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Szentgotthárd Város Önkormányzata az elmúlt időszak-
ban számos pályázati projektet állított össze és nyújtott 
be, ezek többsége pozitív elbírálásban részesült, a célok 
teljesültek, vagy megvalósítás alatt állnak. A munkát 
folytatja az önkormányzat, megragadják az újabb le-
hetőségeket. A közelmúlt pályázatairól készítettünk 
számvetést. 

Csatornahálózat kiépítése, közlekedés. Sikeres KEHOP 
pályázatnak, több mint félmilliárd forintnak és nem kevés 
ráfordított energiának köszönhetően, tavasszal megvalósult 
a máriaújfalui városrész szennyvíz-elvezetése. 

Folytatás a 4. oldalon 

Zsúfolásig megtelt a szentgotthárdi 
Refektórium nagyterme június 3-án a 
hagyományos pedagógusnapi ünnep-
ségen. Az ünnepségen a díszoklevéllel 
elismet tanárokat, óvodapedagógusokat 
is köszöntötték. 

A Himnusz közös eléneklése után az 
alkalomhoz illően Reviczky Gyula: Diákélet 
című verse hangzott el, majd Huszár Gábor, 
a város polgármestere mondta el a peda-
gógusnaphoz kötődő gondolatait. Hangsú-
lyozta, hogy boldog lehet az az ember, aki 

olyan iskolában, olyan pedagógusok keze 
alatt nevelkedett, akikre sok év múltán is jó 
szívvel gondolhat. Az ilyen ember számára 
– önmagát is közéjük értve – ünnep minden 
nap, amit az iskola közelében tölthetett. 

Folytatás a 3. oldalon 

Pályázati projektek Szentgotthárdon

Az óvoda új közösségi helyisége
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Hrabovszky Orth Katinka, 
a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület új elnöke fiatal, 
lendületes, határozott, kre-
atív személyiség. Márciustól 
vezeti a Pannon Kapu Kul-
turális Egyesületet, május 
29-étől az egyesület elnöke. 

Tősgyökeres szentgotthárdi, 
sok szállal kötődik a városhoz. 
Nagyapja a helyi gimnázium 
tanára volt, ő is vörösmartys 
volt, itt érettségizett. Ezt kö-
vetően a Savaria Egyetemi 
Központ színházművésze-
ti tanszékének Zsurzs Kati 
irányította osztályába ke-
rült, majd egy év után Jordán 
Tamás vette át őket. Akkor 
alakult meg a szombathelyi 
Weöres Sándor Színház, s ott 

fejezte be tanulmányait, ott 
és a budapesti Magyar Szín-
házban gyakorolta a színé-
szi szakmát. Aztán elsodorta 
másfelé az élet, sokfelé járt, 
sokféle szakterületen – köz-
tük modellként – próbálta ki 
magát, de igazán a kulturális 
tevékenység vonzotta, s erre 
a területre tért vissza. 

Katinka úgy érzi, bármerre 
is vezérli az élet, ő elsősorban 
színházi embernek tartja 
magát, s ezt akarja kamatoz-
tatni a Pannon Kapu Kultu-
rális Egyesület elnökeként 
is. Természetesen nem akar 
szakítani a jó hagyományok-
kal, a már bevált, népszerű 
rendezvényekkel, de új utakat, 
kihívásokat is keres, szán-
dékában áll visszahozni a 
bérletes színházi előadásokat 
Szentgotthárdra. Tervei között 
szerepel, hogy olyan prog-
ramok, előadások legyenek, 
amelyek minden korosztály 
érdeklődésére számot tart-
hatnak, mindenki megta-
lálhatja azt, ami őt érdekli a 
gyerekektől a fiatalokon és 
középkorúakon át az idősekig. 

Nagyon szeretne egy helyi 
színjátszó kört létrehozni, 
melynek érdekében már fel-
hívást is közzétettek. Ez ama-
tőr színjátszó társulat lenne, 
amely a szakmai irányítása 
mellett közös műhelymunkát 
végezne. Jó volna megmoz-
gatni a cél érdekében a város 
lakosságát, amire reális esély 
is van. Továbbra is szoros 
kapcsolatot akar ápolni az 
önkormányzattal, ahogy a 
civil szervezetekkel, intézmé-
nyekkel is, hiszen fontos egy-
más segítése, a közös munka. 
Hrabovszky Orth Katinka 
sokszínűségére egyébként 
jellemző, hogy szenvedélyei 
közé tartozik az olajfestészet 
és a sanzonéneklés is. 

L. E. 

Június 1-jén a Rábafüzesért Egyesület gyereknapot szer-
vezett, egyúttal ezen a délutánon döntötték ki a májusfát. 
A vendégeket zsíros kenyérrel, újhagymával, a gyerekeket 
palacsintával kínálták.

Gyereknap Rábafüzesen

Színjátszó kört is szeretne létrehozni

Hrabovszky Orth Katinka

Április 21-én, húsvétvasárnap 
tartotta szokásos évadnyitó 
koncertjét a Szentgotthárdi 
Városi Fúvószenekar a Széche-
nyi iskola tornacsarnokában. 
A program részeként átadták 
az év zenésze díjat. A zenekar 
tagjainak titkos szavazatai alap-

ján az év zenésze László Tamás 
nagydobos lett, Bedőcs Gábor, a 
Szentgotthárd Fúvóskultúrájá-
ért Egyesület elnöke nyújtotta 
át neki az elismerést. (Anyag-
torlódás miatt kimaradt májusi 
számunkból ez a kép. A szerk.)

Fotó: Horváth Borbála

Az év zenésze lett

A Színházban, május 31-én 
nagyszabású gála keretében 
mutatták be tehetségüket 
a Szentgotthárd és Térsége 
Iskola Széchenyi István 5-8. 
Évfolyamos Általános Isko-
lájának diákjai. A pedagó-
gusokkal közösen előadott 

műsorszámokat vastapssal 
jutalmazták a nézőtéren 
ülő szülők, osztálytársak. 
A majdnem kétórás vidám 
program az iskola ének-
karának előadásával vette 
kezdetét. 

H. R. L. 

Széchenyisek gálája
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Folytatás az 1. oldalról
A mai, igencsak új utakat 

keresgélő oktatáspolitika zeg-
zugos ösvényein a pedagógu-
sok számára utat mutatnak a 
nagy elődök. A pedagógusok 
munkája talán soha nem szólt 
ennyi küzdelemről, alkalmaz-
kodóképességről, türelemről, s 
nem állt ki annyi próbát, mint 
napjainkban. A pedagógus lét 
azonban nem csupán munkát 
jelent, hanem szellemiséget, 
és egész életre szóló elhiva-
tottságot. A polgármester fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy 
Szentgotthárd város vezetése 
mindig szem előtt tartotta azt, 
hogy a köznevelést kiemelten 
kezelje. Közvetlen köznevelési 
feladatot ugyan már csak a 
SZEOB intézményeiben lát-
nak el, de fontosnak tartják 
a fejlesztéseket, beruházáso-
kat. Többévi várakozás után 
idén az óvoda tornaszobával, 
közösségi helyiséggel bővül, 
megtörtént a nyílászárók cse-
réje, a szigetelés is. Párhuza-
mosan folyik az Arany János 

Általános Iskola energetikai 
fejlesztése csaknem 200 millió 
forintból, s szeretnék megújí-
tani energetikailag a jövőben 
a Vörösmarty Mihály Gimná-
ziumot is, valamint bővíteni 

új szobával a bölcsődét. Az 
ünneplő pedagógusoknak 
erőt, egészséget kívánt további 
munkájukhoz, és jó pihenést a 
nyári szünet alatt. Ezt követő-
en a polgármester kitünteté-
seket, elismeréseket adott át. 

A nyugdíjas pedagógusok 
közül idén Kovács Lászlóné 
Arany Díszoklevelet, Sza-
bó Elekné, Szukics Gyuláné, 

Németh István (neki később 
adja át a díjat a polgármester) 
és Müller Gyula Vas Díszokle-
velet, Mesics Károlyné pedig 
Rubin Díszoklevelet vehetett 
át. Utóbbinak egészségi álla-

pota miatt az díszoklevelet 
lakásán adta át a polgármes-
ter. (A nyugdíjas pedagógusok 
munkáját volt tanítványaik, 
illetve kollégáik méltatták.) 
Az önkormányzat képviselő-
testületének „A 2018/2019-es 
Tanév Pedagógusa Szentgott-
hárdon” című elismerésé-
ben részesült Tóthné Monek 
Zsuzsanna, Ligetvári-Németh 

Katalin, Lászlóné Király Tünde, 
Molnár Marianna, Bene Krisz-
tina és Koszár András. (Őket 
tanítványaik köszöntötték.) 
Bartakovics Ilona, a SZEOB 
Játékvár óvodapedagógusa 
Brunszvik Teréz Díjban része-
sült Budapesten, s ott vehette 
át Faschingné Libricz Irén, a 
Vörösmarty Mihály Gimná-
zium pedagógusa a Kiváló 
Versenyfelkészítő Díjat. 

Az önkormányzat képviselő-
testülete „Szentgotthárd Köz-
oktatásáért Díjat” adományozta 
Fodor Sándorné szakoktató-
nak, Dancs Józsefné tanárnak 
és Kocsisné Bucsi Etelka óvónő-
nek. (Mindhármuk munkáját, 
érdemeit ismertették röviden 
a díj átvétele után.)

A pedagógusnapi ünnepsé-
get diákok, tanárok sokszínű 
zenés-énekes műsora tette 
még hangulatosabbá, meg-
hittebbé. A rendezvény után 
a Refektórium előterében 
svédasztalos fogadással várták 
a résztvevőket. 

Lendvai Emil

Meghitt pedagógusnapi ünnepség

Minden évben a május végé-
től június közepéig tartó idő-
szakban zajlanak a szakmai 
gyakorlati vizsgák az Opel 
Szentgotthárd Kft. Tudásköz-
pontjában. 

Idén a szombathelyi Puskás 
Szakképző Iskola és a helyi III. 
Béla Szakképző Iskola végzős 
gépi forgácsoló, villanyszerelő, 
automatikai és mechatroni-
kai technikus diákjai adnak 
számot a tudásközpontban 
töltött gyakorlati évek so-
rán szerzett ismereteikről. A 
vállalati tanműhelyben 2015 
óta van gyakorlati képzés 
három főállású szakoktatóval 
az említett szakmákban. Az 
elsődleges cél a szakmai vizs-
gákra való felkészítés mellett a 

vállalat munkaerő-szükségle-
tének kielégítése. A középfokú 
gyakorlati képzés mellett a 
saját dolgozóknak is tartanak 

szakmai képzéseket, kisebb 
gyártástámogató feladatokat 
látnak el, valamint itt van a 
szombathelyi ELTE duális 

gépészmérnök-képzésének 
gyakorlati oktatóbázisa is.

A Vas és Zala megyei ta-
nulók a legmodernebb esz-

közökön sajátíthatják el a 
hagyományos és CNC meg-
munkálás, az épületvillamos-
ság, az elektropneumatika és 

hidraulika, a PLC vezérlések, a 
szervóhajtások, a robottechni-
ka és a különböző kapcsolások 
ismereteit. Egy most zajló fej-
lesztésnek köszönhetően a jö-
vőben már az épületautoma-
tizálással, a digitális otthonok 
rendszerével is megismertetik 
a jövő villamos szakembereit.

Érdekesség, hogy a me-
gye műszaki középiskoláinak 
szakmai tanáraiból álló vizs-
gabizottság előtt most a „saját” 
diákok mellett néhány olyan 
fiatal is vizsgázik, akik más 
(kisebb) cégeknél töltötték 
gyakorlatukat.

A jövő munkavállalóinak 
ezúton is eredményes vizsga-
időszakot kívánunk!

Pénzes Tibor
tudásközpont-vezető

Gyakorlati vizsgák az Opel Tudásközpontban

Tóthné Monek Zsuzsanna, Lászlóné Király Tünde, 
Ligetvári-Németh Katalin, Molnár Marianna, Bene Krisztina, 

Koszár András
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Pályázati projektek Szentgotthárdon
Folytatás az 1. oldalról

Az önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések tá-
mogatására benyújtott projekt 
keretében alig fejeződött be 
a Hunyadi út önkormányzati 
szakaszának felújítása, a „Fenn-
tartható kerékpárforgalmi 
fejlesztés Szentgotthárdon” 
TOP projekt keretében már 
javában zajlik a Kossuth út 
fejlesztése is: a kettős körfor-
galomtól a Tompa Mihály utcai 
csatlakozásig tartó szakaszon 
kerékpáros nyom kialakítása 
valósul meg burkolati jelfestés-
sel, onnantól a Brenner János 
téri csatlakozásig tartó másfél 
km hosszúságú szakaszon 
pedig – az útburkolat felújí-
tása mellett – járdafelújítás, 
kétoldali kerékpársáv és a zárt 
csapadékvíz-elvezető rendszer 
kialakítása történik meg. 

A városképet érintő fontos 
előrelépés volt a közelmúlt-
ban a Várkert és kapcsolódó 
zöldterületek fejlesztése is: 
megújultak a sétányok és a 
növényállomány, fűszerkertet 
és nyilvános mellékhelyiséget 
építettek, új padokat helyeztek 
ki, öntözőrendszert és kom-
posztálót alakítottak ki, mobil 
színpadfedést szereztek be, és a 
volt strand területén egy tavat 
is magába foglaló parkrészt 
alakítottak ki az elnyert támo-
gatásból. Mindezen fejleszté-
sek egyenes folytatása lesz a 
már szintén pozitív módon 
elbírált LEADER projekt, amely 
az egykori művelődési ház ud-
varát állítja helyre hamarosan, 
a régi kerthelyiséghez hasonló 
módon. Párhuzamosan pályá-
zatot nyújtottunk be a Magyar 
Turisztikai Ügynökség Virágos 
Magyarország versenyfelhí-
vására is. Szintén pályázati 
forrásból újíttatta fel az ön-
kormányzat a szentgotthárdi 
zsidó temetőt, de Rábatótfalu 
városrész első világháborús 
emlékművét is elnyert támo-
gatásból restaurálták. 

A helyi gazdaságfejlesztés-
hez kapcsolódó felhívások sem 
kerülték el az önkormányzat 
figyelmét. A tervezett ütem-
tervnek megfelelően halad a 
TOP-támogatással megvaló-
suló infrastruktúra-fejlesztés 
a Szentgotthárdi Ipari Parkban: 

az egyesített kerékpárút és 
járda, valamint autóbusz-öböl 
már épül, a projekt második 
ütemének keretében pedig 
az árapasztó vápán túl, a le-
endő M8 gyorsforgalmi út 
közvetlen szomszédságában 
kialakítandó új iparterület 
alapinfrastruktúra-fejlesz-
tésére (feltáró út, közművek, 
közvilágítás) szerezték meg az 
engedélyeket, a már folyamat-
ban lévő közbeszerzési eljárás 
lezárása után pedig indul itt is 
a kivitelezés. Mindezek jelen-
tősen javítják a Szentgotthárd 
Tudományos és Technológia 
Park befektető és tőkevonzó 
képességét, tovább erősítve a 
foglalkoztatási, elhelyezkedési 
lehetőségeket a város és a 
tágabb térség munkavállalói 
számára. Ezekhez kapcsolódik 
az egykori kethelyi laktanya-
épületből átalakított, nemrég 
átadott, 202 fő elszállásolására 
alkalmas munkásszálló projekt 
is, amelynek folytatásaként 
remélhetőleg az épület kör-
nyezetét is rendezni tudjuk egy 
újabb pályázat keretei között.

Az intézményekre is ki-
emelt figyelmet fordít az ön-
kormányzat, minden pályázati 
lehetőséget megragadunk a 

felújításukra. A végéhez kö-
zeledik az Arany János 1-4 
Évfolyamos Általános Iskola 
komplex energetikai korsze-
rűsítése, ennek keretében az 
épület teljes külső, valamint 
pótlólagos hőszigetelése, nyí-
lászáró cseréje, illetve nap-

elemes rendszerrel történő 
bővítése történik meg. A pár 
hét múlva befejeződő Játékvár 
Óvoda bővítése és energetikai 
felújítása projekt keretében 
az intézmény tornaszobával, 
szertárral és többfunkciós kö-
zösségi térrel is bővül, de a régi 
épületszárnyak utólagos hőszi-

getelése és a nyílászárók cseré-
je sem maradt el. A bölcsődei 
férőhelyek bővítésére aktuális 
pályázat előkészítésével is 
foglalkozunk már, akárcsak 
a Szlovén-Magyar Program 
keretében a klímaváltozással 
összefüggő tevékenységek, 
intézményközi együttmű-
ködések megvalósításával 
Lendva városával közösen. Az 
Idősbarát Önkormányzat Díj 
elnyerésére is pályázatot állí-

tottunk össze, amelyet a Szent-
gotthárdi Idősügyi Tanács, 
a Szentgotthárdi Nyugdíjas 
Egyesület, a Nyugdíjas Peda-
gógusok és Barátaik Egyesület 
és a Városi Gondozási Központ 
is támogatott.

Örökségünk védelme és a 
kultúra ápolása fontos része 
törekvéseinknek. Az önkor-
mányzati hivatalnak és más 
szervezeteknek is otthont adó 
egykori ciszter kolostorépület 
komplex felújítására szeret-
nénk támogatást szerezni. 
A Szlovénia-Magyarország 
Együttműködési Program 
keretében már restaurálták 
a refektórium 1745-ben ké-
szült, páratlan szépségű fa-
burkolatát, aktuálisan pedig 
az önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása felhívásra be-
nyújtandó pályázat keretében 
az épület keleti homlokzata, 
illetve délkeleti sarokrésze 
ablakainak felújítása történ-
het meg. A Kubinyi Program 
keretében évről évre sikerül 

a helyi Pável Ágoston Hely-
történeti és Szlovén Nemze-
tiségi Múzeum szolgáltatásait 
tovább bővíteni, legutóbb az 
új ipartörténeti kiállítás meg-
valósítása és a kiállításokhoz 
kapcsolódó interaktív elemek, 
az idén benyújtandó projekt 
keretében pedig elsősorban 
marketingtevékenységek való-
sulhatnak meg. Az évi 22 ezer 
fő látogató felett teljesítő helyi 
Csákányi László Filmszínház 

Dísztó a Várkertben

Kerékpár- és gyalogút építése 
az ipari parkban
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épületének nyílászárócseréi, 
valamint a filmklub támoga-
tására benyújtott projektünk is 
támogatásban részesült, akár-
csak a tavalyi HUNGARIKUM 
pályázat, amelynek köszön-
hetően dr. Vargha Gáborról, 
a város egykori lokálpatrióta 
országgyűlési képviselőjéről 
jelenhetett meg kiadvány. Az 
idei HUNGARIKUM felhívá-
son is indul az önkormányzat, 
kedvező döntés esetén Széll 
Kálmánról adhatunk ki köny-
vet. A Vasvárral közösen elő-
készített és benyújtott projekt 
szintén nyert, a városi rendez-
vényeken használható mobil 
színpad, helytörténeti kiadvány 
és egy, az 1664. évi szentgott-
hárdi csatáról készített profi 
társasjáték is készül, utóbbival 
országszerte találkozhatunk 
is majd a boltok polcain. Az 
előkészítés alatt álló másik 
LEADER projekt keretében a 
kolostorparkban a ciszterek 
mindennapjait feldolgozó in-
teraktív tanösvény kialakítását 
tervezzük.  A Pannon Kapu Kul-
turális Egyesülettel együttmű-
ködve pályázatot nyújtunk be 
a színház fejlesztésére is, öltöző 
felújítás és jelentős hangtech-
nika-korszerűsítés történhet 
meg ennek keretében. Az egyik 
legtöbb kihívással járó pályá-

zati projektünk az Interaktív 
Időutazó Múzeum kialakítása 
a műemléki környezetben 
található egykori ciszter udvar-
házban. Célja Szentgotthárdon 
létrehozni egy országosan is 
egyedülálló olyan élmény-
múzeumot, amely történelmi 
korokon utaztatja át majd a 
látogatóit, időbeli ugrásokkal, 
a település fontos történelmi 
mérföldkövein át. Az egyes ko-
rokat egy-egy részletekig élet-
hű időszoba mutatja be, amit a 
tervek szerint épített díszletek, 
vetített színészi vezetés és kéz-
zelfogható tárgyak, eszközök 
jelenítenek majd meg. 

A városmarketing terüle-
tén a 24 Város Szövetségével 
együtt megvalósuló pályázat-
tól várunk jelentősebb előrelé-
pést a következő hónapokban: 

elsősorban „City brand”-et, 
vagyis városarculatot terve-
zünk, de a helyi termék fejlesz-
tésre és új turisztikai termékek 
kidolgozására is lehetőségünk 
nyílt az elnyert támogatásnak 
köszönhetően.

A szabadidős létesítmé-
nyeink is megújulnak: a mű-
füves pálya kialakítása és a 
Széchenyi iskola sportcsarnok 
felújítása után aktuálisan az 
Alpokalja Motel és Kempinget 
korszerűsítik a Magyar Kajak 
- Kenu Szövetségnél elnyert 
támogatásból: közösségi teret 
hoznak létre, felújítják a vizes-
blokkokat, főző- és melegítő-
konyhát alakítanak ki, a köz-
lekedő út is megújul, ugyanitt 
a közvilágítás kialakítása és a 
zöldterület rendezése is meg-
történik. A Nemzeti Szabadidős 

– Egészség Sportpark Prog-
ramra benyújtott támogatási 
kérelmünk pozitív elbírálásban 
részesült, így a sportpálya terü-
letén, a műfüves pálya mellett 
hamarosan kisebb kültéri fit-
nesz park létesül.

A MURABA Európai Terü-
leti Társulás által előkészített 
projekttervekben is érintett 
Szentgotthárd: a „Helyi termé-
kek a helyi asztalokra – testvér-
városi napok” elnevezésűben 
– kedvező döntés esetén – 
szakmai fórum, helyi termékek 
vására, termények bemutatója 
és tájjellegű ételekből főző-
verseny valósulhat meg. Az 
„El nem mondott történetek” 
címmel Boldog Brenner János 
emlékezetének megőrzése 
kapcsán egy több európai or-
szág partnerszervezetének 
bevonásával, Szentgotthárd 
vezetésével folytatandó kuta-
tást szeretnénk megvalósítani 
a modernkori vértanúság kér-
déséről és az egykori határ-
sávban folyt életről. Ha nyer 
a pályázat, megalapozhatóvá 
válik egy leendő szentgott-
hárdi látogatóközpont, illetve 
elkészül egy mozgatható ki-
állítás és egy szociopoly nevű 
interaktív játék is.

Huszár Gábor
polgármester

Szeptember végére megújul a Kossuth út

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Ebtartókat, hogy az állatok 
védelméről és kíméletéről 
szóló törvény értelmében a 
tartás helye szerint illetékes 
települési önkormányzat 
háromévente legalább egy 
alkalommal ebösszeírást 
végez. Az ebösszeírás alapján 
az önkormányzat helyi elekt-
ronikus nyilvántartást vezet.

Településünkön az ebek 
összeírása 2019. június 15. 
és 2019. augusztus 31. kö-
zött történik, az ebtartók 
adatszolgáltatása alapján. A 
törvény értelmében az adat-

szolgáltatás kötelező. Aki a 
kötelező adatszolgáltatás-
nak nem tesz eleget, vagy 
azt nem a jogszabályban 
előírtaknak megfelelően 
teljesíti, a törvény és az ál-
latvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII. 31.) Korm. ren-
delet alapján állatvédelmi 
bírságot köteles fizetni, 
melynek összege 30.000 Ft.

Az adatlap letölthető a www.
hivatal.szentgotthard.hu web-
oldalon a „Hirdetmények” 
menüponton belül a „Hatósági 
és Koordinációs ügyekhez 
kapcsolódó hirdetmények” 

között, valamint papír alapon 
a Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatalban is 
beszerezhető (a portaablakban 
illetve az I. emelet 4. számú 
irodában Törő Lászlónál).

Kérjük, hogy az adatlapot 
ebenként külön-külön pél-
dányban az ebösszeírás idősza-
kában, aláírva juttassák vissza:

– személyesen a Szentgott-
hárdi Közös Önkormányzati 
Hivatalba (Széll Kálmán tér 
11., I. emelet, 4. ajtó),

– levélben a Szentgott-
hárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal címére (9970 Szent-

gotthárd, Széll Kálmán tér 
11.), vagy

– elektronikus úton az 
anyakonyv@szentgotthard.
hu e-mail címre vagy a 
Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal hivatali 
tárhelyére („hivatali kapu”-
jára).

Az adatlap hiánytalan és 
pontos kitöltése érdekében 
szükség esetén kérjék állat-
orvos segítségét!

Együttműködésüket előre 
is köszönjük!

Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal

Ebösszeírási felhívás
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Május 30-án ülésezett a szentgotthárdi önkormányzat. A 
képviselők tárgyaltak az orvosi ügyeleti ellátásról, határoztak 
arról, hogy a szentgotthárdi 2 kilós kenyeret terjesztik be a 
Zöld Szentgotthárd címre. A Színház fejlesztéséhez Leader 
pályázat benyújtásáról, valamint a Belügyminisztérium 
által kiírt pályázaton a kolostor keleti oldalán lévő ablakok 
felújítására is pályáznak. A Rákóczi Szövetség Magyar Isko-
laválasztási Programját 200 ezer forinttal támogatják.

A testületi ülés megkezdése 
előtt javasolta Huszár Gábor 
polgármester, hogy vegyék 
föl a napirendi pontok közé 
a Zöld Szentgotthárd címre a 
szentgotthárdi 2 kilós kenyér-
ről szóló javaslatot, zárt ülésen 
tárgyalják a Régióhő Kft. üz-
leti tervét és a kitüntetési 
javaslatokat. 

A tárgyalás kezdete 
előtt együttműködési 
szerződést írt alá dr. 
Sütő Ferenc, a szent-
gotthárdi Ifjúsági Tanács el-
nöke és az Egészségfejlesztési 
Iroda nevében dr. Klósz Beáta, 
a Rendelőintézet vezetője. 

A két önkormányzati ülés 
közötti történéseket a pol-
gármester ismertette. Be-
számolójában kitért a szlo-
vén hulladékégető ügyére. 
Elmondta, a  Muravidéki 
Rádióban május közepén 
hangzott el, hogy hulladék-
égetőt terveznek a szlovén 
Salovciba, amely nincs távol 
Szentgotthárdtól, az Őrségtől 
és a Vendvidéktől. A tudomá-
sára jutott hír alapján, az ön-
kormányzat nevében azonnal 

(május 8-án) levelet írt Boris 
Jesich főkonzulnak, és hiva-
talos tájékoztatást kért tőle. A 
főkonzul néhány nap múlva 
személyesen tájékoztatta ar-
ról, hogy a szlovének elálltak 

a szándékuktól, nem építenek 
hulladékégetőt Salovciban, a 
falu nem kötelezte el magát 
erre. 

A polgármester közölte: a 
Nyugat-Pannon Járműipari 
és Mechatronikai Központ 
Felügyelő Bizottságának elnö-
kévé választották Labritz Béla 
alpolgármestert. 

Az ülésen a lakáskoncepció 
megvalósulásának értékelé-
séről, az önkormányzati bér-
lakások általános állapotáról, 
a szükséges felújításokról, kar-
bantartásokról is tárgyaltak. A 

képviselők Kovács Márta Má-
ria, a Pénzügyi Városüzemel-
tetési és Jogi Bizottság elnö-
kének javaslatára elfogadták, 
hogy júniusra előterjesztést 
készítenek az elhagyott, nem 
használt önkormányzati in-
gatlanokról, további sorsukról 
a város egészét tekintve hoz-
nak majd döntést. 

A hétközi és hétvégi orvosi 
ügyeleti tevékenységről, a vál-
lalkozó háziorvosok, fogorvo-
sok munkájáról szóló beszá-
molót elfogadták. Dr. Haragh 
László, az Önkormányzati 
Erőforrások és Külkapcsola-

tok Bizottság elnöke meg-
erősítette, hogy 2018-ra 
rendeződtek a korábbi 
problémák, a lakosság-
tól nem érkezett panasz 

az ügyeletes ellátásról.   
Megtárgyalták és jóvá-

hagyták a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum nyári 
nyitva tartását. 

Némi polémia alakult ki 
a Rákóczi Szövetség kérel-
méről, amely a Magyar Is-
kolaválasztási Program tá-
mogatására kért pénzt. A 
képviselők azt szeretnék, ha a 
200 ezer forintos támogatást 
az erdélyi Szépvíz, Szentgott-
hárd testvérvárosának tanu-
lói kapnák. Amennyiben ez 
nem lenne lehetséges, mert 
nincs a támogatandók listá-
ján, akkor a szerbiai Tótfalu, 
amelynek Rábatótfaluval 

van kapcsolata, lenne a ked-
vezményezett, 5 igen, 3 nem 
szavazattal fogadták el ezt az 
indítványt. 

A Színház fejlesztésére 
Leader, a kolostor keleti olda-
lán lévő ablakok felújítására a 
Belügyminisztérium által kiírt 
felhíváson pályáznak, a képvi-
selők támogatták a pályázatok 
benyújtását.

Az első lakáshoz jutók támo-
gatása keretéből 500.000,- Ft 
vissza nem térítendő támo-
gatás nyújtásáról döntöttek 
a beérkezett kérelem alapján.

A Szentgotthárd, Széll K. tér 
15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség 
hasznosítására jelentkezett 
egy bérlő, havi 150 ezer forin-
tos bérleti díjat szavazott meg 
a testület. 

A képviselő-testület javasol-
ta: a Zöld Szentgotthárd címre 
terjesszék be a Vas Megyei 
Ferrosüt Kft. szentgotthár-
di üzemében hagyományos 
technikával készülő 2 kilós 
szentgotthárdi kenyeret mint 
helyi terméket. 

A nyílt napirendi pontok 
tárgyalása után a közmeg-
hallgatáson dr. Simon Margit, 
a szentgotthárdi fürdő ügyve-
zető igazgatója kért szót, és a 
fürdő ügyében 2017 óta tartó 
rendőrségi és peres ügyek ál-
lásáról tájékoztatta a testületet 
és az önkormányzati televízió 
nézőit.  

(t. m.)

A szlovének 

elálltak a hulladékégető 

építésétől

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete május 30-án tartott 
ülésének kezdetén megálla-
podást írt alá dr. Sütő Ferenc, 
az Ifjúsági Tanács elnöke és 
az Egészségfejlesztési Iroda 
nevében dr. Klósz Beáta, a 
szentgotthárdi Rendelőintézet 
vezetője (a Rendelőintézet égi-
sze alatt tevékenykedik az EFI). 

Megállapodtak arról, hogy 
együttműködnek a városban 
élő fiatalok számára rendezett 
programok szervezésében. A 
megvalósítandó projektek kö-
zött szerepel egészségnapok 
szervezése, a köznevelési és 
oktatási intézmények egész-
ségfejlesztési tevékenységé-
nek támogatása. 

H. R. L. 

Partnerségi megállapodás

Dr. Sütő Ferenc, dr. Klósz Beáta, Huszár Gábor

Orvosi ügyeletről, bérlakásokról, pályázatokról tárgyaltak
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A Rendelőintézet Szent-
gotthárd egyes szakrendelé-
sein – amennyiben szüksé-
ges röntgenfelvétel – szak-
orvosi beutalást követően 
a Markusovszky Egyetemi 
Oktatókórház szentgotthárdi 
telephelyén elkészült felvételt 
korábban a beteg visszavitte a 
szakrendelésre, ahol a szakor-
vos megtekintette.

2019 tavaszán, a Rendelőin-
tézet és Oktatókórház közötti 
együttműködés eredményeként 
olyan előkészületekre került sor, 
melyek lehetővé tették a rönt-
genfelvételek digitális kezelését, 
és az azokhoz való hozzáférést.

Ennek megfelelően, 2019. 
április hónaptól a Rende-
lőintézet egyes szakorvosai 
jogosultsággal rendelkeznek 

a VEPRO PACS képarchiváló 
rendszerhez történő távoli 
hozzáféréshez. 

Jelenleg a szakorvosi be-
utalóval érkező betegről – 
ugyancsak az Oktatókórház 
telephelyén – elkészül a meg-
felelő felvétel, mely egy digi-
tális szkenner útján bekerül 
az archiváló rendszerbe, ahol 
a jogosultsággal rendelkező 

rendelőintézeti szakorvos 
megtekintheti.

Összességében a betegek 
csak annyit tapasztalhatnak, 
hogy a felvétel elkészültét 
követően nem szükséges visz-
szavinniük az előhívott filmet, 
a felvétel, akár őket megelőzve 
érkezik meg a szakrendelésre.

Rendelőintézet 
Szentgotthárd

Digitálisan „előznek” a röntgenfelvételek

Hazánkban május 26-án 
tartották az európai uniós 
választásokat, Magyaror-
szágon ez volt a 4. ilyen 
voksolás. Kilenc párt in-
dult az országos, listás 
szavazáson. 

Országos rekord született, 
ilyen sokan még nem sza-
vaztak uniós választáson, a 
belföldi szavazókörökben 
3 438 646-an  (43,37 %)  já-

rultak az urnákhoz. Vas me-
gyében 100 069 szavazatot 
adtak le, 48,8 százalékos volt 
a részvétel, a vasi városok ezt 
is túlteljesítették. 

Szentgotthárdon 3353 vá-
lasztó szavazott, a jogosultak 
50%-a voksolt. A szavazók 
közül 1938-an (58,04%) sza-
vaztak a Fidesz-KDNP közös 
listájára, 599-en (17,94%) a 
Jobbikra, 304-en (9,10%) a 
DK-ra. A legkevesebb szava-

zatot a Munkáspárt gyűjtötte 
be, 6-ot (0,18%) kapott. 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
a Helyi Választási Iroda ve-
zetője elmondta, a törvényi 
előírásoknak megfelelően 
zajlott az európai uniós 
választás, három párt, a 
Fidesz-KDNP, a Jobbik és a 
DK delegáltjai voltak jelen 
a szavazókörökben. Rend-
kívüli esemény nem történt 
Szentgotthárdon. 

A szavazatok 100%-os 
feldolgozása után 2019. 
j ú n i u s  6 -á n  a  Ne m z e t i 
Választási Iroda honlapja 
szerint a választásra jogo-
sultak 43,48%-a voksolt, 
a Fidesz-KDNP közös lis-
tájára 1 824 220 (52,56%) 
szavazott, a DK-ra 557 081 
(16,05%), a Momentumra 
344 512  (9,93%) szavazat 
érkezett. 

(t. m.)

Minden második szentgotthárdi szavazott az uniós választáson

2 8 0  é ve ,  1 7 3 9  j ú n i u -
sában Badafalván (We-
ichselbaum) helyezték el 
Hauer Gellért szentgott-
hárdi ciszteri adminiszt-
rátor és perjel (1739-1742) 
ajándékát a máriapócsi 
templom oltárképének, 
a  „könnyező Madonná-
nak” másolatát. Ettől fogva 
minden évben máriabildi 
zarándokútra indultak a 
hívek a ciszterek vezeté-
sével, ezt a hagyományt 
élesztette újra a 2007-ben 
alakult Szentgotthárdi Ke-
resztény Megmozdulásért 
Egyesület. 

205 éve, 1814. június 15-
én született Molnáriban, 
(ma Püspökmolnári) gróf 

Zichy Hermann, aki az 1848-
as szabadságharcok Vas 
megyei tisztje volt . Már 
1843-ban sikeres toborzást 
végzett Szent-Gotthárdon 
is az általa szervezett nem-
zetőrség részére. 1852-ben 
építtette családja részére 
a jakabházai kastélyt. 1880. 
május 18-án halt meg Jakab-
házán.

130 éve, 1889. június 5-12 
között Angster József ne-
ves pécsi orgonakészítő a 
szentgotthárdi apátságban 
tartózkodott, hogy megja-
vítsa az orgonát.

1 2 5  éve ,  1 8 9 4 . j ú n i u s 
30-án Sárváron született 
Entzbruder Dezső, aki rö-
vid ideig gimnáziumunk 

tanulója volt. 1919.augusztus 
22-én halt meg.

75 éve, 1944. június 19-én 
vittek el Szentgotthárdról 
mintegy 150 zsidót Szom-
bathelyen keresztül Ausch-
witzba. Ketten, Leszner 
Antal és Dreissiger Zoltán 
cseh területen éjszaka meg 
tudtak szökni, mert a leg-
hátsó teherautón utaztak. 
Hosszú bujkálás és éhezés 
után kerültek csak vissza 
Szentgotthárdra.

60 éve, 1959. június 13-
án halt meg Budapesten 
Jobbágyi  Gaiger Miklós 
festőművész, városunk hí-
res szülött je . 1945 után 
gyakran dolgozott Vas me-
gyében, Zsennyén, az alko-

tóházban. Háza a volt Klein 
kávéház. 

50 éve, 1969. június 30-
án az iskolaszanatóriumot 
átszervezték felnőtt tüdő-
gondozóvá.

40 éve, 1979. június 1-jén a 
volt óragyár, majd 1929-től 
iskolaszanatórium helyén, 
a Hunyadi utcában Rehabi-
litációs kórház nyílt.

40 éve, 1979. június 18-
án halt meg Tánczos Tibor 
színész Veszprémben. 1923. 
február 24-én született 
Szentgotthárdon, elemi és 
középiskoláit is szülőhelyén 
végezte. A szentgotthárdi 
temetőnkben nyugszik.

Összeállította 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók júniusban
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A Szentgotthárdon is gyárral rendelkező Allison Transmission 
Holdings Inc. (NYSE: ALSN), a közepes és nagy teherbírású ha-
szongépjárművekben alkalmazott automata sebességváltók 
legnagyobb gyártója megvásárolta a Vantage Power vállala-
tot, valamint az Axle Tech elektromos járműrendszerekkel 
foglalkozó részlegét. 

Az Allison Transmission 
vezető technológiai fejlesz-
téseinek története már több 
mint 103 évre nyúlik vissza, 
kezdve James Allisonnal, aki 
1915-ben az Indianapolis 500 
Mérföldes Verseny győz-
tes autójának tulajdonosa 
volt, egészen addig, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok 
hadseregének minden egyes 
Abrams tankjában az általuk 
gyártott sebességváltó ta-
lálható. Ezekből, és a többi 
innovációból eredő öröksé-
gére épít most az Allison egy 
olyan elektronizálási straté-
giával, mely magában foglalja 
a jelenlegi elektromos hibrid 
technológiákat, új villamos 
hajtásrendszert fejleszt, és 
integrálja azokat egy alterna-

tív meghajtási rendszerben. 
Mindkét felvásárlás erősíti 
az Allison pozícióját, mint 
a meghajtási technológiák 
vezető fejlesztője, valamint 
kiegészíti meglévő képessé-
geit, hogy az elektromos meg-
hajtású haszongépjárművek 
terén még előbbre léphessen. 

A Vantage Power egy díj-
nyertes, londoni székhelyű 
vállalat, mely a közepes és 
nagy teherbírású járművek 
gyártói, illetve azok beszállítói 
részére fejleszt elektromos 
meghajtásokat, és a hozzá-
juk kapcsolódó járműtech-
nikai elemeket. Kiemelten 
foglalkoznak akkumulátoros 
technológiai fejlesztésekkel, 
járműintegrációs és vezér-
lő-rendszerekkel, valamint 

jármű-összeköttetési és te-
lemetrikus rendszerekkel. 
A Vantage Power műszaki 
megoldásait széles körben 
alkalmazzák többek között 
autóbuszokban, a komplett 
elektromos hibrid energia-
visszanyerő rendszerekhez az 
energia tárolására. 

A Vantage Power újító szel-
leme és technológiai fejlesz-
tései hozzájárulnak azok-
hoz a stratégiai céljainkhoz, 
hogy megfeleljünk vásárló-
ink elvárásainak – közölte 
David S. Graziosi, az Allison 
Transmission elnöke. Ezen, és 
más, a növekedésre irányuló 
kezdeményezésen keresztül 
továbbra is számítunk a mai 
hagyományos és elektromos 
hibrid termékeinkre, ugyan-
akkor letesszük névjegyünket 
az elektronizáció és az üzem-
anyagcellák piacán. 

Az Axle Tech egy olyan pi-
acvezető vállalat, mely tenge-
lyeket és integrált elektromos 
tengelymegoldásokat tervez 

és gyárt közúti és terepes ne-
hézgépjárművekhez. 1919-ben 
történt alapításáig visszanyúló 
gyökereivel, a vállalat világ-
szerte alkalmazott közel 800 
dolgozójával modern meghajtó 
rendszereket, tengelyeket, kom-
ponenseket és pótalkatrészeket 
gyárt globális vevőköre részére. 

 Az Axle Tech magas szinten 
integrált megoldásai az elekt-
romos járművek szegmensé-
ben, valamint jelenlétük az 
Allison végfelhasználóinál 
hozzájárul ahhoz, hogy meg-
erősítsük vezető pozíciónkat a 
meghajtási rendszerek gyártá-
sa terén – nyilatkozta Graziosi. 
Az Axle Tech elektromos jár-
műrendszerek részlegénél 
dolgozó tehetséges emberek 
és az általuk jelenleg előállí-
tott termékek jól illeszkednek 
majd a mi gyártmányainkhoz 
és szakértelmünkhöz, így pá-
ratlan meghajtási megoldáso-
kat hozhatunk létre vevőink 
kiszolgálására.

(L. E.)

Tovább erősödött az Allison

A szentgotthárdi Nyugdíjas 
Pedagógusok és Barátaik 
Egyesület 22 tagja április 
végén látogatást tett Bu-
dapesten a Szépművészeti 
Múzeumban. 

Nagy élmény volt a Román 
Csarnok román kori bazilikát 
idéző tere, hatalmas oszlopok 
és pillérek, a gazdag festészeti 
dekoráció. A II. Világháború-
ban súlyos károkat szenvedett, 
több mint 70 éve lezárt terem 
rekonstrukciós munkák után 
visszanyerte eredeti szépsé-
gét, amely lenyűgözött ben-
nünket.

Az állandó kiállítások Óko-
ri Egyiptom, Egyiptomi tit-
kok kamrája, Klasszikus ókor, 
vagy a világhírű festmények 
Raffaello, Dürer, El Greco, és 

Mányoky Ádám: II. Rákóczi 
Ferenc portréja, amelynek 
aktualitását a fejedelem 2019 
emlékéve, felejthetetlen volt 
számunkra.

A legnagyobb élményt a 
múzeum látogatása során a 
Szentgotthárd történelméhez 
kötődő Dorffmaister István 
festményeinek megtekintése 

jelentette. A Szépművészeti 
Múzeum és a Magyar Nem-
zeti Galéria gyűjteménye újra-
egyesítésének köszönhetően a 
Szépművészeti Múzeumban 
eredetiben láthattuk III. Béla 
megalapítja a szentgotthárdi 
ciszterci apátságot, valamint 
azokat a festményeket, ame-
lyeket a ciszteri apát dolgozó-

szobájának díszeként festett 
meg. Ezeknek a képeknek 
speciális nyomdatechnikával 
készült festővászonra nyo-
mott fotói ma a Szentgott-
hárdi Önkormányzati Hivatal 
polgármesteri tárgyalóterem 
falát díszítik 2012 óta. Azt az 
élményt, amit az eredeti fest-
mények látványa bennünk, 
a lokálpatriótákban kiváltott, 
leírni nem lehet. 

Tisztelt Szentgotthárdiak! 
Kívánom Önöknek és Nek-

tek, hogy legyen olyan él-
ményben részük, mint az 
egyesületünk tagjainak, akik 
településünk történelmének 
gyöngyszemeit láthatták a 
Budapesti Szépművészeti 
Múzeumban. 

Schreiner Vilmosné
Fotó: Domiter József

Látogatás a Szépművészeti Múzeumban

A nyugdíjas pedagógusok Budapesten
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Határtalanul! program 
keretében nyílt pályázatot hirdetett a külhoni magyarsággal 
kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és 
külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának előse-
gítésére.  Ezen kiíráson a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium a HAT-18-02-0415 pályázati azonosító számú 
„Népi kultúra és hagyományőrzés az Őrségben és Bácská-
ban” címmel beadott  pályázata 3 110 300 Ft összegű, a HAT-
18-02-0416 pályázati azonosító számú „Gasztro kalandok az 
Őrségben és Bácskában” címmel beadott pályázata 3 289 
900 Ft összegű támogatásban részesült.

Nemrég még a szabadkai 
diákok szentgotthárdi lá-
togatásáról számoltam be, 
most azonban a vörösmar-
tysok Vajdaságban eltöltött 
4 napjáról szeretnék mesél-
ni. Egy rendkívül tartalmas 
élménybeszámolóra „köll 
számítani”.

Nos, igen. A számunkra 
legszórakoztatóbb dolog a 
vajdaságiak ízes nyelvjárá-
sa volt. Bár „nyócáz perces 
késéssel”, a többórás út és a 
határellenőrzés által elénk 
gördített akadályokat legyőz-

ve, megérkeztünk a szabadkai 
zenei középiskola gyönyörű 
boltívekkel díszített ódon 
épületébe. Ahol – ugyan szá-
munkra rövidnek tűnő időre 
– élvezhettük testvériskolánk 
vendégszeretetét, az általuk, 
nekünk komponált dallal sze-
rezték a legnagyobb örömet.

Egy percig sem hagyta ide-
genvezetőnk, Kiss Róbert, 
hogy unatkozzunk, művészeti 

ismereteinket bővíthettük 
Szabadka méltán híres vá-
rosházának, mézeskalácshá-
zának, a zentai török csata 
emlékére épített kilátónak, 
a Hungária és az aradi vér-
tanúk hőseinek szobrai és 
az aracsi pusztatemplom 
megtekintésével. A néprajz-
zal is szorosabb ismeretséget 
kötöttünk a különböző tájhá-
zakban, régi mesterségek (ko-
vács, bognár, pék) műhelyei-
ben és a népi hangszerekről 
tartott mókás bemutatón. A 
legjobban mégis a gasztro-
nómiai élmények nyerték 

el tetszésünket: Rúzsa Mag-
di szülőfalujában süthettük 
meg a kemence parazsa fe-
lett első kürtőskalácsunkat, 
almachipset készíthettünk, 
kecskesajtot kóstolhattunk, és 
balkáni ételkülönlegessége-
ket fogyaszthattunk ebédre. 

Az átlagosnál hosszabb osz-
tálykirándulás fénypontja az 
éjszakai fürdőzés volt óbecsei 
szállásunkon. A hideg esti le-

vegő ellenére szinte mindenki 
megmártózott a kültéri me-
dence gőzölgő termálvizében 
az utolsó, holdfényes éjszakán. 
Köszönet illeti Kovács Andrea 
tanárnőt, aki energiát nem 
sajnálva dolgozott ezen a 
pályázaton. Azon, hogy kilép-
hessünk a komfortzónánkból, 
hogy mással is megismerked-

hessünk. Emeljük kalapunkat 
az összes kísérőtanár előtt 
(Háklár, Dancs, Frigy tanárnő 
és Kovács, illetve Gottfried 
tanár úr), akik mérhetetlen tü-
relmükkel és segítőkészségük-
kel támogattak minket. Ha-
zatérve éjjel pedig egy olyan 
Magyarországról álmodtunk, 
ahol nincsenek határok, nincs 
Trianon, csupán a magyar 
népdalok csengésétől hangzik 
több mint 93 000 km2.

Magyar földön jártunk, 
mégis cirill betűs írást kellett 
olvasnunk. Hivatalos nyelv-
ként szerbet láttunk, azonban 
szerb szót nem hallottunk. 
Hihetetlen erő lakozik az 
ottani magyarokban. Eddig 
nem tudtam, nem fogtam fel 
a trianoni szerződés jelentő-
ségét, azt a gyászos június ne-
gyedikét, amikor egy nemzet 
szertehullott. Mi nem tudjuk 
megérteni, milyen az, ha az 
anyanyelvedért megkínoz-
nak, bántják gyermekeidet, 
hátráltatják megélhetésedet. 
Minden tiszteletem az ottani 
magyaroké, akik a sok meg-
próbáltatás, a borús napok 
közepette is őrzik anyanyel-
vünket, hagyományainkat, 

kultúránkat. Akarat, kitartás, 
hit, hazaszeretet, erő lakozik 
ott minden ember szívében, 
és mindennapjaik egy-egy 
boldog pillanatát jelenti, ha 
magyar vendégeik lehetnek, 
akiknek megköszönhetik a 
magyar állam támogatását, 
azt, hogy a fiatalok magyar 
iskolában tanulhatnak, fo-

cizhatnak, és templomba 
járhatnak. Könnybe lábad 
mindenki szeme, ha látja és 
érzi, mekkora vesztesége ez 
hazánknak. A történelem ha-
talmas sebet okozott, melyet 
az idő nem tud begyógyítani, 
nem lehet elfelejteni azt a 
fájdalmat, amit a megrongált 
magyar műemlékek, a sok 
ezer halálos áldozat emléke 
őriz. Csupán a temetőben 
lelt biztonságot megannyi 
emlékmű és magyar szív a 
pusztítástól.

A Vajdaságban folyik össze a 
két legnagyobb magyar folyó: 
a fenséges Duna és az olykor 
vad, olykor lomha szőke Tisza. 
Közös erővel vágnak neki az 
ismeretlen világnak. Nem 
állhat a habok útjába semmi-
lyen határ, semmilyen nép, 
egyetlen békeszerződés sem. 
Születhetnek Magyarorszá-
gon híres feltalálók, tudósok, 
lehet e táj meseszép folyókkal, 
tavakkal, hegyekkel, dombok-
kal tarkított. Ha szertenézünk 
hazánkban, gondoljunk rájuk 
is: a külhoni magyarokra, 
testvéreinkre.

Illés Noémi 10.g
Vörösmarty Gimnázium

Minden magyar szíve egy

Leiningen-Westerburg 
Károly szobránál 

Törökbecsén

A zentai kilátó tetején
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A helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter által az ön-
kormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támoga-
tására meghirdetett felhívásra 
nyújtott be pályázatot Szent-
gotthárd Város Önkormány-
zata. Kedvező elbírálás esetén 
az Önkormányzati Hivatal 
épületén, azaz a volt ciszterci 
kolostor keleti homlokzatán és 
délkeleti sarkán található abla-
kok felújítása valósulhat meg. 

A ciszterek által az 1740-es 
években épített kolostor abla-

kait – főleg a keleti homlokza-
ton – az időjárás és az évszáza-

dok igencsak kikezdték, mára 
már nagyon rossz állapotban 

vannak. A felújításhoz szüksé-
ges tervek elkészültek, sőt, az 
örökségvédelmi engedély is 
már rendelkezésre áll.  Nem 
csupán az itt található iroda-
helyiségek, de a Refektórium 
és az emeleti tanácsterem 
ablakainak felújítása is meg-
valósulhat, az ablakrácsok és 
spaletták felújítása is része a 
projektnek.

A projekt teljes költsége 
22.115.404 Ft, ebből az önkor-
mányzat 11.182.702 forintot 
(50%) biztosít önrészként.

A kolostorépület ablakainak felújítására pályáznak

Április 12-én, a városi Egész-
ségfejlesztési Iroda támoga-
tásával ismét a szentgotthárdi 
gondozóközpontba látogatott 
Fasching Zsuzsanna, az ELTE 
Savaria Egyetemi Központ 
zenei tanszék vezetője, zene-
terapeuta és szociálterapeuta. 

Előadását a „Ki vagyok én?” 
téma köré helyezve, érdekes 
és egyben mély gondolati sí-
kon indította el. Témájával az 
Alzheimer kór és a demencia 
kérdését járta körbe. Megfogal-
mazott a hétköznapi életben 
előforduló tüneteket, melyek 

intő jelei a szellemi leépülésnek. 
Kiemelte, hogy ebben a beteg-
ségben szenvedő idős embe-
reknél gyakran a teljes apátia 
figyelhető meg, amiből nehéz 
kimozdítani őket. Azonban ezt 
mégis el tudjuk érni a zene gyó-
gyító hatásával, hiszen minden 
ember lelkében ott vannak az 
érzelmek, csak meg kell találni 
hozzá a megfelelő eszközt, 
hogy az a felszínre törjön. Saját 
tapasztalata alapján, a zeneterá-
pia segítségével többek között a 
pózvai otthonban élő demens 
betegeknél sikerült érzéseket, 
érzelmeket a felszínre hozni, 

amiről akár egy, a szemükben 
csillogó könnycsepp is árulko-
dott. Hogy kik vagyunk mi? Az 
iménti példánál talán nagyobb 
bizonyosság nem is kell hozzá, 
hogy tudjuk: bár tudatunk néha 

furcsa tréfát űzhet velünk, mi 
mégis érzelmekkel és érzések-
kel teli, értelemmel rendelkező 
lényeknek születtünk a világra. 

Fábián Béláné
intézményvezető

A Magyarországi Szlovének 
Szövetsége május 19-én, a 
szentgotthárdi Szlovének 
Házában tartott tisztújító 
közgyűlést. A megjelentek 
Kovács Andreát, a Szlovén 
Vidék Közhasznú Nonprofit 
Kft. vezetőjét választották meg 
új elnöknek. 

A közgyűlésen a tagok mellett 
jelen volt Peter J. Česnik, a Hatá-
ron Túli Szlovének Hivatalának 
minisztere, dr. Robert Kokalj, a 
Szlovén Köztársaság budapesti 
nagykövete, dr. Boris Jesih, a 
Szlovén Köztársaság szentgott-

hárdi főkonzulja és Kissné Köles 
Erika, a szlovén nemzetiség 
parlamenti szószólója. 

– Az 1990. október 27-én 
megalakult szövetség azért jött 
létre, hogy a Magyarországon 

élő szlovén közösségeket kép-
viselje – válaszolta kérdésünkre 
Hirnök József, aki a kezdetektől 
betöltötte a szövetség elnöki 
posztját, majd hozzátette: – 
A Magyarországi Szlovének 

Szövetsége segíti az anyanyelv 
ápolását, a gazdaság fejlődését 
és a szlovén nyelvű média mű-
ködtetését.

Kovács Andrea megválasztá-
sát követően elmondta, mun-
kájával szeretne hozzájárulni a 
vidék további gazdasági fejlesz-
téséhez. – Ha adott a lehetőség 
a jobb megélhetésre a Rába-
vidéken, akkor itt maradnak az 
emberek. Így nagyobb eséllyel 
tovább élhet az anyanyelvünk, 
amit megőrizve, a legnagyobb 
értékként kell továbbadnunk 
a minket követő generációnak. 

Horváth R. László

Fasching Zsuzsanna: „Ki vagyok én?” 

Tisztújító közgyűlést tartott a Magyarországi Szlovének Szövetsége

Az új elnökség, jobboldalt Hirnök József, középen Kovács Andrea
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SZÉLL KÁLMÁN ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATRA 2019.

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzata helyi tanul-
mányi ösztöndíjat alapított a 
szentgotthárdi diákok támo-
gatására.

Az ösztöndíj célja, hogy 
azon 11. és 12. évfolyamos kö-
zépiskolai tanulók tanulmá-
nyait elismerje, akik kimagas-
ló eredménnyel (minimum 
4,5-es átlag) rendelkeznek a 
szentgotthárdi Vörösmarty 
Mihály Gimnáziumban, illet-
ve az SZMSZC III. Béla Szak-
gimnáziuma és Szakközép-
iskolájában, továbbá, akik a 
szentgotthárdi középiskolák-
ban tanulmányi eredmény-
től függetlenül rendkívüli 
kimagasló eredményt értek 
el valamely tanulmányi, mű-
vészeti, vagy sport területen.

Az ösztöndíj lehetőséget 
nyújt továbbá azon államilag 
finanszírozott, első képzésben 
(alap-mester és osztatlan kép-
zés) részt vevő, első diplomá-
ját szerző, 26. életévét be nem 
töltött, nappali tagozatos, 
szentgotthárdi állandó lak-
címmel rendelkező, magyar-
országi hallgatói jogviszony-
ban álló főiskolai/egyetemi 
hallgatók elismerésére is, 
akik számára Szentgotthárd-
hoz való kötődés a jövőben 
is fontos, és tanulmányaik 
során szakmai, tudományos 
tevékenységükkel segíthetik 
a város fejlődését.

Támogatott pályázók: kö-
zépiskolás korosztályból 4+1 
fő, a felsőoktatásban tanul-
mányokat folytatók közül 
3 fő. 

Az ösztöndíj ideje: 10 hónap
Az ösztöndíj mértéke: a kö-

zépiskolás pályázók számára 
5.000 Ft/hó, a felsőoktatásban 
tanulmányokat folytatók szá-
mára 10.000 Ft/hó.

A Széll Kálmán ösztöndíjra 
pályázni kell, a pályázat be-
nyújtásának határideje: 2019. 
augusztus 31. (témavázlat, 
pályázati adatlap mellékle-
tekkel)

Az ösztöndíjra érdemesnek 
ítélt középiskolás tanulóknak 
a pályázatukban ismertetett 
vázlat alapján témadolgozatot 
kell készíteni, amelyet a pá-
lyázat évében december 31. 
időpontig kell leadni legalább 
8, legfeljebb 25 oldalban. 

Az érintett középiskolákban 
– az ott tanító tanárok közül 
– mentor segíti a pályázni 
kívánó tanulókat.  

A felsőoktatásban tanulmá-
nyokat folytató ösztöndíja-
soknak a pályázatukban be-
mutatott témavázlat alapján 
szintén dolgozatot kell készí-
teni legalább 12, legfeljebb 30 
oldal terjedelemben, melynek 
beadási határideje szintén az 
adott év december 31. napja.

A rendeletet teljes terjedel-
mében a középiskolákban, 
illetve Szentgotthárd város 
honlapján, a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján olvashatják az 
érdeklődők.

Felvilágosítás: 553-021 v. 
553-072-es telefonszámon 
vagy e-mailben a kisterseg@
szentgotthard.hu vagy a judit@
szentgotthard.hu címen.

Programajánló
Június 15. 
Kistérségi forgatag
Helyszín: Színház/Város Kapu szobor környéke
13:30-14:20 Regisztráció és átöltözési lehetőség a Színházban
14:20-14:30 Gyülekező a májusfánál
14:30 A májusfa kitáncolása
14:45 Kulturális csoportok felvonulása
15:00 Kétvölgy bemutatása és köszöntő a Színházban 
Doncsecz András Bálint Kétvölgy polgármestere

Június 15.
Búcsúkoncert 19:00
Helyszín: Refektórium, a Szentgotthárd és Térsége Iskola 
Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolától búcsúzó, és a 
Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumban továbbta-
nuló növendékeinek koncertje. Fellép: Horváth Tamara 
furulya, Kövesdi Anna Róza hegedű, Páli Borka hegedű

Június 16. 18:00 
Nyárköszöntő
Helyszín: Refektórium

Június 19-23.
Szerelmesek Fesztiválja
Részletes program a 16. oldalon

Július 5-6.
Hopplá Fesztivál
Helyszín: Várkert
Július 5.
15:00-19:30 óra között szentgotthárdi zenekarok  
20:00 Aurora zenekar 
22:00 KOWALSKY MEG A VEGA zenekar 
23:40 Retro Disco
Július 6.
15:00-19:30 óra között szentgotthárdi zenekarok  
20.00 AWS 
22.00 Karthago 
23.40 Deresedő Wild Gerlicék házibuli
A rendezvény a szentgotthárdi állandó lakcímkártyával 
rendelkezőknek INGYENES, más településről érkezőknek 
jegyek, bérletek vásárolhatók személyesen a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület irodájában vagy a Rock1 jegyiroda 
internetes felületén.

Július 8-12.
Napközis Gyermektábor

Július 13. 14:00
Békefi Antal Népdalkör jubileumi műsora
Helyszín: Színház

Felhívás

A szentgotthárdi Móra Fe-
renc Városi Könyvtár Gyer-
mekkönyvtára június 24-28. 
között, valamint augusztus 
26-30. között egy-egy he-
tes napközbeni olvasótábort 
szervez 8-12 éves gyerekek-
nek. Ez alatt az idő alatt a 
gyermekrészlegben a fog-
lalkozások zavartalan lebo-

nyolítása miatt a kölcsönzés 
részlegesen szünetel. 

A rábafüzesi fiókkönyvtár-
ban július 1-5., illetve július 15-
19. között német nemzetiségi 
ifjúsági, illetve kézműves tábor 
lesz óvodásoknak és általános 
iskolásoknak. Ez alatt az idő 
alatt a fiókkönyvtárakban a 
kölcsönzés szünetel.

Változott a múzeum nyitva tartása

A könyvtár nyári nyitva tartása

Olvasótáborok a könyvtárban
Június 1-jétől változott a szentgotthárdi Pável Ágoston 

Múzeum nyitva tartása: már hétfőtől péntekig 10 órától 15 
óráig várja a látogatókat.

A gyermekkönyvtár nyári nyitva tartása július-augusztus 
hónapban hétköznap 10-17 órára módosul. Idén is július-au-
gusztus hónapban szombati napokon szünetel a kölcsönzés.

Július 22. és augusztus 2. között a könyvtár minden részlege 
zárva tart.
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Idén is megrendezték Szent-
gotthárdon az ifjúsági napot, 
amelynek a Színház, vala-
mint a Széchenyi iskola tor-
nacsarnoka adott helyszínt 
június 3-án.

Az idei rendezvényt Szent-
gotthárd Város Ifjúsági Taná-
csa, a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület, valamint a helyi EFI 
iroda rendezte. A hagyomány-
ként számon tartott program 
szervezőinek szándéka az volt, 
hogy felhívják a figyelmet az 
egészséges életmódra és a 
sport fontosságára. Délelőtt 
két részletben hallgathattak 
előadást a gimnázium, illetve 
a Széchenyi iskola tanulói az 

egészséges életmód, valamint 
a sport szerepéről minden-
napjainkban, amit Némethné 
dr. Tóth Orsolya, az ELTE Sava-
ria Egyetemi központ tanára 
tartott számukra. Délután  
pedig különböző sportágakat 
próbálhattak ki a résztvevők, 

a tenisz alapjaiba Némethné 
dr. Tóth Orsolya vezette be a 
gyerekeket, a kézilabdát Hegyi 
Gergely ismertette meg az 
érdeklődőkkel, a labdarúgást 
pedig Gaál Ákossal gyakorol-
hatták a diákok.

g. á. 

Szentgotthárdi ifjúsági nap

MOZIMŰSOR
június 14. 19:00, június 17. 

19:00
Mami (szinkronizált ameri-

kai thriller – 2D)
június 15. 17:00, június 16. 

16:00
Egy kutya négy útja (szink-

ronizált amerikai családi film 
– 2D)

június 15. 19:00, június 16. 
18:00

Godzilla 2 – A szörnyek ki-
rálya (szinkronizált amerikai 
sci-fi akció-kalandfilm – 3D)

június 18. 19:00 (Filmklub – 
Oscar-díjas film)

A kedvenc  (feliratos ír-
angol-amerikai történelmi 
film – 2D)

június 20. 20:00
Szerelem (SZEF)
(feliratos francia erotikus 

film – 2D)
június 21. 17:00, június 22. 

17:00
A z  e l ra b o l t  h e rce g n ő 

(SZEF)
(szinkronizált ukrán családi 

animációs film – 2D)
június 21. 19:00, június 23. 

18:00

Az ígéret (SZEF)
(szinkronizált amerikai ro-

mantikus történelmi film 
– 2D)

június 22. 19:00, június 25. 
19:00

Végállomás: esküvő (SZEF)
(szinkronizált amerikai ro-

mantikus vígjáték – 2D)
június 23. 16:00, június 24. 

19:00
Bűbájosok (SZEF)
(szinkronizált francia ro-

mantikus vígjáték – 2D)
június 28. 19:00, június 30. 

18:00, július 2. 19:00
Men in Black – Sötét zsaruk 

a Föld körül (szinkronizált 
amerikai sci-fi akcióvígjáték 
– 3D)

június 29. 17:00, június 30. 
16:00

Toy Story 4 (szinkronizált 
amerikai animációs családi 
kalandfilm – 3D)

június 29. 19:00, július 1. 
19:00

Rocketman (szinkronizált 
angol zenés életrajzi film – 2D)

SZEF – FILMES PROGRA-
MOK

A Szerelmesek Fesztiválja 

időszakában a szentgotthárdi 
Csákányi László Filmszínház-
ban rendhagyó időpontban, 
június 20-án (csütörtökön) 20 
órától lehet megnézni az első 
különleges produkciót. Az ero-
tikus nyitófilm címe Szerelem, 
amelyet Gaspar Noé, napjaink 
talán legmegosztóbb francia 
rendezője, több tabudöntöge-
tő és botrányos film alkotója 
készített. Ebben a történetben 
szexjelenetek beiktatásával 
mesél egy szerelmi három-
szögről, azon belül pedig a fiú 
és a lány kapcsolatára, annak 
érzelmi hullámvasútjára kon-
centrál. Nagy teret kapnak a 
fantáziák és a vágyak, amelyek 
alapvetően meghatározzák az 
események menetét.

A mozi az említett rendez-
vénysorozat egyik kiemelt 
helyszíne, ahol június 20-tól 
25-ig – csütörtöktől keddig 
– kizárólag az esemény kon-
cepciójához illeszkedő alko-
tások kerülnek a vászonra, és 
nem csak szerelmeseknek. A 
sorban az ötödik fesztiválon 
a vendégeket stílszerűen öt 
különböző alkotás várja – 
néhány esetben a vetítési 

rendtől eltérő időpontban 
– összesen kilenc előadás 
keretében. Közülük pénteken 
és szombaton délután 5 órától 
Az elrabolt hercegnő című ani-
máció kifejezetten a gyerme-
keknek szól. A felnőttek pedig 
a következő romantikus szto-
rikból választhatnak: Az ígéret 
(amerikai történelmi film), 
Bűbájosok (francia vígjáték), 
Végállomás: esküvő (amerikai 
vígjáték).

A különféle programok kö-
zött mindenképpen érdemes 
számításba venni a mozgóké-
pes kínálatot is, mert a bemu-
tatandó alkotások még nem 
voltak – sőt később sem lesz-
nek – műsoron. A már említett 
napokon a remek produkci-
ókat jelentős engedménnyel 
kapják meg az érdeklődők, 
mert a mozijegy ára egysé-
gesen csupán 900 Ft lesz, 
sőt, plusz kedvezmény szin-
tén elérhető, mert legalább 
két különböző filmre előre 
megvásárolt tikett esetén 
már csak 700 Ft-ba kerül egy 
előadás! További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

A labdarúgó megyei I. osztály tavaszi szezonjának utol-
só hat mérkőzését zsinórban győzelemmel fejezte be a 
Kiswire-Szentgotthárd VSE, amely így 55 ponttal alig 
maradt le a dobogóról. Jó sorozatot tudhat maga mögött a 
megyei II. osztály „Déli” csoportjában a Rábatótfalui SE is, 
ott lapzártakor még egy forduló hátra volt. 

Eddig nem közölt eredmények: 
Rum – Szentgotthárd 0-1
Szentgotthárd – Répcelak 1-0
Vasszécseny – Szentgotthárd 2-3
Szentgotthárd – Csepreg 2-0

Körmendi Tégla – Rábatótfalu 2-1
Rábatótfalu – Felsőcsatár 7-1
Szentpéterfa – Rábatótfalu 0-1
Rábatótfalu – Táplán 6-1 

Sorozatban nyertek csapataink
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A Dél-Vasi Foglalkoztatási Paktum Iroda állandó rovatot indított, melynek elsődleges célja, hogy segítsük a Szentgotthárdi Járásban 
élő állást kereső munkavállalók és munkáltatók egymásra találását. 

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: Tompa Kristóf: e-mail: kristof.tompa@westpannon.hu; Tel: +36-30-438-3872
SZENTGOTTHÁRDI JÁRÁS: Kántor Ildikó: e-mail: ildiko.kantor@westpannon.hu; Tel: +36-30-211-2009

Időszerű állásajánlataink: ápoló, szakápoló, asztalos, festő mázoló, úszómester- fürdőfelügyelő, lánc-
hurkoló, mosodai betanított munkás, segédápoló, betanított faipari munkás, eladó, műszaki karbantartó, 
operátor, ügyintéző pénztáros, fiókvezető, szociális gondozó, szakápoló, víz- és központifűtés-szerelő, 
vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés), gépkezelő, szobaasszony, konyhai kisegítő, szakács.

TOP Paktum Sarok

TOP Paktum Sarok

Partnerségi ülés keretében 
vállalkozói fórumot szervezett a 
Dél-Vasi Foglalkoztatási Paktum 
Iroda Rábahidvégen, a Csoda-
szarvas Tájparkban. Köszöntőt 
Breznovits István,a Nyugat-
Pannon Terület- és Gazdaságfej-
lesztési Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. szolgáltatási cso-
portvezetője mondott.

Arról beszélt: a paktum prog-
ram egyik legfontosabb célja, 
hogy információval, tudással, 
ismerettel támogassa a vállalko-
zókat. A projekt a munkavállalást 
segíti, legyen a dolgozó átme-
netileg munkanélküli, állásvál-
toztató vagy akár vállalkozó. A 
paktum a foglalkoztatási szeg-
mens minden területét szeretné 
segíteni a maga eszközeivel. A 
partnerségi ülés a vállalkozók 
információval való ellátását vette 
górcső alá. 

Az egyik legsikeresebb az a 
támogatási forma, amely a járási 
kormányhivataloknál érhető el 
és a vállalkozóvá válást segíti. A 
cél az, hogy mindenki elegendő 
információ birtokában azt a 
formát választhassa a munka-
erőpiacon, amely az egyénisé-
gének, habitusának leginkább 
megfelel. Aki alkalmazottként tud 
jól teljesíteni, az ilyen státuszban 
helyezkedjen el, aki pedig a vál-
lalkozások vezetéséhez ért, ezen 
a területen bontakozhasson ki. A 
paktum program mindkét eset-
ben segíthet. A cégeknek abban, 
hogy megfelelő munkatársakat 
találjanak, a vállalkozásoknál 
pedig akár azok elindításához, 
az önfoglalkoztatóvá váláshoz 
segítheti fontos információkhoz 
jutni az ebben gondolkodó mun-
kavállalót. A vállalkozást indítani 
szándékozóknak, illetve a már 

vállalkozást működtetőknek 
szervezték a rábahidvégi fórumot 
a paktum iroda munkatársai. „Vál-
lalkozási formák-gazdasági kör-
nyezet-adózási tanácsok” címmel 
Landherr Attila, a Laconto Köny-
velő Iroda ügyvezetője tartott 
előadást. A résztvevők szakava-
tott, tapasztalt, a vállalkozások 
könyvelésében professzionálisan 
teljesítő szakembertől kaphattak 
tanácsokat. Landherr Attila a 
vállalkozási formákat sorolta és 
azt is kifejtette, melyik miért lehet 
hasznos. Arra is felhívta a figyel-
met, a vállalkozások alapításánál 
azt is felelősséggel, jól átgondol-
tan el kell dönteni: egyedül vagy 
családi, társas formában vállal-
kozzunk-e. Mindegyik előnyeit 
és nehézségeit is sorolta. A dél-
utáni rendezvény legfontosabb 
hívószavai voltak a könyvelési 
szakterületet érintően a költség-

hatékony működtetés, az objektív 
elszámolás, az optimalizált adó-
zás, az adókedvezményekkel való 
élni tudás, a költségelszámolás, 
az adózási morál. Az érdeklődők 
gyakorlati példákkal alátámasz-
tott magyarázatokat kaptak. Az 
előadás után kérdéseket tettek 
fel a hallgatók, majd falusi ven-
dégasztal keretében a helyben 
termelt és előállított élelmisze-
rek felhasználásával készült 
finomságokat kóstolhatták meg 
a résztvevők a Csodaszarvas 
Tájpark vendégeiként. 
A RENDEZVÉNY MEGSZERVEZÉ-
SÉT A „A DÉL-VAS MEGYEI GAZ-
DASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-
FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 
SZOLGÁLATÁBAN TOP-5. 1.2-
15-VS1-2016-00001” PROJEKT 
TÁMOGATTA.

Pogács Mónika

Vállalkozói fórumot szervezett a Dél-Vasi Paktum

A gyermekkönyvtár évente 
több színházi programot 
szervez óvodás és kisiskolás 
gyerekeknek. Májusban több 
mint kétszázharminc kisgye-
rek vehetett részt egy vásári 
komédia előadásán. 

Május 22-én délelőtt a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeum szervezésében a 
Paprika Jancsi Bábszínház 
előadásában vásári bábjátékot 
láthattak a Játékvár Óvoda 

középső és nagycsoportos 
óvodásai, valamint az Arany 

iskola alsósai. Az egyszemé-
lyes bábszínházban Paprika 

Jancsi mint bűvész, egy másik 
történetben pedig mint kukta 
szórakoztatta a gyerekközön-
séget. Mókás szófordulatokkal, 
humoros helyzetekkel terem-
tett vidám hangulatot Czirók 
Tamás bábszínész. A gyerekek 
szívesen vettek részt a játék-
ban, s végig élvezettel nézték-
hallgatták a történeteket. 

A programot a Vas Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer támogatta.

(M. P.)

Vásári komédia a Paprika Jancsi Bábszínházban
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Verseny időpontja: 2019. 
július 27. (szombat)

Előnevezési határidő: 
2019. július 15. (hétfő) – 
www.csatafutas.com – ezt 
követően csak a helyszínen 
van lehetőség nevezni.

Futamok: Gyerekfuta-
mok (I. kcs. 2014 és fiata-
labb, II. kcs 2012 – 2013, III. 
kcs. 2010 – 2011, IV. kcs. 2008 
– 2009, V-VI. kcs. 2004 – 
2007), Parafutam – 400 m, 
Főfutam (Kcs-ok: 2000-ig, 
1999–1990, 1989–1980)

1979-1970, 1969-1960, 
1959 előtt születettek, Hob-
bifutam

A nevezési díjak befi-
zetése és a rajtszámok 

kiadása 2019. július 26-
án ,  pénteken 17-től  19 
óráig a szentgotthárdi 
Színházban (Széll Kálmán 
tér 7. ) , valamint a ver-
seny napján 14:00 órától 
a rendezvény helyszínén 
(9970 Szentgotthárd, Széll 
Kálmán tér).

A szervezők azt kérik, 
hogy aki teheti, az a ver-
senyt megelőzően vegye 
át rajtcsomagját! Helyszíni 
nevezés a mindenkori fu-
tam kezdete előtti 1 óráig! 
A programváltozás jogát 
fenntartják!

Gaál Ákos
Sport- és ifjúsági 

ügyintéző

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 

17. Szentgotthárdi 
Csata Emlékfutás Ismét remek eredményeket 

értek el a szentgotthárdi ifjú 
tekések az országos verse-
nyen. Az idei döntő helyszíné-
ül az FTC Népligeti csarnoka 
szolgált, ahol igazolt fiúk és 
lányok mellett a nem igazolt 
fiúk és lányok is rajthoz álltak, 
ifjúsági és serdülő kategóriá-
ban. Az ifjúsági kategóriában 
120, míg a serdülők 90 vegyes 
gurítást teljesítettek.  Az ifjú-
sági fiúk versenyét Cserpnyák 
Martin nyerte (599 fával). Az 
igazolt lányoknál László Kata 
555 fával a második helyen 
végzett a kilenc indulót felvo-
nultató mezőnyben.  g. á.

Egyéni ifjúsági és serdülő 
tekebajnokság

Pontosítás
Májusi lapszámunkban írtunk Csuk Ferenc kiállításáról.  

A cikkben tévesen közöltük, hogy Bartha Irén a fotóklub tagja. 
A tévedésért elnézést kérünk. (a szerk.)

László Kata, Cserpnyák Martin



15Szentgotthárd

Impresszum
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja. Felelős szerkesztő: 
Treiber Mária. Felelős kiadó: Szentgotthárd Város Önkormányzata 
• Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Nyomdai előkészítés, 
nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely. Terjesztés: 
Savaria Post. E-mail: ujsag@szentgotthard.hu • ISSN 0238-9312 

www.szentgotthard.hu

rendel:
szerdán 10-12 h • hétfőn 15-18 h • csütörtökön 15-18 h

A Széchenyi István Általános 
Iskola 3 diákja kimagasló 
eredményt ért el a Diákolim-
pián atlétika sportágban.

Mihályfi Dóra 7. b osztályos 
tanuló a megyei döntő első 
helyezettjeként jutott a ma-
gasugrás országos döntőjébe, 
ahol 3. helyezést ért el.

Németh Marcell 7. b osztá-
lyos tanuló az országos szintet 
elérve jutott tovább, ahol ered-
ményesen szerepelt. Felkészí-
tőjük: Hegyi József

Horváth Dávid 8. 
c osztályos tanuló 
a megyei döntőből 
első helyezettként 
jutott a távolugrás 
országos döntőjé-
be, ahol 15. helye-
zést ért el. Felkészí-
tője: Pappné Restás 
Csilla

Információ: 
Széchenyi iskola

Lezárult az idei szezon a szentgotthárdi labdarúgók számára 
is. A felnőtt csapat az utóbbi évek legjobb eredményét elérve 
a 4. helyen zárta a Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot. 
Heiter László tanítványai a 30 forduló során 17 győzelmet, 
4 döntetlent és 9 vereséget szereztek. A csapat legjobb gól-
lövője Nagy Ottó volt 15 találattal.

A Papp Zoltán, Csicsai Fe-
renc által vezetett ifjúsági 
csapat a tavalyi évben egy 
hajszállal maradt le a dobo-
gó legfelső fokáról. Az idei 
bajnoki évadban azonban 
sikerült az előző szezon szép 
eredményét is túlszárnyalni, 
és végig magabiztos teljesít-
ménnyel, 25 győzelemmel, 2 
döntetlennel és 1 vereséggel 
zárták a szezont (ők csak 28 

fordulót játszottak) a bajnok-
ság 1. helyén, a bajnokság 2. 
legjobb góllövője Vadász Raul 
volt 45 találattal. A csapat 
tagjai: Szabó Bálint, Kovács 
Kristóf, Könye Ádám, Tulok 
Mátyás Ferenc, Korpics Bálint, 
Falb Szabolcs, Mukics Bálint, 
Pencz Roland, Fehér Márk, 
Papp Viktor Levente, Majczán 
Kevin Dávid, Vadász Raul 
Attila, Németh Bálint, Kovács 

Márton, Soós Bence Imre, 
Horváth Ábel, Sulics Ákos, 
Sulics Bálint, Nyári Benjá-
min Zoltán, Laczó Benjámin, 
Németh Lévi, Pável Lóránd 
Tamás, Horváth Dominik Pé-

ter, Szivós Martin, Akl István 
Szebasztián, Kostyál Botond, 
Kovács Dániel, Varju Csongor 
Péter.

Az utánpótlás csapatok is 
folytatták a remek szereplést 
saját bajnokságaikban, az U16-
os csapat 1 ponttal lemaradva 
a dobogóról a 4. helyen zárta 
a szezont, a 18 forduló során 
13 győzelmet és 5 veresé-
get szereztek Virág Gábor és 

Pukhely Zoltán fiai. Az U14-es 
bajnokságban Vinkó Tamás ta-
nítványai az ifjúsági csapathoz 
hasonlóan megnyerték saját 
bajnokságukat. Csapattagok: 
Bauer Dániel, Pável Benedek, 

Molnár Balázs, Kovács Arno, 
Csörnyi Márk, Vaspöri Dániel, 
Lőrincz Áron, Nagy Donát, 
Mesics - Leiner Félix, Uram 
Zsombor, Horváth Máté, Hor-
váth Bálint, Böjte Miklós Alex, 
Szukics Donát, Horváth Noel, 
Gaál Áron, Horváth Róbert, 
Rózsa Dániel, Kolozsvári Ákos, 
Vágner Botond Marcell, Lak-
ner Kristóf.  

g. á

Sikeres szezont zártak a szentgotthárdi labdarúgók

Atlétika Diákolimpia Országos Döntő

Restás Csilla, Horváth Dávid

Németh Marcell, Mihályfi Dóra, 
Hegyi József
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