugalmazott 
középiskolai tanár, a város díszpolgára előadásában: Ady 
Endre verseit hallgathatják meg az érdeklődők.
Helyszín: Színház, aula
Április 18. 8:00-16:00 Húsvéti játszóház Egész napos hús-
véti játszóházba várjuk a kicsiket és nagyokat.
Helyszín: Színház, aula
Április 21. 17:30-20:00 Húsvéti Fúvóskoncert Szentgott-
hárd Város Fúvószenekarának Húsvéti koncertjét hallgat-
hatják meg az érdeklődők a Széchenyi István Általános 
Iskola Sportcsarnokában.
Április 23. 17:00 Gotthárdiak a nagyvilágban: Thaiföld 
Előadó: Pintér Bettina
Helyszín: Színház, aula
Április 28. 16:00 Eperjes Károly Kossuth-díjas és Jászai 
Mari-díjas színművész előadása
Helyszín: Színház, aula
Április 29-én 17:00 Dr. habil. Fűzfa Balázs irodalomtörté-
nész tart előadást a skandináv krimik világáról Hidegzóna 
címmel. Szeretettel várják felnőtt olvasóikat a Móra Könyv-
tár felnőtt részlegében.
Május 1. Majális
Helyszín: Színház környéke
Május 6. 13:00 Gotthárd napi helytörténeti vetélkedő 
Szentgotthárd Város Önkormányzata helytörténeti vetélke-
dőt rendez felső tagozatos diákok számára Gotthárd napja 
alkalmából. Az idei vetélkedő témája a szentgotthárdi csata. 
Helyszín: Színház, aula

Háromoldalú Együttmű-
ködési Paktum ünnepélyes 
aláírása történt meg 2019. 
március 07-én az ausztriai 
Hartbergben. 

Az osztrák–szlovén–magyar 
partnereket tömörítő paktum 
célja a regionális együttműkö-
dések javítása és a partnerség 
szerepének megerősítése a 
három ország vonatkozásá-
ban, illetve ugyancsak kiemelt 
prioritásként jelenik majd meg 
a városmarketing 
és a városi védjegy 
témaköre is. A City 
Cooperat ion I I 
nevű pályázat 24 

város együttmű-
ködésével valósul 
meg annak érde-
kében, hogy erős, 
egységes városszö-

vetségi hálózat alakulhasson ki 
a térségben.

Szentgotthárd egy erős és 
vonzó városprofil kidolgozá-
sát, megerősítését és tovább-
fejlesztését tűzte ki célul a 
határon átnyúló projekt kere-
tében, melynek megvalósulá-
sára várhatóan az év második 
felében kerül sor.

Papp Bálint
stratégiai és fejlesztési 

ügyintéző

Szentgotthárdon március 
14-én, a Jobbik Szentgott-
hárdi Alapszervezetének 
irodájában, sajtótájékoztató 
keretében mutatta be a 
Közösen Szentgotthárdért 
Egyesület önkormányzati 
képviselőjelöltjeit Bana Ti-
bor szentgotthárdi ország-

gyűlési képviselő. A civil 
szervezet színeiben indul 
az őszi önkormányzati vá-
lasztáson Borbély Sándor, 
Szalai Szabolcs és Orbán 
Viktor. A sajtótájékoztatón 
ketten mutatkoztak be.
(Információ: Jobbik Szent-
gotthárdi Alapszervezete)

Civil szervezeti jelöltként 
indulnak az önkormányzati 
választáson

3 ország, 24 város, 1 közös pályázat

Április 7-én van világszer-
te az Egészség Világnapja, 
amelyhez a szentgotthárdi 
Egészségfejlesztési Iroda 
április 6-án Családi Egész-
ségnap megszervezésével 
csatlakozott. A Pannon Kapu 
Kulturális Egyesülettel kö-
zösen, szombaton 10 órától 
várták a város lakosságát a 
programokkal. 

A család minden korosztá-
lyát megszólítva, előadások 
hangzottak el a szülői szerep-
re vonatkozóan. Egészségügyi 
szaktanácsadás, kerékpártú-
ra, ringató, dietetikai tanács-
adás színesítette a programot. 
Egyéni tanácsadásra is volt 
lehetőség, a gyermekeket pe-
dig kreatív kézműves foglal-
kozással várták a szervezők.

A tavaszi megújulás je-
gyében ételkóstoló várta a 
résztvevőket.

Délután Monspart Sarolta 
tartott motivációs előadást, 
a mozgást soha nem késő 
elkezdeni, buzdította a je-
lenlévőket, majd gyakor-
lattá vált az elmélet, nordic 
walking túra keretében a 
Várkertben. A Móra Ferenc 

Könyvtár az Egészséges csa-
ládokért információs pultja 
várta egész nap a kedves 
érdeklődőket.

Hasznos és tartalmas na-
pot tölthettek el azok, akik 
az egészségük érdekükben 
tevékenyen részt vettek 
ezen a programon.

 Egészségfejlesztési Iroda 
Szentgotthárd

Családi Egészségnap Szentgotthárdon
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A kitüntető címek alapításá-
ról és adományozásáról szóló 
18/2000. (IV. 27.) ÖKT rendelet 
alapján 

a Képviselő-testület tagjai, 
50 szentgotthárdi polgár 

(nevével, lakcímével, aláírá-
sával)

valamint bármely szent-
gotthárdi civil szervezet a

„Szentgotthárd Város Dísz-
polgára Cím”

„Szentgotthárd Városért 
Cím”

„Szentgotthárd Közszolgá-
latáért Díj”

„Szentgotthárd Közoktatá-
sáért Díj”

„Szentgotthárd Közműve-
lődéséért Díj”

„Szentgotthárd Egészség-
ügyéért és Szociális Ellátá-
sáért Díj”

„Szentgotthárd Testnevelé-
si és Sportdíja”

„Szentgotthárdi Nemzeti-
ségekért Díj”

„Idősek az Idősekért Cím”
odaítélésére javaslatot te-

hetnek.
Továbbá: 
a „Szentgotthárd Közmű-

velődéséért Díj”, a „Szentgott-
hárd Közoktatásáért Díj” és a 
„Szentgotthárd Egészségügyé-
ért és Szociális Ellátásáért Díj” 
vonatkozásában az érintett 
területen feladatokat ellátó 
önkormányzati / önkormány-
zati társulási fenntartású, 
Szentgotthárdon működő 
intézmények vezetői,

a „Szentgotthárd Testne-
velési és Sportdíja” vonatko-
zásában az érintett területen 
feladatokat ellátó, az önkor-

mányzat területén működő 
sportegyesületek vezetői,

a „Szentgotthárdi Nemzeti-
ségekért Díj” esetén a Szent-
gotthárdon működő Nem-
zetiségi Önkormányzatok 
képviselő-testületei és elnökei,

az „Idősek az Idősekért Cím” 
esetén a Szentgotthárdon mű-
ködő szociális intézmények és 
az Idősügyi Tanács is adhatnak 
ajánlást. 

Kérem, hogy a kitüntetés-
re jelölt személy életútjának, 
munkásságának és az ado-
mányozás alapjául szolgáló 
érdemeinek, tevékenységének 
részletes indoklásával ellátott  
írásbeli ajánlásaikat 

a „Szentgotthárd Közműve-
lődéséért Díj” és a „Szentgott-
hárdi Nemzetiségekért Díj” 
kivételével 

2019. április 30. napjáig, 
a „Szentgotthárd  Közművelő-

déséért Díj”-ra és a „Szentgott-
hárdi Nemzetiségekért díj”-ra 

2019. október 31. napjáig 
Domiter Judit Önkormány-

zati és Térségi Erőforrások 
intézményi ügyintéző részére 
szíveskedjenek eljuttatni.

Elérhetőségek:
Személyesen: Szentgotthár-

di Közös Önkormányzati Hi-
vatal, I. emelet, 22-23. sz. iroda

Levélben: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal, 
9971 Szentgotthárd, Pf.:23.

E-mailben: judit@szent gott-
hard.hu

Szentgotthárd, 
2019. április 01.
Tisztelettel:

 Huszár Gábor
polgármester

Szentgotthárd Város Önkormányzatának felhívása

Felhívom az érintett Szülők 
figyelmét, hogy a 2019/2020-
as nevelési évre vonatkozóan 
az

ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ JE-
LENTKEZÉSEKRE

Szentgotthárd Város és Kis-
térsége területén működő

Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde 
óvodáiban 

2019. április 29-én (hétfő), 
07.00-17.00 óráig és

2019. április 30-án (kedd), 
07.00-17.00 óráig kerül sor.

A jelentkezések helye:
– SZEOB Játékvár Óvodája, 

Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
– SZEOB Micimackó Tag-

óvodája, Magyarlak, Temető u. 
1. (Boldog Brenner János u. 1. )

– SZEOB Csillagvirág Tag-
óvodája, Csörötnek, Vasúti 
u. 16.

A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 
2015. szeptember 1-jétől ha-
tályba lépő rendelkezése sze-
rint a gyermeknek abban az 
évben, amelynek augusztus 

31. napjáig a harmadik élet-
évét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalko-
záson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon 
gyermekekre vonatkozik, akik 
2016. szeptember 1. előtt 
születtek, és még nem járnak 
óvodába. A jegyző a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, 
valamint a védőnő egyet-
értésével az ötödik életév 
betöltéséig felmentést adhat 
a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól.

Amennyiben gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföl-
dön teljesíti, a Szülő köteles 
arról a beiratkozás idejének 
utolsó határnapját követő 
tizenöt napon belül írásban 
értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes 
jegyzőt!

Tájékoztatásul közlöm, hogy 
az óvoda felveheti azt a körze-
tében lakó gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvételtől 
számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy a településen 

minden hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai fel-
vételi kérelme teljesíthető.                                                   

A SZEOB Játékvár Óvodá-
jában 1-1 csoportban szlovén 
és német nemzetiségi óvodai 
nevelés folyik. Ezúton hívom 
fel a szülők figyelmét, hogy ez-
iránti igényüket a beíratásnál 
írásban szíveskedjenek jelezni.

Az intézmények működési 
(felvételi) körzete a Szentgott-
hárdi Kistérség területe.

A felvételnél a szentgott-
hárdi székhely óvoda ese-
tében elsősorban a Szent-
gotthárdon, a tagóvodák 
esetében elsősorban az adott 
tagóvoda településén lakó-
hellyel és tartózkodási hely-
lyel rendelkező gyermeket 
kell felvenni az intézménybe, 
ezt követően pedig a maximá-
lis férőhely erejéig a kistér-
ségi igényeket is kielégíti az 
intézmény. Az óvoda köteles 
felvenni, átvenni azt a gyer-
meket, aki életvitelszerűen az 
óvoda körzetében lakik.                                      

Jelentkezéskor az adatokat 
a szülő/gondviselő/ személyi 
azonosító és lakcímet igazo-

ló hatósági igazolványával, 
valamint a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót, 
a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát, TAJ kártyáját 
és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványával kell igazolni.

A szülő, amennyiben azt az 
óvodai beiratkozás napján – az 
elektronikus elérhetőségének 
megadásával azt kérte – elekt-
ronikus úton értesítést kap 
arról, hogy a gyermeke óvodai 
felvételt nyert, vagy felvétele 
elutasításra került.

A gyermek felvételéről 
2019. június 15-ig döntés 
születik, túljelentkezés esetén 
felvételi bizottság dönt.

Felhívom a Tisztelt Szülők 
figyelmét, hogy az óvodázta-
tási kötelezettség nem telje-
sítése jogkövetkezménnyel 
jár. Az a szülő, aki nem íratja 
be óvodaköteles gyermekét, 
szabálysértést követ el. A sza-
bálysértés pénzbírsággal is 
büntethető, melynek mértéke 
ötezer forinttól százötvenezer 
forintig terjedhet. 

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Felhívás
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A Szentgotthárdi Keresz-
tény Megmozdulásokért 
Egyesület által szervezett 
programsorozat vendége-
ként március 26-án Pápai 
Lajos nyugalmazott győri 
püspök tartott előadást az 
önkormányzati hivatal Re-
fektóriumában. 

A katolikus főpásztor XII. 
Pius pápa és a zsidók cím-
mel tartott előadást. A meg-
jelentek megtudhatták, hogy 
a pápa a római deportálás 
előtti napon megnyittatta 
a Vatikán összes templo-
mát, kolostorát, befogadva 
mintegy 5 ezer zsidó em-
bert, akik így megmene-
kültek a kínzókamráktól.  
Az 1958. október 9-én el-
hunyt Tiszteletreméltó Pá-

pát a II. Világháború idején 
Hitler akarta elraboltatni, a 
háború után pedig a szovjet 
és a román titkosszolgá-
lat akarta elhallgattatni – 
minderre 1978-ban derült 
fény. A nyugalmazott kato-
likus főpásztor előadásá-
ban elmondta: Ferenc pápa 
szerint 2020 márciusában 
tárhatják nyilvánosság elé 
az anyagot, ami segít tisz-
tázni az 1939 és 1958 között 
regnáló egyházfő szerepét, 
akinek a munkásságát elő-
ítélet, túlzás és felszínes 
kritika övezi. A kutatható 
anyag rendezésén az elmúlt 
években 20-an dolgoztak, a 
feltárt dokumentumok ter-
jedelme több mint 15 millió 
oldal. 

Horváth R. László

Népes családja körében ün-
nepelte a Szentgotthárd-
Rábatótfaluban élő Kozó 
Józsefné 90. születésnapját, 
aki fiatal korában szép si-
kereket könyvelhetett el a 
szentgotthárdi kézilabda- 
csapat tagjaként. 

A március 16-i reggelen 
gyermekzsivajtól volt hangos 
a rábatótfalui Kozó-porta, az 
asszonyok  már korán serény-
kedtek, készültek a nagy napra. 
Születésnapot ünnepelni jött 
össze a család apraja-nagyja. 
Terézke 90 éves lett, özvegy 
Kozó Józsefné Sömenek Te-
réz két lányával, Klárával és 
Hugival, valamint testvérével 
Annival, három unokájával 
és hat dédunokájával s a csa-
ládtagokkal ünnepelte e jeles 
napot. Megannyi virágcsokor 
árulkodik a „kis” Terézke iránti 
szeretetről. A község szlovén 

nemzetiségi önkormányzatá-
nak csokra mellett helyezték 
el Orbán Viktor miniszterel-
nök köszöntő levelét. 

De miért is lett „kis Terézke” 
az ünnepelt? (Érdekes, a 90 
éves hölgyeknek mindig szép 
az arcuk!)  Kozó Józsefné tevé-
kenyen részt vett Szentgott-
hárd sportéletében, tagja volt a 
Selyemgyár által alapított női 
nagypályás kézilabda-csapat-
nak. És mivel termetre ő volt a 
legkisebb, így neve elé került 
a „kis” jelző, ettől kezdve még 
a szülőfalujában is ekképpen 
szólították. Jó szívvel emlé-
kezik a virágzó sportéletre, az 
1948/49-es magyar női nagy-
pályás kézilabda-bajnokság-
ban a tizedik helyen végeztek. 

Terézke elárulta, a család 
szeretete az, ami szebbé teszi 
időskori napjait, mindössze ez 
a hosszú élet egyik titka...

Horváth R. László

Pácz Gábor, Pápai Lajos (nyug. győri püspök), 
dr. Schultz Antal

Keresztény szerda esték Szentgotthárdon 
– XII. Pius pápa szerepéről

„Kis” Terézkét köszöntötték 
90. születésnapján

Kozó Józsefné, 
a hatszoros 

dédnagymama, 
családja körében

Szentgotthárdon március 27-
én a szlovén népzenei kultúrá-
val ismerkedhettek a Vörösmar-
ty Mihály Gimnázium tanulói. 

Harmadik esztendeje an-
nak, hogy a gimnázium tanulói 
Szlovén-napon vehetnek részt 
– mondta érdeklődésünkre 
Faschingné Libricz Irén szlo-
vén nemzetiségi nyelvtanár. 
A március 27-én tartott tema-
tikus napon a szlovén népze-
nei kultúrával ismerkedhettek 
meg a gimnázium tanulói a 

felsőszölnöki általános iskolások 
által előadott néptánc-népzene 
bemutatásával. Megtudtuk: a 
Szlovén-nap nem titkolt célja 
a szomszédos ország írott-be-
szélt nyelve iránti érdeklődés 
felkeltése, és hogy a szlovén 
nyelv továbbra is élő maradjon 
a Rába-vidéken. Ezért az iskola 
lehetőséget kínál az általános 
iskolát idén befejezők részére 
arra, hogy a szlovén nyelvet (to-
vábbra is) tanulják a gimnáziumi 
oktatás keretén belül.  H. R. L. 

Szlovén-nap a Vörösmarty gimnáziumban

A felsőszölnöki néptáncosok az iskolában
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Mozog a munkaerőpiac, de mégis nehéz álláshoz jutni, vagy megfelelő munkaerőt találni. 
A Kormányhivatallal együtt a Vasvári, a Körmendi és a Szentgotthárdi járás területén MENTOR KOLLÉGÁK segítik Önt, amennyiben:
Állást keres, munkahelyet váltana vagy megvalósítaná álmai vállalkozását?
Személyre szabott tanácsadásra van szüksége?
Munkáltatói igényeken alapuló, piacképes szakmát nyújtó képzésen venne részt? 
Nem talál szakképzett, dolgozni akaró munkaerőt? Szeretne támogatott foglalkoztatásban munkaerőt alkalmazni?
Forduljon hozzánk bizalommal, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
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

2019. februárban a következő állásajánlatok érkeztek be hozzánk: vezető cukrász, adminisztrátor, 
műszaki karbantartó, gépkezelő, rakodómunkás, operátor, úszómester, eladó, értékesítési, 
ügyviteli asszisztens villamosmérnök, gépkezelő.

A DÉL-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN 
PROJEKT AZONOSÍTÓ: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 
A projekt kedvezményezettje Vasvár Város Önkormányzata.

TOP Paktum Sarok

Foglalkoztatói fórumot tartott 
a vasvári önkormányzat a Vá-
rosházán. A munkaügyi támo-
gatások lehetőségeiről, valamint 
a munkavédelmi jogszabályok 
változásairól, az elektronikus 
ügyintézésről a Vas Megyei 
Kormányhivatal munkatársai 
szóltak. Előadás hangzott el a 
vállalkozások technológiai fej-
lesztésének szükségességéről 
és a női foglalkoztatásról is. 

CSAK Pont – projekt, ahol fő-
szerepben a női foglalkoztatás 
címmel Nagy Marietta, a CSAK 
iroda mentora tartott előadást, 
a munkavállalást fontolgató 
kismamák számára. Arról be-
szélt: a női munkavállaló azért 
jó munkaerő, mert rugalmas, 
bírja a monotóniát, a stresszt, 
sok empátiával rendelkezik, és 
nagyon jól kommunikál. A men-
tor azokat a munkaerőpiacon 
előnyös tulajdonságokat sorolta, 
amelyekért egy foglalkoztató 
szívesen alkalmaz nőket. Az 
atipikus foglalkoztatásban rejlő 
lehetőségeket is ismertette, 
amelyek egy családanya számá-
ra vonzóak lehetnek. Új fogalom 

a családi műszak. A mentor 
elmagyarázta: a munkáltató 
figyelembe veszi az adott csa-
ládot, és olyan beosztást alakít 
ki számára, hogy vagy közös 
műszakba járhasson a házaspár, 
vagy ha gyermekeik vannak, és 
nem azonos műszakba kerülnek, 
úgy működjön mindez, hogy le-
hessen a család számára olyan 
idő, amikor ketten vannak otthon 
a gyermekeikkel. 

A fórumra egy virtuális asz-
szisztens, Korcsog Martina is 
meghívást kapott, aki ügyveze-
tője egy ilyen vállalkozásnak. 
Arról beszélt: hogyan állítható 
a technológia a vállalkozások 
szolgálatába. Előadását egy 
keverőtárcsás mosógép, és egy 
centrifuga kivetítésével kezdte. 
Azt mondta, hogy annak idején 
szüleinek át kellett gondolniuk 
a döntést, hogy maradjanak 
ezek a háztartási eszközök, vagy 
vegyenek automata mosógépet. 
Nagy dilemma máig az, hogy 
modernség vagy lustaság, ha 
kiváltjuk a tevékenységeinket a 
gépek használatával. De vajon 
képes a gép helyettesíteni egy 

embert, vagy inkább szolgálja 
azzal, felszabadítja az idejét. 
Nem tudjuk, hogyan lehettünk 
meg mosógép, telefon, bankkár-
tya nélkül. Ha nem lenne telefon, 
laptop, sokan nem tudnának 
dolgozni. Ha nem dolgoznának, 
nem tudnának pénzt keresni. A 
vállalkozásoknak is így kellene 
gondolkodniuk. Sok szegmens 
van például, amit automatizálni 
lehetne.  Példaként Korcsog 
Martina az adminisztrációt em-
lítette. Az adminisztrációt meg-
felelő automatizmusokkal a 
gép is végezheti. A virtuális 
asszisztens így a távolból segíti a 
vállalkozót. Hatékonyan dolgozik, 
a megrendelő javaslatai, kérései 
alapozzák meg a munkáját, 
automatizál, függvénykapcso-
latokat épít. Egyszerű, könnyen 
kezelhető a rendszer, és nem kell 
drága programra költeni. A vál-
lalkozásoktól sok időt vesz el az 
adminisztráció, a gyorsabb adat-
feldolgozás érdekében ajánlott 
virtuális asszisztensnek kiszer-
vezni ezt a munkát. Direkt profit 
is elérhető a modernizálással. 
A szakember az úgynevezett 

„gépi látást” hozta fel példaként, 
amelyet akár kis- és középvál-
lalkozások is alkalmazhatnak. 

A munkaügyi támogatásokról 
Vass Mónika, a Vas Megyei Kor-
mányhivatal Foglalkoztatási Fő-
osztály munkatársa tájékoztatott. 
A 25 év alattiak, 50 év felettiek, 
alacsony iskolai végzettségűek 
alkalmazását támogatják, fontos 
feladatuk az inaktívak alkalmazá-
sa, felkutatása, a munkaerőpiacra 
való visszasegítése. Szó volt a 
foglalkoztatás bővítését segítő 
bértámogatásokról, a bérkölt-
ség-támogatásokról és a vál-
lalkozóvá válási támogatásról. 
A munkaügyi és munkavédelmi 
jogszabályi változások, hatósá-
gi tapasztalatok, elektronikus 
ügyintézés témakörében a Vas 
Megyei Kormányhivatal főosz-
tályvezető-helyettese, Kard Eni-
kő tartott előadást. Többek között 
a célvizsgálatok menetrendjét 
sorolta, ahol például azt ellen-
őrzik, megkapja-e a munkavál-
laló a garantált bérminimumot.  
A célvizsgálatoknak szektortisz-
tító hatása is van.

Pogács Mónika

Egy virtuális asszisztens is bemutatkozott a fórumon

A májusi, európai parlamen-
ti választáson a Jobbik európai 
parlamenti listájának 4. he-
lyén indítja a szentgotthár-
di Bana Tibor országgyűlési 
képviselőt, a Jobbik alelnökét. 

A Jobbik és az országgyűlési 
képviselő március 18-án köz-
leményben jelentette be ezt 
a döntést.  

(Információ: Jobbik Szent-
gotthárdi Alapszervezete)

Az uniós választás 4. helyén indítják 
a szentgotthárdi képviselőt

2019. április 23. (kedd), 
15.00-17.00 óra között a 
Pénzügyi, Városüzemelte-
tési és Jogi Bizottság (Ko-
vács Márta Mária, dr. Sütő 
Ferenc), illetve az Eszköz-

kezelő Önkormányzati Bi-
zottság (Virányi Balázs, dr. 
Sütő Ferenc, Vörös Gábor) 
fogadóórát tart. 

Helyszíne: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hiva-
tal Robert Leeb terme.

Tájékoztató
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (24.)

Vizelet inkontinenciáról ak-
kor beszélünk, ha akaratunk-
tól függetlenül vizelet ürül 
a húgyhólyagból. Mindegy, 
hogy csupán néhány cseppről, 
vagy nagyobb mennyiségről 
van szó. Valójában népbeteg-
ség, melynek jelentősége a 
várható életkor hosszabbo-
dásával mind nagyobb lesz. 
Az emberek 6-7%-át érinti, 
inkább női és változókori be-
tegségnek tartják, de a férfiak 
és fiatal nők is érintettek, és 
gyakorlatilag minden élet-
korban megjelenhet. Idős 
korban az emberek harma-
dánál – kétharmad részben 
nőknél – jelentkeznek vizelet-
visszatartási problémák.

Az akaraton kívüli, nem 
kontrollált vizeletürítés je-
lentősen csökkenti az életmi-
nőséget. Az érintettek sok te-
vékenységet mellőznek, ami 
izolációhoz vezet. A betegség 
nemcsak kellemetlen, hanem 
további szociális, pszicho-
lógiai problémákat is okoz. 
Különösen veszélyes, hogy a 
szégyen miatt a betegek alig 
beszélnek problémájukról. 

Az egészséges, erős gát-
izomzat tartja a húgyutak 
szerveit, és egyben zárva is 
tartja a húgyhólyagot. Ha 
ezek az izmok veszítenek 
erejükből és rugalmasságuk-
ból, akkor vizeletszivárgás 
lép fel. A gátizmok meggyen-
gülésének különféle okai 
lehetnek. Egyrészt örökle-
tesen is vannak gyengébb 
gátizomzatúak, akiknél egy 
váratlan tüsszentés már fia-
tal korban is egy-egy csepp 
vizelet távozásával járhat. 
Ezen kívül a testsúlyfölösleg 
is megterhelheti a gátizom-
zatot. A terhesség és szülés, 
különösen az elhúzódó, vagy 
gyenge fájásokkal járó szülés, 
szintén hozzájárulhat az in-
kontinencia megjelenéséhez. 
Inkontinenciát sajnos nem 
kellő körültekintéssel végzett 
nőgyógyászati beavatkozá-
sok, műtétek is okozhatnak.

A menopauza idején bekö-
szöntő hormonális változások 
megváltoztatják a medence 
izmainak állapotát. 

A férfiaknál a 
prosztata betegsé-

gekben szenvedőknél gya-
kori. 

A testmozgás hiányával, a 
gátizomzat edzettlenségével 
is összefüggésben lehet.

Ezen kívül idegrendsze-
ri károsodás, szorongás, 
gyógyszerszedés, székre-
kedés, vagy fertőzés is oka 
lehet a hólyaggyengeségnek. 
A felfázás is járhat átmeneti 
inkontinenciával. 

Különböző súlyossági fo-
kozatait különböztetjük meg.

Típusai:
Stressz incontinencia: a 

köhögéskor, tüsszentéskor, 
emeléskor jelentkező vize-
letszivárgás.

Sürgősségi incontinencia: 
a hólyag ürítését szabályozó 
izom túlműködése esetén 
jelentkező, hirtelen vizelési 
inger.

Nemritkán a betegség 
mindkét formája egyszerre 
lép fel 

Túlfolyásos incontinencia: 
sclerosis multiplex, prosztata 

megnagyobbodás, bizonyos 
gyógyszerek szedése, kábító-
szer hatására a hólyag jelen-
tősen kitágul, és kontrollálat-
lan vizeletfolyás jelentkezik.

Stressz-inkontinencia ese-
tében a megelőzésre kell 
felhívni a figyelmet. Szülés 
után a végbél és a húgycső 
záróizma és a gáti izomzat 
speciális tornagyakorlatokkal 
megerősíthető, és ezzel jelen-
tősen csökken a hólyagnyak 
későbbi süllyedésének esélye.

Sok esetben az inkonti-
nencia gyógyítható, de ez 
attól is függ, hogy mi okozta 
a panaszokat. 

Az inkontinencia kezelésé-
nek alapelve, hogy a vizelet-
csepegés okát kell megszün-
tetni. Alapos kikérdezéssel, 
fizikális és műszeres vizsgá-
lattal meg lehet határozni 
az okot.

(A cikket májusban folytat-
juk. A szerk.)

Dr. Nagy János
urológus szakorvos

A vizelet inkontinencia megelőzése és kezelése

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

Szentgotthárdon a Városi 
Gondozási Központban a 
Budapesti Fesztiválzenekar 
négy zenésze ad műsort 
április 16-án 13:30-tól. 

A komolyzene népszerű-
sítésére vállalkozva, a Bu-
dapesti Fesztiválzenekar 
a közösségért programso-
rozatába beválasztották a a 
szentgotthárdi Gondozási 
Központot is. Április 16-án 
kora délután a világhírű 
zenekar négy művésze: 

Bán Máté (fuvola), Gulyás 
Emese (hegedű), Juhász 
Barna (brácsa), Mód Or-
solya (cselló) lép fel. Elő-
adásukban Mozart A-dúr 
fuvolanégyese, G-dúr he-
gedű-brácsa duója, Glière 
Bölcsődala, Gavotte, Op. 39, 
No.2., Dohnányi szerenád-
ja, és Rossini Szerenádja 
szerepel. 

Információ: 
Városi Gondozási 

Központ

A rábafüzesi német tájház-
ban ismerkedtek a március 
21-ei túra alkalmával a Szent-
gotthárdról gyalog és bicikli-
vel érkező kirándulók a hianz 
kultúrával. 

A négy kilométernyi mozgást 
követően, az első Vas megyei 
német nemzetiségi tájház bejá-
ratánál Paukovits Helmut Tibor, 
Szentgotthárd Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzatá-
nak elnöke fogadta a Harmónia 
Egészségvédőkör tagjait. Az 
elnök elmondta, Dankovics 
Ferencnek, az egykori rábafü-
zesi iskola igazgatójának és fe-
leségének, Szőke Angyalkának 

köszönhető, hogy gyűjtésük 
eredményeként a régi haszná-
lati tárgyak ma is alapját adják 
a tájház berendezésének.  

h. r. l. 

A Budapesti Fesztiválzenekar 
tagjai a gondozóházban

Az egykori hianz-élettel ismerkedtek
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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
április 12. 19:00, április 13. 

17:00, április 14. 16:00, április 
15. 19:00

Shazam!  (szinkronizált 
amerikai sci-fi akcióvígjáték 
– 3D)

Premier! április 13. 19:30, 
április 14. 18:30, április 16. 
19:00

Miután (szinkronizált ame-
rikai romantikus thriller – 2D)

április 19. 17:00, április 21. 
16:00 – Jegy: 700 Ft

Nyúl Péter (szinkronizált 
ausztrál-amerikai-angol csa-
ládi animációs film – 2D)

április 19. 19:00, április 20. 
19:30

Kedvencek temetője (szink-
ronizált amerikai horrorfilm 
– 2D)

április 20. 17:00, április 21. 
18:00, április 22. 19:00

Shazam! (szinkronizált ame-
rikai sci-fi akcióvígjáték – 2D)

április 23. 19:00 (Filmklub)
Csuklyások (feliratos ame-

rikai életrajzi film, krimi-víg-
játék – 2D)

Premier! április 26. 19:00, 
április 27. 19:00, április 28. 
18:00, április 29. 19:00, április 
30. 19:00

Bosszúállók:  Végjáték 
(szinkronizált amerikai sci-fi 
akció-kalandfilm – 3D)

április 27. 17:00, április 28. 
16:00

Mia és a fehér oroszlán 
(szinkronizált francia családi 
film – 2D)

TAVASZI FILMKLUB
Mottó: Oscar-válogatott
április 23. 19:00
Csuklyások (feliratos ame-

rikai életrajzi film, krimi-víg-
játék – 2D)

május 7. 19:00
Egy fantasztikus nő (fel-

iratos chilei-német-spanyol-
amerikai dráma – 2D)

május 21. 19:00
Bohém rapszódia (szinkro-

nizált angol-amerikai életrajzi 
dráma, zenés film – 2D)

június 4. 19:00
Alelnök (feliratos amerikai 

életrajzi dráma, vígjáték – 2D)
június 18. 19:00
A kedvenc  (feliratos ír-

angol-amerikai történelmi 
film – 2D)

A különleges alkalmakra 
kéthetente kedden 19:00 órá-
tól kerül sor. Klubjegy: 900 
Ft – kedvezmény: 700 Ft/elő-
adás legalább négy különböző 
filmre előre megvásárolt tikett 
esetén. A vetítéseket követőn 
az Azúr Drogéria jóvoltából 
ismét teázással egybekötött 
beszélgetés várja az érdek-
lődőket a filmszínház galé-
riáján. További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu 

EGY ÚJABB NAGYON VÁRT 
FILM

Bosszúállók: Végjáték – A 
Marvel mozis univerzumának 
egészét felölelő, közel egy év-
tized eseményeinek tetőpont-
ját jelentő legújabb részében 
minden idők legnagyobb és 
leghalálosabb leszámolása 
tovább folytatódik, a kimene-
tele azonban még kétséges. Az 
életben maradt főhősöknek és 
a megfogyatkozott szövetsége-
seiknek továbbra is mindent 
kockára kell tenniük. A szu-
perprodukció Szentgotthár-
don szintén a magyarországi 
premier időszakában kerül az 
ezüstvászonra, először április 
26-án (pénteken) 19 órától 
lehet megnézni. Fontos és 
hasznos tudnivaló, hogy – a 
forgalmazó előírásának meg-
felelően – az online helyfog-
lalás még nem lehetséges, a 
jegyeket csak elővételben lehet 
megvásárolni a mozi pénztá-
rában. További információk: 
www.csakanyimozi.hu 
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Még csak három hónap 
telt el az évből, de már öt 
fellépésen és számos hétvégi 
megmérettetésen vannak túl 
a PresiDance táncosai. Ezeken 
a versenyeken számos sikert 
értek el: Országos Bajnokság, 
Nyugat-Területi Bajnokság, 
ahol dobogós, illetve bajnoki 
címeket szereztek a külön-
féle kategóriákban. A hobby 
csoportok is szépen fejlődnek, 
egyre több fiatal érdekelődik a 
táncsport iránt és csatlakozik a 
PresiDance csoportjaihoz. Az 
egyesület továbbra is együtt 
dolgozik a Szentgotthárdi 
Egészségfejlesztési Irodával, 
közös céljuk a szentgotthárdi 
lakosok egészségmegőrzése 
és megtartása. Az elkövetkező 
időszak is hasonlóan moz-
galmas lesz. Áprilisban ismét 
helyi Táncgálát szerveznek, 
emellett siófoki verseny is sze-
repel a naptárban, valamint a 
Tánc Világnapján, a Balaton 
partján még egy félórás mű-
sort adnak. A májusi hétvégék 
is rendkívül zsúfoltak lesznek, 
minden hétvégén, versenyen 
mérettetik meg magukat az 
egyesület táncosai és oktatói. 

A júniusi versenynaptárban 
4 pár részére diákolimpiai 
verseny, valamint szombat-
helyi verseny lesz. Fontos 
mérföldkő lesz nyáron az 
I. PresiDance Kupa, ahol a 
táncosok mellett minden ér-
deklődőt szeretettel várnak a 
szervezők.

(Információ: PresiDance)

Szombathelyen, március  
14-én a Vas Megyei Köz-
gyűlés a Megyeháza dísz-
termében ünnepi ülést és 
megemlékezést tartott az 
1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 171. évfordu-
lója alkalmából, ahol elis-
meréseket is átadtak. Szent-
gotthárdról Monek Józsefné 
kapott kitüntetést. 

Az 1848/49-es szabadság-
harc évfordulóján ünnepi be-
szédet mondott Majthényi 
László, a Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke. A hagyományoknak 
megfelelően a megemlékezés 

után adták át az elismeréseket 
a megyéért kiemelkedő mun-
kát végzők részére.

Az ünnepségen elhangzott 
méltatás: Vas Megye Köz-
gyűlése Monek Józsefnét, a 
Szentgotthárdi Szakosított 
Otthon dolgozóját „Vas Megye 
Szolgálatáért Szociális Tagoza-
ta” elismerésben részesítette. 

Monek Józsefné 1962-ben 
született, 1990-
ben kezdett dol-
gozni a Szentgott-
hárdi Szociális 
Otthonban kise-
gítő munkakör-
ben. Kezdetben 
osztályon végzett 
t a k a r í t á s i  f e l -
adatot, majd az 
intézményi büfé 
t isztántartását 
látta el. Az elmúlt 
években munká-
ját példamutató 
gondossággal vé-
gezte. Munkatár-

saihoz, vezetőihez fűzött mun-
kakapcsolata kifogástalan volt. 
2019-ben nyugdíjba vonul. 

(Információ: Vas Megyei 
Önkormányzat)

Fotó: Büki László

130 éve, 1889. április 1-jén 
Szent-Gotthárd település 
nagyközség lett.

95 éve, 1924 áprilisában a 
Trianon utáni területvesz-
tések miatt az országgyűlés 
több gimnázium bezárásáról 
határozott, ami a helyi kö-
zépiskolát is érintette volna. 
A település dr. Vargha Gábor 
országgyűlési képviselő és 
dr. Kiss Elemér főszolgabíró 
vezetésével összefogott. 1924. 
május 2-án, első alkalommal 
dr. Vargha Gábor, dr. Kiss 
Elemér, Csencz József és Szé-

kely Ernő személyesen vitte 
el a gimnázium működéséről 
szerkesztett emlékiratot a 
minisztériumba. Június 20-
án újabb „látogatást” tettek 
Budapesten. Sikeres köz-
benjárásuk megmentette az 
intézményt a bezárástól, sőt, 
a minisztérium megemelte a 
támogatását.

75 éve, 1944. április 28-
án, 6 héttel Magyarország 
németek általi megszállá-
sa után hatályba lépett a 
rendelet a zsidók kijelölt 
gettókba zárásáról. A szent-

gotthárdi gettó a kaszagyá-
ri barakk lakásokban volt 
kijelölve. A deportálások 
végrehajtása miatt jelölték 
ki a gettó helyét.

30 éve, 1989. április 1-jétől 
tisztítja városunk szenny-
vizeit az Ausztriában levő 
heiligenkreuzi szennyvíz-
tisztító. Ehhez egy valamivel 
több, mint 2 km-es csatornát 
kellett építeni a hozzá szük-
séges műszaki berendezé-
sekkel.

5 éve,  2014. április 6-i 
választások óta vannak 

nemzetiségi szószólók a 
parlamentben. A szlové-
nokat Kissné Köles Erika 
képviseli.

2014. április 13-án, mint 
minden évben virágvasár-
napkor a Vasi Múzeumbarát 
Egylet látogatott városunkba, 
hogy Pável Ágoston nyomá-
ban emléktúrát szervezzen. 
A programot mindig a Pável 
Ágoston Múzeumban kezdik, 
hogy megemlékezzenek a 
névadóról.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók áprilisban

A szakosított otthon dolgozóját 
is kitüntették

Monek Józsefné Majthényi Lászlótól 
vette át a kitüntetést

Mozgalmas időszakok 
a PresiDance egyesületnél

Závecz Gabriella – Bajzek 
Patrik, Könye Rozália 
Ilka – Závecz Roland

 Soltész-Bárczi Levente – 
Németh Lora
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Az elmúlt időszakban a szé-
chenyis diákok ismét szép 
eredményekkel tértek haza 
számos tanulmányi és sport-
versenyről. 

Az első ilyen a ZöldOkos 
Kupa fenntarthatósági isme-
retekkel kapcsolatos vetél-
kedő volt. A verseny január 
10-től május 10-ig tart, amely 3 
fordulós on-line vetélkedőből, 
megyei elődöntőkből, regio-
nális döntőkből és országos 
döntőből áll. Az első 3 forduló 
on-line megmérettetés volt a 
helyi iskolások részére, ahol a 
versenyzőknek a fenntartha-
tósági ismeretekkel kapcso-
latos kérdéseket kellett minél 
hatékonyabban megoldaniuk. 
A verseny online fordulójáról 
a megyei elődöntőbe két csa-
pat jutott be, ahol: Bocsi Eme-
se, Virágh Szonja és Tóka Réka, 
7. b osztályos tanulók első 

helyezést értek el, valamint 
Czibók Dániel, Tóth Máté és 
Gáspár Dominik, 7. c osztályos 
tanulók a 7. helyet szerezték 
meg. Felkészítő tanár: Kocsis-
né Takács Éva.

 Március 20-án a Megyei 
Mezeifutó Diákolimpián vet-
tek részt a széchenyis tanulók 
Szombathelyen a Sugár úti At-
létikai Centrum környékén ki-
alakított pályán. Az iskola több 
tanulója versengett. Eredmé-
nyek: - Leány II. korcsoport 
(49 induló): Lakatos Tifani, 5.c 
- 21. hely, Sipos Gréta, 5.c - 22. 
hely, Leány III. korcsoport (79 
induló): Méhes Jázmin, 5.c - 23. 
hely, Láng Anna, 6.c - 24. hely, 
Iván Mercédesz, 5.c - 36. hely, 
Felkészítő: Kozma Gábor.

A hagyományoknak meg-
felelően Kőszeg adott otthont 
március 23-án a Megyei Te-
rematlétika Bajnokságnak, 

ahol szintén részt vettek felső 
tagozatos szentgotthárdi diá-
kok. Eredmények: Többkörös 
futás - Leány II. korcsoport 
(15 induló): Sipos Gréta, 5.c - 6. 
hely, Lakatos Tifani, 5.c - 7. hely, 
Leány III. korcsoport (7 induló): 
Méhes Jázmin, 5.c - 2. hely, 
Láng Anna, 6.c - 5. hely, Fel-
készítő: Kozma Gábor. A ma-
gasugró versenyben Mihályfi 
Dóra (7.b) nagy fölénnyel első 
helyezést (145 cm) ért el, a 30 
m-es futásban pedig az előkelő 
2. helyen végzett a kiváló at-
léta. A IV. korcsoportban Hor-
váth Tifani magasugrásban 
4. helyen végzett, felkészítő: 
Hegyi József.

A sportversenyek mellett 
március 28-án, Szombathe-
lyen Megyei Német Nemze-
tiségi Tanulmányi Versenyen 
vettek részt az iskola tanulói. A 
7. évfolyamosok versenyében 

Mikos Abigél (7.b) első, Pavlics 
Bálint (7.b) második helye-
zést ért el. Felkészítő: Csuk 
Hajnalka. A 8. évfolyamosok 
között Monek Hanna a 8.b-ből 
szintén második helyezést ért 
el, felkészítő: Krányecz Teréz.

(Völker-Horváth Anita, 
Széchenyi iskola)

Kecskeméten rendezték 
Magyarország 111. mezei futó 
országos bajnokságát. A ve-
rőfényes idő kedvezett a 
versenyzőknek. A férfiak 8 
kilométeres, 4 körös távján 
74 felnőtt, U23-as és junior 
futó állt rajthoz. Az egyé-
ni megmérettetés mellett 
csapatban is versengtek. 
A Szombathelyi Egyetemi 

Sportegyesület U23-as kor-
osztályban induló triója: 
Jacsev Sámuel, Petrovics Alex 
és ifj. Borbély Sándor össze-
állításban a 3. helyet szerezte 
meg. Közülük a szentgotthár-
di ifj. Borbély Sándor először 
indult országos bajnokságon, 
és 27:42-es idővel ért célba.  
A csapat edzője: Kívés István.

(id. Borbély Sándor)

Március 26-án Celldömölk 
adott otthont a Megyei Kézi-
labda Diákolimpia döntőjé-
nek a fiú III. korcsoportban. 
A megyei döntőn 6 csapat 
mérkőzött meg egymással, 
Szombathely – Gothard is-
kola, Gyöngyösfalu, Ikervár, 
Celldömölk, Vasvár – Kar-
dos iskola, Szentgotthárd. A 
szentgotthárdiak csapata a 
2. helyezést szerezte meg. A 
csapat kézilabdázóit a Szent-

gotthárdi VSE, valamint a 
Máriaújfalui SE csapatai ad-
ták. Csapattagok: Németh 
Tamás, Klujber Zoárd, Luthár 
Zsombor, Varga Bertold, 
Kollarits Ádám, Rónai Patrik, 
Korpics Kristóf, Németh Le-
vente, Horváth Ákos, Torma 
Zsombor, Tóka Barnabás. A 
csapata edzői: Ernst Attila 
és Katona Dániel, felkészítő 
tanár: Pável Tamás.

Információ: gá

Versenyeken a széchenyis diákok

Gotthárdi csapatbronz a mezei 
futó országos bajnokságról

III. korcsoportos Megyei 
Kézilabda Diákolimpia Döntő

Mihályfi Dóra, 
Horváth Tifani magasugrók
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Február 3-án Szlovéniában, 
a Muraszombat melletti 
Nemčavciban rendezték a 
szlovén körversenyben a 
muraszombati körzet 2. já-
téknapját. 

A versenyen ezúttal már 3 
ország sakkozói vettek részt, 
hiszen a hazai, szlovén ver-
senyzők és több horvát ver-
senyző mellett indult el Librecz 
Lénárd is a Szentgotthárdi 
Sakkegyesület versenyzője-
ként, aki így a magyar színeket 
is képviselte. Librecz Lénárd a 
10 fordulóban szerzett 7,5 pont-
jával az első helyezett 13 éves 
horvát induló mögött az ösz-
szesítésben a 2. helyet szerezte 
meg. Február 17-én, vasárnap 
Szlovéniában, a Muraszombat 
melletti Puconciban már a 
3. játéknappal folytatódtak a 
küzdelmek a muraszombati 
körzetben kiírt szlovén kör-
versenyben. Ezúttal a már 
4 nemzet – szlovén, horvát, 
magyar és német – sakkozóit 
is felvonultató mezőnyben 
a felnőttek között versenyző 
ifj. Kutas Lajos a 9 fordulóban 
szerzett 6 pontjával az 5. he-
lyen, míg az 5,5 pontos Király 
Ferencz a 7. helyen végzett a 
28 fős mezőnyben.

Február 09-én, szombaton a 
lukácsházi Közösségi Házban 
várta a Vas Megyei Sakkszövet-
ség az általa kiírt, meghívásos 
„Vas Megyei Kistelepülések 
2019. évi Bajnoksága” elneve-
zésű - a korábbi „Falusi Szparta-
kiádok” örökébe lépett - rapid 
sakkversenyre a meghívást 
elfogadó csapatokat. A 10 csa-
patban összesen 43-an ültek 
asztalhoz. A Szentgotthárdi 
Sakkegyesület tagjaiból is álló 
csapat Alsószölnök néven az 
ifj. Kutas Lajos, Horváth Imre, 
Király Ferencz és Librecz Lé-
nárd összeállításban indult, 
és egy vereséggel zárta a 9 
fordulót, de a több döntetlen-
nel zárult mérkőzése miatt, a 

lehető legkisebb különbséggel, 
azaz 0,5 ponttal, de lecsúszott 
a dobogóról, és a 4. helyet 
sikerült megszereznie. Az 1. 
táblán játszó ifj. Kutas Lajos a 
megszerezhető 9 pontból 7.5 
ponttal, míg Király Ferencz 
a 3. táblán elért 8.5 pontjával 
lett tábladíjas. A verseny leg-
fiatalabb indulójaként pedig 
Librecz Lénárd vehetett át egy 
különdíjat.

Február 22-én Szombathe-
lyen, a Haladás Sportkomp-
lexumban rendezték meg a 
Vas Megyei Sakk Diákolimpia 
Amatőr Egyéni Korcsoportos 
Sakkversenyt általános iskolá-
sok számára. A Szentgotthárd 
és Térsége Iskolát 2 ifjú sakkozó 
képviselte: Németh Huba a 
legifjabbak csoportjában, az I. 
korcsoportban, ahol a 2010-
ben vagy ezután születettek 
indulhattak, illetve Librecz Lé-
nárd a II. korcsoportban, ahol 
a 2008-2009-ben születettek 
indulhattak a versenyen.

A maga 20 indulójával az I. 
korcsoportban volt a legné-
pesebb mezőny. Itt egyedüli 
szentgotthárdiként Németh 
Huba küzdött meg a bajnoki 
címért. A 7 forduló során Huba 
4 pontot szerzett, és az utolsó 
forduló előtt még esélye volt az 
összetett 2. hely elérésére is, de 
végül a verseny második helye-
zettjétől elszenvedett vereség 
miatt a 7. helyre csúszott vissza.

A II. korcsoportban a Szent-
gotthárdot képviselő 3. osztá-
lyos Librecz Lénárd mindjárt 
az első körben összekerült 
a versenyt végül veretlenül 
megnyerő szombathelyi, 4. 
osztályos Szabó Gergővel. Bár a 
középjátékban még jobb állása 
volt, végül ezt a partit Lénárd 
sajnos elvesztette. Ezután vi-
szont minden további párhar-
cot megnyerve 6 ponttal a 2. 
helyen végzett 

Március 15-én Szentgotthár-
don, a Lipa szállóban rendezték 
meg a 2019. évi Vas Megyei I. 
Osztályú Sakk Csapatbajnok-
ságot, ami 2 fordulóval indult, 
majd március 16-án, szomba-
ton Vépen, a kultúrházban a 
harmadik fordulóval zárult. A 
megyei I. osztályú sakk csa-
patbajnoki címért a következő 
4 csapat szállt harcba: a Szom-
bathelyi Sportiskola, a Vasalja 

és a Vép csapatai mellett – az 
első napi házigazda – Szent-
gotthárd csapata is az indulók 
között szerepelt, s 18 pontot 
szerezve nyerte el 2019-ben 
a Vas megyei I. osztályú sakk 
csapatbajnoki címet, amivel 
meg is védte a tavaly megszer-
zett címét.

A szentgotthárdi csapatot a 
következő 11 csapattag alkot-
ta (a FIDE ÉLŐ pontszámok 
szerinti erősorrend alapján): 
Takács Balázs, Titan Matej, 
Boris Kovac, Nagy Kristóf, Par-
ragi István, Makk Norbert, 
Takács Károly, ifj. Kutas Lajos, 
Horváth Imre, Király Ferencz 
és Librecz Lénárd. (Az első kép 
a Vas  Megyei I. Osztályú Sakk 
Csapatbajnokságon, a második 
a Vas Megyei Sakk Diákolimpia 
Amatőr Egyéni Korcsoportos 
Sakkversenyen készült.)

Librecz Péter

Szentgotthárdi sakkozók sikerei

A Széchenyi iskola mellett az Arany iskola is részt vett a 
Megyei Diákolimpia mezei futás döntőjében. A versenyt a 
szombathelyi Sugár úti atlétika pályán bonyolították le. A ta-
nulók a II. korcsoportban indultak. Fiúknál Molnár Ádám ért 
el előkelő helyet, a nagyjából 70 indulóból a 24. helyen sikerült 
célba érni. Lányoknál egyéniben és csapatban is indultak. A 
lány csapatot Kapitány Gréta (12.), Mihályfi Jázmin (28.), Pus-
kás Evelin (31.), Tass Luca (35.), és Lambert Nóra (37.) alkották. 
Ebben a mezőnyben is 60-70 futó állt rajthoz, és Kapitány 
Gréta a 12. helyével érte el az iskola legjobb eredményét. A 
tanulókat Gerebics Gergő készítette fel. (g. á)

Megyei Diákolimpia mezei futás

Librecz Lénárd, Király Ferenc, 
Németh Huba Vas megyei I. osztályú sakk csapatbajnokok
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Ellentétes eredményességű szériák
A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Kiswire-
Szentgotthárd VSE, és a megyei II. osztály „Déli” cso-
portjában játszó Rábatótfalui SE eddig nem közölt 
eredményei: 

Szentgotthárd – Rábapaty 2-0
Lukácsháza – Szentgotthárd 1-0
Szentgotthárd – Jánosháza 2-1
Király SZE – Szentgotthárd 0-1
Gyöngyösh-Szentk. – Rábatótfalu 2-0
Rábatótfalu – Szarvaskend 0-3
Nádasd – Rábatótfalu 2-1
Rábatótfalu – Tutitextil Körmend 2-6

Csupa móka, kacagás jelle-
mezte február 28-án a szent-
gotthárdi Gondozási Központ-
ban a farsangi délutánt.

Nagy csinnadrattával kez-
dődött a jelmezes felvonu-
lás. Maja, a méhecske úgy 
röpködött, mintha a virágos 
réten lenne. Annak is lehetett 
nevezni a tarka forgatagot, a 
színes ruhába öltözött mese-
figurákat, Piroskát, kalózt, in-
diánt, táncoslányt, úrhölgyet, 
bohócokat. De voltak szor-
galmasan dolgozó emberek 
is: festő, takarítónő, cukrász, 
pincér, asszisztensnő.

A csinos matróz tele üveggel 
indult a felvonuláson, mire a 
végére ért, meglátszott rajta, 
hogy hova tűnt az üveg tar-
talma. A rendezők mindenre 
gondoltak. Ha megártana vala-
kinek a sok nevetés, jelen volt 
egy kedves, mosolygós doktor 
bácsi is. Kérdésemre, hogy 

„Doktor Úr! A maga szíve sose 
fáj?” – huncut választ adott.

A cigánylány szép volt szín-
pompás, csilingelő jelmezé-
ben, fekete, göndör hajával. 
Elfelejtettem vele megjósol-
tatni a jövőmet.

A varázsló éltette a vigas-
ságot, férfi lévén még huncut 
vicceket is mesélt.

Hóemberek hordták a fi-
nomságokat. Üdítővel koccin-
tottunk, de egyre jobb kedvünk 
lett; nevettünk, táncoltunk. A 
cowboy legény kitett magáért, 
végig táncoltatta a maskarás 
sereget. Elsőként hívott táncra 
minden hölgyet Zorro, néha 
hölgykoszorúban ropta. Ilyen-
kor nem fáj derék, térd, csak 
eszem-iszom, dínom-dánom 
van. Ezért szeretjük a farsan-
got. Köszönöm a meghívást, jól 
éreztem magam.

Kovács Lászlóné Éva néni
idősügyi tanácstag

Idén már harmadik alka-
lommal, és ezúttal tavasszal 
szevezi a Szentgotthárdi 
Sakkegyesület a Szentgott-
hárd – Lipa Hotel - Kupa el-
nevezésű Nyílt, Rapid Sakk-
versenyt. A szervezők célja 
a sakkozás népszerűsítésén 
túl, hogy versenylehetőséget 
kínáljanak a gyermek, ifjú-
sági és felnőtt korosztályú, 
amatőr és versenyengedély-
lyel rendelkező sakkozók 
részére, a szentgotthárdi és 
a környékbeli, valamint Vas 
megyei és a régió sakkozói 
számára, illetve osztrák, szlo-
vén sakkozók részvételével 
nemzetközi versenyzésre is 

adódik alkalom. Céljuk a régi 
sportkapcsolatok megtartá-
sa, újak létrehozása is.

Időpont: 2019. május 01. 
szerda, 10:00 óra 

Helyszín: Szentgotthárd,  
Lipa Hotel

Jelentkezési határidő: 2019. 
április 28. éjfél 

Jelentkezni, illetve a rész-
letekről bővebb felvilágosí-
tást kérni az alábbi elérhe-
tőségen lehet: 

Librecz Péter Tel.: 06-
30-70-31-397 e-mail: peter.
librecz@mpsa.com                                    

Libreczné Dolgos Marietta 
Tel.: 06-30-70-31-399 e-mail: 
marietta.dolgos@mpsa.com

Farsangoltunk

Jelentkezés a III. Szentgotthárd 
– Lipa Hotel-Kupa, Nyílt Rapid 
Sakkversenyre

Március 9-10. között ren-
dezték a 2018/2019. tanévi 
Úszó Diákolimpia Országos 
Döntőjét Győrben az Aqua 
Sportközpontban. Az ese-
ményen az I., II., korcsoport 
nyílt és a III. , IV. és V-VI. 
korcsoport „B” kategória 
versenyzői egyéniben és vál-
tóban mérték össze tudásu-
kat, hogy a küzdelem végén 
a legjobbak megszerezzék a 
„Magyarország diákolimpiai 
bajnoka” címet. Császár - 
Bartakovics Csaba verseny-

zői hát-, gyorsúszásban és 
váltóban szerepeltek a győri 
versenyen.

Eredmények: Viserálek 
Dorka (8.g) IV. korcs. 100 m 
leány hátúszás 14. hely. – Mol-
dován Eszter (6.g) III. korcs. 
100 m leány hátúszás 19. hely. 
– Moldován Eszter (6.g) III. 
korcs. 100 m leány gyorsúszás 
17. hely. – Németh Mirtill, Páli 
Borka, Szabó Zsófia, Viserálek 
Dorka (8.g) IV. korcs. 4x50 m 
leány gyorsváltó 10. hely.

(g. á)

Úszó Diákolimpia Országos Döntő

Németh Mirtill, Páli Borka, Császár-Bartakovics Csaba, 
Viserálek Dorka, Szabó Zsófia, Moldován Eszter



Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet!
Keresse meg azt a szentgotthárdi alapítványt vagy egyesületet, melynek projekt-

jét, 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 szervezetek számára minden forint óriási se-
gítséget jelent.

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

Szentgotthárdi Civil Fórum 18897023-1-18

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 18892901-1-18

Szentgotthárd Énekegyesület 18893311-1-18

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 18894219-1-18

Szentgotthárdért Közalapítvány 19246200-1-18

Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 18888324-1-18

Horgász Egyesület Szentgotthárd 19895794-1-18

Rábafüzesért Egyesület 18896493-1-18

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 18898677-1-18

Egészségesebb Jövőért Alapítvány 18894611-1-18

Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 18898543-1-18

Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány 18883570-1-18

A Tehetségekért Alapítvány 18880292-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 18883910-1-18

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 18895564-1-18

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 18889727-1-18

Szentgotthárdi VSE 19893589-1-18

Szentgotthárdi Kézilabda Klub 19247964-2-18

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület  18894941-1-18

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 18897229-1-18 

Az SZJA 1%-át gyűjtő, támogatható alapítványok és egyesületek:

Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány 18884313-1-18 

Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás 18898316-1-18

Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány 18898787-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 18880890-1-18

Hármashatár Baráti Kör 18887268-1-18

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 18881808-1-18

Synergy Fittness Szentgotthárd SE 18271948-1-18

Szentgotthárd - Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete 18204481-1-18

Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért 18880230-1-18

ÖRNYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány 18284476-1-18

Máriaújfaluért Egyesület 18896929-1-18

Máriaújfalui SE 19893424-1-18

Rábatótfalusi Sportegyesület 19893503-1-18

Skorpió Kick-Box Sportegyesület 18892808-1-18

Brenner János Emlékhely Alapítvány 18880711-1-18

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 19247737-1-18

Református Templomért Alapítvány 18882469-1-18

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 15574321-1-18

Rába-Vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 18891508-1-18

PresiDance Táncsport Egyesület 18757367-1-18

1%

Programozást szerető, lelkes fiatalok 
jelentkezését várjuk szentgotthárdi 

munkavégzésre, akár kötetlen munkaidőben is.
Kérdéshez, egyeztetéshez telefon vagy 

e-mail elérhetőségek 
a www.portoro-szoftver.hu weblapon találhatók.

 
 

A SZEOB Tótágas Bölcsődéje 
 „BÖLCSŐDEKÓSTOLGATÓRA”  

várja  
2019. április 27-én 10.00-12.00 óra között 

mindazon szülőket gyermekeikkel , akik 
szeptembertől szeretnék igénybe venni a bölcsődei ellátást. 

 

KEDVES 
ÉRDEKLŐDŐ! 
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Az elmúlt éveknél jóval na-
gyobb számú nevezés érkezett 
az idei diákbajnokságra. Kö-
szönhető ez egyrészt a sport-
ág népszerűségének, 
illetve annak is, hogy 
2019-ben Magyaror-
szágon rendezik az 
utánpótlás Európa-
bajnokságot. A bé-
késcsabai versenyen 
több mint 400 diák 
nevezett március 

23-án. A versenyen részt vett 
a Vörösmarty gimnázium 5. 
osztályos tanulója, Bedi Miklós 
(Skorpió Kick-box SE Szent-

gotthárd) is, cadet 1-42 
kg kategóriában. Miklós 
magabiztosan menetelt 
az elődöntőig, azonban 
itt összekerült nagy ri-
válisával, akivel szem-
ben végül egy szoros 
meccsen alulmaradt, így 
bronzérmes lett. (g. á)

Kick-box Diákbajnokság Országos Döntő

2019. május 1-jén 
a majális alkalmából vidámpark 

(dodzsem, körhinták, 
gyerekhinták, bungee trambulin) 

várja a szórakozókat 
Szentgotthárdon.

Új helyen: 
Füzesi úti  

Fezo ABC-vel szemben.

Bedi Miklós


