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Az Opel 25 éve hozott
új ipari kultúrát a térségbe

1848-49
emlékezetére
Szentgotthárdon sok érdeklődő
jelent meg március 14-én a Hősi Emlékműnél, az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen,
melyet a Himnusz elhangzása után
egy szavalat vezetett be. A Színházban a Széchenyi iskola diákjai adtak
színvonalas műsort.

Karl-Thomas Neumann, Szíjjártó Péter, Grzegorz Buchal leplezte le az új autót Fotó: Czika lászló
Szentgotthárdon alig öt évvel ezelőtt
gördült be az első Magyarországon
gyártott Opel Astra a 20. születésnapja
alkalmából a barokk templom elé, március 29-én máris túl vagyunk az Opel megalapításának 25. évfordulós ünnepségén.
A gyár egyik gyártócsarnokában, a
dolgozók gyűrűjében a kivetítőn az

első Opel Astra átvételéről, útra indításáról peregtek a filmkockák, majd a
valóságban is begördült a ma már szinte
muzeálisnak mondható fehér színű
kocsi, amelyben ezúttal Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter és
Karl-Thomas Neumann, az Opel Group
igazgatótanácsának elnöke utazott.
Folytatás a 2. oldalon

Szentgotthárdiakat is kitüntettek
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójára március 15én, Vasváron a Nagy Gáspár Kulturális
Központban emlékezett Vas Megye
Önkormányzata. Az ünnepi beszédet
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyű-

lési képviselő mondta, majd Majthényi
László, a közgyűlés elnöke adta át a
megyei kitüntetéseket. A díjazottakat
köszöntötte dr. Kondora Bálint alelnök
és dr. Balázsy Péter jegyző is.
Folytatás a 4. oldalon

Dr. Kondora Bálint
mondja ünnepi beszédét
A koszorúzók sorából elsőként Huszár Gábor polgármester helyezte el
az önkormányzat koszorúját, majd V.
Németh Zsolt államtitkár is fejet hajtott
a hősök előtt. Koszorúztak a megyei
közgyűlés, a járási hivatal nevében
is, ahogy a megemlékezés koszorúit,
virágait helyezték el az intézmények,
a pártok, a nemzetiségek, az egyházak,
a különböző egyesületek, civil szervezetek képviselői is.
Folytatás a 3. oldalon
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Az Opel 25 éve hozott új ipari kultúrát a térségbe
Folytatás az 1. oldalról
A nagy tapssal kísért esemény után Grzegorz Buchal
gyárigazgató köszöntötte a
vendégeket, az ünnepségen
megjelenteket (köztük volt V.
Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője
és Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere is), és szólt

nem is akárhogyan, hiszen az
elmúlt 25 évben 9 millió motor
került ki a gyárból, amelynek
fejlesztésébe 1,4 milliárd eurót
invesztáltak. A legkorszerűbb
Flex gyárban ma már három
motorcsalád 38 változata készül. Szentgotthárd kulcsszerepet játszik az Opel modell offenzívájában, a legkorszerűbb

PSA és az Opel/Vauxhall ös�szekapcsolódása lehetőséget
ad arra, hogy „Európa-baj-

jelenlétével és a hazai autóiparral kapcsolatban, szólt az
elismerésre méltó számokról,

A miniszter a 25 éves Astrával érkezett

Karl-Thomas Neumann mondja ünnepi beszédét

a gyár kiváló eredményeiről.
Tavaly új rekord született, csaknem 630 ezer motor készült a
városban, ez pedig 23 százalékos növekedést jelent az előző
évihez képest. Arra is felhívta
a figyelmet, hogy 160-an még
dolgoznak az üzemben, akik
már az Opel Astra születésekor
is itt voltak, köztük olyanok is,
akik részt vettek a gyártásban.
Karl-Thomas Neumann beszédében utalt arra, hogy az
Opel volt az első autóipari
beruházó a rendszerváltozás
után Magyarországon, s azóta is meghatározó, az ország
gazdasági életében fontos szerepet betöltő cég. Felidézte
az első magyar gyártmányú
Opel Astra születésekor Antall
József akkori miniszterelnök
szavait, miszerint az Opel új
ipari kultúrát teremtett Magyarországon. A motorgyártás
mind a mai napig jelen van
a szentgotthárdi gyárban, s

motorok többségét itt gyártják,
gotthárdi motorral működik
a 2016-ban az év autója díjat
kapott Opel Astra, és itt ké-

nokot” hozzanak létre. A PSA
vállalta minden szerződéses
kötelezettség teljesítését, s azt,
hogy az Opel továbbra is valódi
német márka maradhasson. Az
Opel-elnök külön köszönetet
mondott nemcsak a magyar
kormánynak, de a szentgotthárdi önkormányzatnak és
munkatársainak is a jó együttműködésért, segítségért.

Szijjártó Péter beszél az esemény jelentőségéről
szül az a 1.5-ös benzines turbó
motor, amely az új Insignia
lelke lesz. A Crossland X modell
az első eredménye annak az
együttműködésnek, amelyet
a PSA csoporttal öt évvel ezelőtt elkezdtek, s reméli, hogy
a GM és a PSA mérnökeinek
együttműködése további nagy
dolgokra lesz majd képes. A
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Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter felsorolta,
hogy mi mindenre lehetünk
büszkék a 25. évforduló kapcsán az Opel szentgotthárdi

eredményekről. Utalt arra is,
hogy eddig már 9 millió motor
és 7 millió hengerfej, és csaknem 85 ezer autó került le itt a
gyártósorokról. Mint mondta: a
kormánynak meg kell teremtenie annak a feltételeit, hogy
a PSA ne csak fenntartani,
hanem fejleszteni is akarja
a szentgotthárdi üzemet, az
itteni munka a magyar dolgozók elkötelezettségét, szakmai
tudását dicséri. Ennek érdekében csökkentették a társasági
adót, és kutatási-fejlesztési
adókedvezményt adnak.
Az ünnepség végén szembe
találta magát a múlt és a jelen.
Az emelvény egyik oldalánál
parkoló 25 éves Opel Astra,
s a másiknál a lepellel leborított új Opel Insignia nézett
farkasszemet egymással. A
lepel lehúzása után az Opel
Group elnöke bemutatta a cég
új büszkeségét a miniszternek,
s már ezzel az autóval távoztak
a helyszínről.
L.E.

KEDVES ÉRDEKLŐDŐ!
A SZEOB Tótágas Bölcsőde

„BÖLCSŐDEKÓSTOLGATÓRA”
várja 2017. április 22-én
10.00-12.00 óra között
mindazon szülőket gyermekeikkel,
akik szeptembertől szeretnék
igénybe venni
a bölcsődei ellátást.
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1848-49 emlékezetére: koszorúzás, ünnepi beszéd, műsor
Folytatás az 1. oldalról
Az ünnepség az alkalomhoz
illő színpadi képpel díszített
Színházban folytatódott, ahol
a megjelentek között volt V.
Németh Zsolt államtitkár, a
térség országgyűlési képviselője, Bana Tibor országgyűlési
képviselő, dr. Kondora Bálint,
Vas Megye Közgyűlésének
alelnöke, Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere, és dr.
Orbán István, a Szentgotthárdi
Járási Hivatal vezetője is.

hazug jelszók helyett egy prosperáló, értékeit felmutató, hagyománytisztelő Európában
kovácsolódjon össze a nemzet.
Ilyenkor a neves és névtelen
’48-as hősökre is emlékezünk.
A márciusi fiataloknak sem
volt könnyű dolguk. A pesti
ifjak csak nagy üggyel-bajjal
jutottak be az országgyűlésbe,
ahol Kossuth komor arccal
fogadta őket. De vitték a 12
pontot, ami nagyjából a kormányprogramnak felelt meg.

jelleget. Március 15-e emlékének helye van a megváltozott világban is. Nemcsak
szimbólum, de 12 pontja

got látni, tanulni, nyelveket
szólni, és visszatér, mert hisz
abban, hogy a Szózat szavaival élve „még jőni kell, még

Az önkormányzat nevében
Huszár Gábor koszorúzott

Jelenet az ünnepi műsorból

A koszorúzás után átvonultak az ünneplők a Színházba, ahol a Megyei Közgyűlés
alelnöke mondott ünnepi
beszédet és a Széchenyi István
Általános Iskola diákjai mutatták be az „Erő, hűség, remény
– azaz piros-fehér-zöld” című
ünnepi műsorukat.
Dr. Kondora Bálint ünnepi
beszédét azzal kezdte, hogy
az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc ugyan elbukott, mégis példa minden
magyar számára. A csaknem
két évszázada lezajlott forradalom megmaradt a polgári
és értelmiségi magatartás
örök mércéjének. Petőfi szavai ma is felkiáltójellel állnak
előttünk: „Rabok legyünk vagy
szabadok? Ez a kérdés, válas�szatok!” A választás lehetősége
ma is adott. Nem menekülhetünk el a felelősség elől,
amelyet a történelem ránk
ruházott. Eljött az ideje, hogy

A 19. század negyvenes
éveit nehéz a mostani viszonyokhoz hasonlítani –
folytatta Kondora Bálint.
Egyes népek akkor néhány

örök érvényű felszólítás a
cselekvésre. A cél ma sem
lehet más, mint megőrizni a
nemzetet az emberiség számára. Itthon meg kell érteni,
hogy nemzeti öntudat, szolidaritás és hit nélkül nincs
nemes cél, amely elérhető
közelségbe kerülhet. Úgy
tűnik, ebben jó úton járunk.
Példaképeink, emlékeink
karnyújtásnyira vannak Vas
megyében is. Innen indult
a politikai küzdőtérre gróf
Batthyány Lajos miniszter-

V. Németh Zsolt fejet hajt a hősök előtt

év alatt megtalálták nemzeti
jellegüket. Manapság a történelmi erők világrésznyi, vagy
még nagyobb egységekbe
kényszerítik a nemzeteket,
s nehéz kérdés, hogyan lehet megtartani a nemzeti

elnök, itt tevékenykedett
Batthyány-Strattmann László is. A jövő záloga Vas megyében is a fiatalság, amely
Petőfi lendületével, Kossuth
elszántságával, Széchenyi
bölcsességével megy vilá-

jőni fog egy jobb kor”. A mi
fiatalságunknak is kecsegtető Európa olvasztótégelye,
de óva intik őket Reményik
Sándor szavai: „Eredj, ha
tudsz, Eredj, ha gondolod,
hogy valahol, bárhol a nagy
világon könnyebb lesz majd
a sorsot hordanod…, Eredj, ha
hittelen hiszed: a hontalanság odakünn nem keserűbb,
mint idebenn.” A mai politikusoknak, összefogva azokkal, akik fontosnak tartják
az örök értékeket – olyan világot kell építeni gyermekeinknek, amely hosszú távon
biztosítani tudja az otthon
óvó melegét, a hit megőrzését, a remény ébren tartását,
a biztonságos és értelmes
jövőt. Ha nem alkotjuk meg
saját 12 pontunkat, és nem
törekszünk a megvalósítására, nincs esélyünk a megmaradásra. Nem kérhetek mást,
mint amit elődeink kértek:
Isten, áldd meg a magyart! –
fejezte be beszédét a szónok.
A diákok és pedagógusok
által előadott „Erő, hűség,
remény – azaz piros-fehérzöld” című tartalmas, színes, látványos ünnepi műsor
méltán váltott ki elismerést a
közönség körében.
L.E.
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Szentgotthárdiakat is kitüntettek a megyei ünnepségen
Folytatás az 1. oldalról
Szentgotthárdról Kovács
Jánosné nyugdíjas tanítónő a
”Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Kulturális Tagozata”, Torma Géza “Vas Megye
Önkormányzata Szolgálatáért
Sport Tagozata”, Holecz Károly,
a Porabje újság fotóriportere
pedig “Vas Megye Közgyűlésének Pável Ágoston Emlékplakettje” elismerést kapott.
Holecz Károly 1969-ben született Szentgotthárdon. A Rábavidék legkisebb falujának, Orfalu községnek meghatározó
személyisége. 1991-ben Göncz
Árpád köztársasági elnöktől
vette át az Új Népi Kollégiumokért Alapítvány ösztöndíját
„Akikért a harang szól” c. ver-

figyelmet fordít a helyi kulturális rendezvények megszervezésére, népi mesterségeket
bemutató és hagyományőrző
programokra. Fontosnak tartja az anyaország kulturális,
természeti és történelmi értékeinek megismertetését is
a Rába-parti szlovénekkel. Az
ő nevéhez fűződik az orfalui
Kézműves ház udvarán felállított „kis Triglav” is, mely
a szlovénség szimbóluma is
egyben. Több mint két évtizede
a Porabje hetilap fotóriportere
és nyolc éve a Porabski koledar,
a magyarországi szlovének évkönyvének szerkesztője. Fotóin
keresztül megismerhetjük a
szlovén Rába-vidék múltját és
jelenét. Több évtizedes mun-

tatta e területen is az ifjúságot,
mellyel generációk számára
nyitotta ki a tánc ismeretének,
szépségének, szeretetének csodálatos világát. Lelkiismeretes
tevékenységével nemcsak a
magyar tánckultúra alapjait,
hanem a szlovén nemzetiségi
táncokat is átadta a fiataloknak. A városban szerveződött
mazsorett csoportnak is ő volt
a vezetője. Egy évtizeden keresztül négy korosztályban
közel 60 lány ismerkedett meg
a botforgatás rejtelmeivel. Több
mint tíz éve szakmai vezetője a
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Rozmaring Tánccsoportjának. Példamutató szakmai
tevékenységével hozzájárult
Szentgotthárd város, a térség, a

sportolók példaképe, a kézilabdázás szeretetére igyekezett
nevelni az ifjúsági csapattársakat. Kézilabdás pályafutása során vidám, optimista személye,
közösségépítő és közösséget
összetartó tevékenysége a
csapat eredményességét is elősegítette. Játékostársai döntése
alapján a csapatkapitányi tisztséget is megkapta a folyamatos, magas színvonalú munkája
elismeréseként. A megyei bajnokság megnyerését követően
óriási szerepe volt a csapat
NB II-be való feljutásában is.
Folyamatos felkészültségével,
emberi hozzáállásával kivívta
a szentgotthárdiak, valamint
a sportolók és a sportvezetők
elismerését is. A kézilabda

Balról jobbra a második Kovács Jánosné, Huszár Gábor,
Torma Géza a vasvári ünnepségen

Torma Géza
senydolgozatáért, melyben a
szlovének anyanyelvének és
kultúrájának megmentéséről
ír. Szívügye a Rába-vidéki szlovénség anyanyelvi és kulturális
értékeinek, néphagyományainak megőrzése, ápolása, a
fiatalok identitástudatának
fejlesztése, valamint a szlovén
közösség összefogása. Több évtized után kezdeményezésére
1994-ben Orfaluban rendezték
meg a Rába-vidéki szlovének
rönkhúzását. 2001-ben jelent
meg első elbeszélő gyűjteménye Orfalui történetek címmel szlovén táj- és irodalmi
nyelven. A Rába-vidéki Szlovén Kulturális és Turisztikai
Egyesület elnökeként kiemelt

Holecz Károly
kájával hozzájárult a szlovén Rába-vidék kultúrájának,
nyelvének, hagyományainak
ápolásához, megőrzéséhez.
Kovács Jánosné 1937-ben született Iváncon, 1957-ben szerzett
tanítói oklevelet. 1960-tól nyugdíjazásáig a szentgotthárdi általános iskolában dolgozott tanítóként. Gyermektánc-oktatói
képesítést is szerzett. Az oktatás
mellett néptáncgyűjtéssel is
foglalkozott. Művészeti vezetője
volt hosszú éveken keresztül az
egykori szentgotthárdi művelődési ház gyermek táncegyüttesének, valamint a Szakonyfalui
Nemzetiségi Táncegyüttesnek.
Évtizedeken keresztül szívvellélekkel, fáradhatatlanul ok-

megye, sőt a határon túli ausztriai és szlovéniai területek kulturális életének színesítéséhez.
Torma Géza 1943-ban született Csepelen. A sport mind
iskolás, mind munkásévei
alatt végigkísérte. Az 1970-es
évektől indult el profi kézilabda pályafutása, ami 1994-ig
tartott. Ebben az időszakban
olyan játékosok gyűltek össze,
akik fanatikusan imádták e
sportágat, közéjük tartozott
Torma Géza is. Az 1977-78-as
bajnokságot megnyerték. Ebben az időszakban aktivitása,
rátermettsége, sportszakmai
tudása és felkészültsége, emberi hozzáállása megalapozza
szakmai tekintélyét. A fiatal

mellett munkahelyi és városi
szabadidős sportrendezvények
aktív résztvevője is volt. A sport
iránti szeretete még ma is
tart, jelenleg is sportol, aktív
tagja a Szentgotthárdi VSE
Asztalitenisz Szakosztályának.
Szentgotthárd város sportéletében, elsősorban a kézilabda
sportágban, valamint a Vas
megyei kézilabdasport terén
végzett több évtizedes kiemelkedő munkája, a sport iránti
példamutató önzetlensége és
sportszakmai felkészültsége,
kiváló sportemberi életútja,
a sportközösségekért végzett
munkája alapján javasolták az
elismerésre.
Információ: vasmegye.hu
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Dél-vasi foglalkoztatási paktumot kötöttek

gatást nyert a három járást –
vasvári, körmendi, szentgotthárdi – lefedő „Dél-Vas Megyei
Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztési együttműködés
a helyi gazdaságfejlesztés
szolgálatában” létrehozására
és működtetésére. Március
24-én a vasvári polgármesteri
hivatal dísztermében írták alá
a projektszerződéseket.
Dr. Kondora Bálint, a Vas
Megyei Közgyűlés alelnöke elmondta: a legnagyobb kihívás

kutatni a rejtett munkaerő-tartalékokat. A
megyei foglalkoztatási
partnerségek erősíthetik egymást. A dél-vasi
paktum több mint 600
millió forint európai
uniós támogatásból vaHuszár Gábor írta alá a szerződést
lósul meg, 2020 végéig.
Ígéretet tett arra, hogy a prog- támogatással segíthetnek. Ha
ram megvalósítása során a eredményes lesz a dél-vasi
megyei önkormányzat konst- program, akkor a most közruktív, innovatív partnere lesz foglalkoztatási programban
részt vevők visszakerülhetnek
a paktumnak.

az elsődleges munkaerőpiacra. A projekt a dél-vasi régió
fejlesztéséhez járul hozzá, az
egész térség sikerét hozhatja.
A mondás szerint a munka
az embert életre kelti. – Minél több munkához jutott,
elégedett embert kívánok az
együttműködőknek – zárta
beszédét V. Németh Zsolt.
Huszár Gábor polgármester
beszédében kiemelte Szentgotthárd különleges helyzetét
a munkaerőhiányt illetően,
amelynek oka egyértelműen
a határ közelségére vezethető
vissza. A projekt segítségével talán sikerül az üres álláshelyeket feltölteni, ebben
nagy szerepe lehet a pályázat
keretében megvalósuló átképzéseknek, vagy a cégek
számára igénybe vehető
bértámogatásoknak
Az együttműködésről
a következő, majdnem
négyéves összedolgozásról szóló szerződést
aláírták az érintett térség városainak polgármesterei, Tóth Balázs,
Vasvár; Huszár Gábor,
Szentgotthárd; Őr Zoltán, Őriszentpéter; valamint Bebes István, Körmend polgármestere.
Papp Bálint
Stratégiai és fejlesztési
ügyintéző
Fotó: Pogács Mónika

Közlemény

az alábbiak szerint határozta
meg és teszi közzé:
2017. év április hónap 20.
nap 8:00-19:00 óra között
2017. év április hónap 21.
nap 8:00-18:00 óra között.
A szülő a 2017. évben tankötelessé váló gyermeket a fenti
időpontban köteles beíratni
a lakóhelye szerint illetékes,
vagy a választott iskola első
évfolyamára.
Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles
tanulót, aki életvitelszerűen

kérelmet nyújthat be az iskola
fenntartójának címezve, az
intézmény vezetőjénél.
A fenntartó a kérelem beérkezését követően 21 napon
belül hoz döntést az ügyben. A
döntés jogerőre emelkedését
követően a szülő a gyermekét
öt napon belül köteles beíratni
a kötelező felvételt biztosító
iskola első évfolyamára.
Szentgotthárd, 2017. március 17.
Dr. Orbán István
hivatalvezető

Március 24-én több szervezet, önkormányzat, gazdasági
társaság, valamint az oktatási és civil szféra képviselői alakítottak foglalkoztatási partnerséget a vasvári önkormányzat
vezetésével. A dél-vasi paktumra 2020-ig több mint 600
millió európai uniós pénzt fordíthatnak. A projekt-szerződést
Körmend, Szentgotthárd, Vasvár és Őriszentpéter polgármestere írta alá.
A TOP-5.1.2-15-VS1-2016
konstrukció keretében a Vasvár Város Önkormányzata által vezetett konzorcium támo-

az lesz, hogy a jelenlegi munkaerőhiányra megtalálják a
foglalkoztatási programok
a megfelelő választ. Fel kell

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési
képviselője hangsúlyozta, a
foglalkoztatási partnerség sok
embernek fog hitet adni, hogy
rá is szükség van. A TOP program célja, hogy felpezsdítse a
munkaerőpiacot, mérsékelje
a fejlettségbeli különbözőségeket, ezért lett Vasvár a kedvezményezett, ugyanis több
gazdasági mutató szerint Vas
megyében a hegyháti térség
a leghátrányosabbak közé
tartozik. A program három
járás összefogásában lehet
sikeres. A csatlakozó cégek
meghatározhatják munkaerőigényeiket, az önkormányzatok pedig közvetítő szerepet
vállalnak. A kormányhivatalok munkaerőpiaci-képzéssel,

A paktumot a dél vasi városok polgármesterei írták alá

a 2017/2018. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola első
évfolyamába történő beiratkozásáról
A Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala — az illetékes tankerü
leti központ véleményének
kikérésével — a 2017/2018.
tanévben tankötelessé váló
gyermekek általános iskolai
beiratkozásának időpontját

a — megyeszékhely szerinti
járási hivatal által meghatározott és közzétett — felvételi
körzetében lakik.
A felvételi kérelemről az
iskola igazgatója dönt, amit
köteles írásban — a tanuló
felvételének megtagadása
esetén határozati formában
— közölni a szülővel.
A szülő a felvételi kérelem
elutasítása esetén a döntés
ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül
jogorvoslati eljárást megindító
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Szentgotthárd

A szentgotthárdi fürdőben kialakult ügyekről vitáztak
Március 29-én tartotta ülését a szentgotthárdi önkormányzat.
Az ülés megkezdése előtt dr. Sütő Ferenc és Huszár Gábor
aláírta a Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács, és a Szentgotthárdi
Idősügyi Tanács által kötött együttműködési megállapodást,
a két ülés között történt eseményekről tartott polgármesteri
beszámoló után közel két órát foglalkoztak a szentgotthárdi
fürdővel (Szalainé Kiss Edina nem vett részt a tanácskozáson).
Értékelték a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok tavalyi
ellátását, elfogadták Szentgotthárd Város Civil Koncepcióját
és a civil szervezetek 2016. évi beszámolóját, továbbá 2017. évi
cselekvési tervét, elfogadták a városi Helyi Értéktár Bizottság
és a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 2016-ban
végzett munkájáról készített beszámolókat.
Az önkormányzati ülés megnyitása után Lábodi Gábor képviselő ügyrendi javaslattal élt,
kérte, hogy adja hozzájárulását
a testület ahhoz, hogy a szentgotthárdi fürdőben kialakult
ügyek miatt (lopás, sikkasztás,
közérdekű adatok kiadásának
megtagadása) vegyék napirendre a fürdő személyi ügyének megtárgyalását.
Huszár Gábor polgármester
a jegyző álláspontját kérte. Dr.
Dancsecs Zsolt elmondta, írásos
előterjesztés nélkül nem lehet
napirendre tűzni a képviselő
ügyrendi javaslatát.
A napirendi pontok tárgyalása előtt dr. Sütő Ferenc a
Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács, a
polgármester a Szentgotthárdi
Idősügyi Tanács nevében írta
alá a két civil szervezet közötti
együttműködési megállapodást, amely a generációk közötti
párbeszédet is erősíti.
Huszár Gábor polgármester
számolt be a két ülés között történt legfontosabb eseményekről.
Elmondta, hogy az önkormányzat nevében írásban gratulált
Áder Jánosnak, Szentgotthárd
díszpolgárának, akit a parlament
márciusban újra megválasztott
köztársasági elnöknek.
Az Opel szentgotthárdi jelenlétének 25. évfordulóján
tartott ünnepségen részt vett
Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki ellátogatott a szentgotthárdi
önkormányzathoz is. Huszár

Gábor elmondta, energetikai
beruházásról, a kaszagyár és a
sportcsarnok ügyéről, határon
átnyúló pályázatokról cseréltek
eszmét, megemlítette azt is,
hogy javasolta a külügyminiszternek, hogy a kibővített V4-ek
(visegrádi négyek Szlovéniával
és Ausztriával) külügyminiszterei találkozójának lehetne
színhelye Szentgotthárd, az a
város, amelynek határában
1664-ben az európai egyesített
keresztény seregek legyőzték a
török haderőt.
Huszár Gábor polgármester
ezután a szentgotthárdi fürdőben március 23-án, 24-én
történt országos médiavisszhangot kiváltó eseményekre
– Szalainé Kiss Edina önkormányzati képviselőt, állítása
szerint, inzultálták, amikor
ellenőrizni akarta a fürdőben
zajló felújítási munkát, Lábodi
Gábor állítása szerint fürdővel kapcsolatos vizsgálódásait
nem segítették, inkább akadályozták (Szalainé Kiss Edina,
valamint Lábodi Gábor és Bana
Tibor országgyűlési képviselő
sajtótájékoztatói) – tért ki. Elmondta: Magyarországon az
önkormányzatok működését
a hatályos Önkormányzati
törvény és a helyi SZMSZ szabályozza. A képviselők tájékoztatást kérhetnek a polgármestertől, alpolgármestertől,
jegyzőtől, bizottsági elnököktől.
Írásban is feltehetik kérdéseiket,
amikre 30 napon belül választ

kell kapniuk. Bizonyos ügyek
vizsgálatára felhatalmazhatja
a képviselőket a testület. Az önkormányzati cégek ellenőrzését
a cég felügyelőbizottsága végzi,
amiről évente be is számol a
testületnek. Se Szalainé Kiss
Edina, se Lábodi Gábor nem
tagja a felügyelőbizottságnak.
Információkat kérhetnek és
kaphatnak, de többletjogosítvánnyal nem rendelkeznek,
leltárt nem rendelhetnek el.
A polgármester az önkormányzati ülésen bemutatta
azokat a fényképeket, amelyek
akkor készültek, amikor Szalainé Kiss Edina a fürdőben
járt, és saját állítása szerint
inzultálták, ruháját megtépték.
(Másnap ugyanabban a zöld
kosztümkabátban nyilatkozott
a városi tévében.) Huszár Gábor
elmondta, amikor munkatársaitól értesült a csalás, sikkasztás
gyanújáról, azonnal elrendelte
a belső vizsgálatot. A százoldalas
paksamétát a megjelölt határidőre megkapta, és továbbította
is a hatóságoknak. (Az ülésen
fölmutatta az iratcsomagot.)
Dr. Sütő Ferenc képviselő
szót kért, majd a polgármester
és hat önkormányzati képviselő nevében felolvasta közös
nyilatkozatukat. Az aláírók
Szentgotthárd jó hírnevének
megőrzése érdekében tették
meg nyilatkozatukat, melyet
közreadunk.
Huszár Gábor méltatlannak
tartotta, hogy családját, Vanda
nevű lányát akarják meghurcolni, aki a többi testnevelőhöz
hasonlóan úszni tanítja a szentgotthárdi gyerekeket, akiknek a
szülők megveszik az úszójegyet.
Lábodi Gábor viszontválaszában arra hivatkozott, ők csak
kérdéseket tettek fel a fürdővel
kapcsolatban, előzetes egyeztetés után akartak betekinteni az
iratokba, és amikor tudomásukra jutott a csalás és sikkasztás
gyanúja, feljelentést tettek a
közvagyon védelmében.

Virányi Balázs, az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság
elnöke sérelmezte, hogy csak
városi mendemondákból értesülhettek a képviselők a történtekről, nem kaptak hivatalos
tájékoztatást. Kifogásolta, hogy
rossz hírnevét keltik nemcsak
az önkormányzatnak és a fürdőnek, hanem immár más
gazdasági társaságoknak is.
A hotelnek az üzemeltetőjét
tulajdonosként tüntette fel
Lábodi Gábor, holott állami tulajdonban van a szálloda, pedig
ő is szavazott az üzemeltetőről.
Az egyik szombathelyi céget,
amely nem volt és nincs is szerződéses viszonyban a fürdővel,
minden munkát megnyerő, rokoni szálakkal kapcsolódónak
állította be a sajtótájékoztatón.
Lábodi Gábor jóhiszemű tévedésének mondta a szállodával kapcsolatos megnyilvánulásait, és továbbra is kitartott
korábbi álláspontja mellett:
joga van információkat kérni
és kapni, iratokba betekinteni.
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző nyilvános és méltatlan meghurcoltatásának nevezte a 6-8 képviselő
által aláírt kiáltvány személyére
és kollégájára vonatkozó részét.
Bűncselekmény gyanúja esetén
ugyanis nekik kötelességük
megtenni a szükséges lépéseket, nem pedig arról előzetesen
politikusokkal egyeztetni. Véleménye szerint a kiáltványt
aláíró képviselőknek el kellett
volna tudni dönteni azt is, hogy
mit is akarnak valójában aláírni,
és nem a nyilvános felolvasást
követően módosítgatni azon –
utalva arra, hogy a képviselők
által aláírt és az ülésen felolvasott
kiáltvány rájuk vonatkozó része
valótlan állítást is tartalmazott,
és emiatt a napirend tárgyalása
közben – jelzésükre – ennek
módosítása vált szükségessé.
Az elhúzódó vita után tértek
rá az előzetesen meghirdetett
napirendi pontokra. Elkészült és
elfogadták Szentgotthárd Város

Szentgotthárd
Civil Koncepcióját, megismerték
a civil szervezetek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót,
a 2017. évi cselekvési tervet és a
Civil Alap felosztásának szabályát. A Pénzügyi Városfejlesztési
és Jogi Bizottság javaslatára 1

millió Ft-tal megemelték a civilek részére rendelkezésre álló
pályázati keretet. Elfogadták
a Honismereti Klub és a Helyi Értéktár Bizottság a helyi
értékek kutatása érdekében
kifejtett tevékenységéről szóló
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beszámolót, a turisztikai cselekvési terv megvalósulásáról szóló
beszámolót, a Szentgotthárd és
Térsége Turisztikai Egyesület, a
Pannon Kapu Kulturális Egyesület, a SZET Kft. beszámolóját
a mozi üzemeltetéséről, és a

sportreferens beszámolóját.
Értékelték a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatok tavalyi
ellátását, és örömmel vették a
Család- és Gyermekjóléti Központ új helyével kapcsolatos
pozitív visszajelzést. 
(t. m.)

Közös nyilatkozat
Alulírottak, mint Szentgotthárd
Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, Szentgotthárd Város
jó hírnevének megőrzése érdekében
az alábbi közös nyilatkozatot tesszük:
– Teljes mértékben elhatárolódunk
Szalainé Kiss Edina önkormányzati
képviselő által, 2017. március 23-án, a
Gotthárdtv rendkívüli híreiben elmondott sajtótájékoztatójában foglaltaktól.
– Képviselői minőségünkben sért
bennünket, hogy Szalainé Kiss Edina
önkormányzati képviselő eljárása során annak látszatát keltette, hogy ő a
képviselő-testület megbízása alapján
járt el, végzett ellenőrzéseket, volt jogosult karbantartási folyamatokat dokumentálni a 100%-os önkormányzati
tulajdonban lévő Gotthárd-Therm Kft.
vonatkozásában. A képviselő-testülettől
semmiféle ellenőrzésre felhatalmazást
nem kapott!
– Felszólítjuk olyan helyreigazító
közlemény közzétételére – minden
olyan médiában, ahol az megjelent –,
hogy Szalainé Kiss Edina önkormányzati képviselő mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan! Továbbá
mely tényeket tüntet fel hamis színben
és ehhez képest melyek a valós tények.
– Kifogással élünk a módszer ellen,
ahogyan Szalainé Kiss Edina önkormányzati képviselő, Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző és Dr. Gábor László irodavezető
2017. március 14-én, – a tulajdonosi
jogokat gyakorló képviselő-testület

előzetes tájékoztatása nélkül – feljelentést tettek a Gotthard-Therm Kft. ellen.
Ennek következtében az esetlegesen
felmerült visszaéléseket kész tényként
közölte a média, melyeket azok nagy
része elferdítve tett közzé.
– Felszólítjuk Szalainé Kiss Edina
önkormányzati képviselőt, a jövőben
tartózkodjon attól a magatartástól, hogy
képviselőként, visszaélve képviselői jogaival, a képviselő-testület hatáskörébe
tartozó jogosultságokkal él!
– Teljes mértékben elhatárolódunk
Bana Tibor országgyűlési képviselő és
Lábodi Gábor önkormányzati képviselő
2017. március 24-én tett nyilatkozataitól, melyben azt állították, hogy a
Gotthard-Therm Kft. elleni, még csak 2
napja nyomozati szakaszban lévő eljárás során már megállapítást nyert, hogy
sorozatos bűncselekmények történtek
és már az okozott kár nagyságát is tudni
vélték. A sajtótájékoztató keretében további valótlan állítások is elhangoztak.
– Kijelenthető, hogy Bana Tibor országgyűlési képviselő és Lábodi Gábor
önkormányzati képviselő az elmúlt
napokban kifejtett tevékenységükkel
jóvátehetetlen kárt okoztak a városnak
és ezen belül a Fürdőnek. Felszólítjuk
őket, hogy a jövőben Szentgotthárdért,
nem pedig folyamatosan Szentgotthárd
ellen tevékenykedjenek!
– Mint a közös nyilatkozatot tevő
képviselők, kinyilvánítjuk, hogy munkánkat a jövőben is a ránk vonatkozó

jogszabályi előírásoknak megfelelően
kívánjuk végezni, azaz a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény rendelkezései, illetve
a Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 13/2013. (III.28.)
számú önkormányzati rendeletébe
foglalt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzata szerint.
– A nyomozóhatóság eljárásától függetlenül felszólítjuk a Gotthard-Therm
Kft. ügyvezető igazgatóját a hiányosságok teljes körű feltárására, a felelősök
kiderítésére, a szükséges munkaügyi
eljárások lefolytatására, a visszaélésre
lehetőséget adó gyakorlat azonnali
megszüntetésére! Felszólítjuk továbbá
a Gotthard-Therm Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy ezt a folyamatot felügyelje,
számoljon be a képviselő-testületnek
a vizsgálat eredményéről és tegyen
javaslatot a szükségesnek tartott intézkedések megtételére!
– Mi, a közös nyilatkozatot tevő képviselők, a felelőtlenül cselekvők helyett
elnézést kérünk valamennyi szentgotthárdi lakostól!
Szentgotthárd, 2017. március 29.
A közös nyilatkozatot tették:
Huszár Gábor, polgármester • Labritz
Béla, alpolgármester • Kovács Márta
Mária, képviselő • dr. Sütő Ferenc, képviselő • Virányi Balázs, képviselő • Dr.
Haragh László, képviselő • Dömötör
Sándor, képviselő.

Sajtóreggeli a polgármesterrel
Március 13-án sajtóreggelire a Hotel Lipába invitálta a Szentgotthárddal
foglalkozó helyi újságírókat
Huszár Gábor polgármester.
A Magyar Sajtó Napja alkalmából kötetlen beszélgetésen vettek részt az írott és
vizuális média képviselői. A
háttérbeszélgetésen az Opel
sorsáról, az ipari parkról,
a sportcsarnok jövőjéről, a

város pályázatairól is szót
ejtettek. Szép Renáta, az
önkormányzat külkapcsolati
és koordinációs ügyintézője
a júliusi Szerelmesek Fesztiváljának körvonalazódó
programjait is ismertette.
A programon Szukics Mariann, Mayer Margit, Dékány
István, Vadas Krisztina és
Treiber Mária vett részt.
Fotó: Holecz Károly

Szentgotthárd
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Barabásné Sas Ibolya
Vannak emberek, akikről
még azt is elképzelhetjük,
hogy talán már a születésükkor is mosolyogva
jöttek erre a világra. Barabásné Sas Ibolya bárhol
megjelent, vele azonnal
derű és mosoly költözött a
környezetébe. Olyan vidám
és egészséges nevetése
volt, hogy nem lehetett
kimaradni az ugratásokból,
tréfálkozásokból. Bakfis
korától kísérte ez a nevetés,
nem kímélte saját magát
se, tragédiáktól bőven terhelt, betegségektől gyötört
életét is ki tudta nevetni.
Kacagásból font törékeny
védőhálót maga köré, milyen furcsa, hogy most,
visszagondolva rá, immár
földöntúlivá vált nevetése
ötlik föl legelőször…Rögtön
utána a türelme, hogy volt
ideje, kedve bárkinek a
búját-baját végighallgatni,
és ha kellett, segített is. A
hatvanas évek végén az éj-

szaka közepén is meghallgatta az Amerikába szökött
szomszédfiú telefonjait,
mert megérezte, hogy a
honvágy emészti…
A barna hajú, kékszemű
Sas Ibolya Alsószölnökön
született, Felsőszölnökön
járt iskolába, ebben a faluban kezdett el tanítani is.
Tanító-népművelés szakon
végzett, 1981-től Szentgotthárdon az akkori Arany
János Általános Iskolában
folytatta pályafutását. Amikor megépült a Széchenyi
általános iskola, váltott, ott
dolgozott tovább. Volt napközis nevelő és tanító, majd
1993-tól igazgatóhelyettes.
Kisugárzása, személyisége
magával ragadta a gyerekeket is, kis tanítványai
nagyon szerették. És ő is
szerette őket, munkája során mindig a gyerekek érdekét tartotta szem előtt és
mindenek fölött. Kollégái
becsülték, szakmai tudása,

szi műgonddal
jókedve és békeés türelemmel
tűrő természete
készítette a betmiatt is.
lehemeket, léBetegsége migies angyalok
att kellett megke l t e k é l e t r e
válnia a hőn szekeze nyomán,
retett pedagógus
a természetes
pályájától, és
megleúj értelmet ke1955-2017 anyagból
pő élethűséggel
resni életének.
Imádott szülőfalujából na- jöttek elő az állatok, húsvétgyobbik lányához költö- kor a nyulacskák, tojásfák. A
zött Rábatótfaluba, majd falusi élet emlékét örökítette
Szentgotthárdon vett egy meg, szekerekkel, figurákkal.
kis lakást a belvárosban. Büszke volt rá, hogy zeneisMegint szemébe nevetett a kolás unokájának egyszer
sorsnak, nem hagyta magát, egy egész zenekart „fabriműlábbal megtanult újra jár- kált”. Nem szeretett öncélúni, kereste a közösséget. Kis- an dolgozni, remekműveit
korától tudta magáról, hogy el szokta ajándékozni…Több
ügyes keze van, gyönyörűen kiállításon mutatkozott be a
rajzolt, mindig valamit fabri- városban és környékén.
Barabásné Sas Ibolya vákált (sokszor mesélte, hogy
ezt a tehetségét ezermester ratlanul és hirtelen távozott
paraszt nagyapjától örököl- az élők sorából. Elvitte mate!), csuhéfigurákat kezdett gával megismételhetetlen
alkotni. Örömét lelte abban nevetését, jókedvét, türelis, hogy tudását továbbadta mét és mindazt, amitől kicsit
t. m.
másoknak is. Szinte szobrá- jobb volt a világ. 

A Szent Efrém férfikar a közönséget is megénekeltette
A szentgotthárdi Színházban a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület és A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány hangversenybérlet második előadásaként Szokolay Dongó Balázs
népzenész és a Szent Efrém férfikar adott interaktív koncertet
március 18-án.
Különleges élményben
volt része a szentgotthárdi
közönségnek a Színházban
március 18-án: együtt énekelhetett a méltán híres,
Pro Cultura Minoritatum
Hungariae-, valamint a
Magyar Örökség Díjas
Szent Efrém férfikarral.
A bizánci rítusú keresztény vokális-zenei világ
bemutatására, népszerűsítésére alapított férfikar
ezúttal Bartók Béla népdalfeldolgozásaival lépett
színre, Szokolay Dongó
Balázs Liszt Ferenc és Príma
Primissima díjas előadóművésszel közösen.

A koncert előtt nagy tapssal
fogadták Bubnó Tamást, a
Szent Efrém férfikar vezető-

rögtön el is árulta, hogy az
együttes tagjai közül páran
jártak már a városban, 21 éve
lemezfelvételt készítettek a
barokk templomban.
Bubnó Tamás röviden bemutatta a férfikar történetét.
Megtudtuk, hogy névadójuk,
Szent Efrém a 4. században élt

A Szent Efrém Férfikar, középen
Szokolay Dongó Balázs

jét, aki nemrégen kapta meg
a Magyarország Érdemes
Művésze Díjat. A karvezető

Szíriában, a bizánci egyház női
(!) karát vezette. A kar a szentgotthárdi meghívók kérésére

ezúttal a Szokolay Dongó Balázzsal készített, Bartók & Folk
hanglemez anyagából állította
össze a koncertet. Bartók Béla
hat férfikarra írt művét olyan
népzenei keretben adják elő,
amelyből ezt a zeneszerző
merítette. A Kárpát-medence
népeinek dallamvilágából
gyűjtötte ezeket a népdalokat a zeneszerző, székelyföldi, felvidéki régi magyar
népdalok mellett román
és szlovák dalokat is megszólaltattak eredeti nyelvükön. Szokolay Dongó
Balázs dudán, ütő gardonon
(hasonlít a csellóra), furulyán, dorombon és tilinkón
(fúvós népihangszer, olyan,
mint egy hosszabb bot) is
játszott, kísérte a férfikart,
vagy szólóban adta elő a népdalokat, Bartók-kolindákat. A
dalok szerelemről, elválásról,

Szentgotthárd
vívódásokról, fájdalomról,
kesergésről szóltak. Minden
összeállítás elején kis zenetörténeti összefoglalót is tartott a
karvezető.
A koncert elején a közönségnek kiosztották a közösen

éneklendő dalok kottáját,
szövegét, aki akart, bekapcsolódhatott a koncert interaktív részébe. A Béreslegény,
jól megrakd a szekered, az
Aj, sirass édesanyám míg
előtted járok, az Ángyom

asszony kertje-bertje, szederje versszakainak közös
eléneklése után az Egy, kettő,
három négy, Hát te pajtás
hová mégy? kiszámolót is
együtt adta elő a lelkes szentgotthárdi közönség.
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A Szent Efrém férfikar és
Szokolay Dongó Balázs közös
koncertje zajos sikert aratott,
többször visszatapsolták a
színpadra.
(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Határ-szél – Göncz László irodalmi estje
Göncz László szlovéniai magyar történész, író, parlamenti képviselő március
13-án Szentgotthárdon is
bemutatta Határ-szél című
szépprózai kötetét a Színház
aulájában. Az irodalmi est
témája a határmentiség, a
kisebbségi lét és az együttélés volt.
Göncz László a Kárpátmedencében vagy kétszáz
kötetbemutatót tartott, de
Szentgotthárdon most először mutatkozott be szépíróként Huszár Gábor polgármester meghívására. A
Muravidéken élő történészt
szépíróként is a kisebbségi
lét foglalkoztatja. S hogy mi
ösztönzi arra, hogy a XXI.
században szépirodalommal
foglalkozzon, úgy válaszolt,
hogy a rohanó világban az
értékek megőrzése. Reméli,
hogy a digitális világban
vissza tudunk vergődni a valóságos világba. Ezt szolgálja
a szépirodalom.
Történészként is az újabb
kori magyar és közép-európai történelmet kutatta,
doktori disszertációját a muravidéki magyarok 19. és 20.
századi történelméből írta.

2008-ban a magyar nemzeti közösség parlamenti
képviselőjévé választották.
De irodalmi munkássága is
kiemelkedő, verseskötete,
regényei jelentek meg.
Íróként azt vallja, hogy fontos megismernünk azt a közösséget, ahol élünk. KözépEurópában nekünk az a küldetésünk, hogy megismerjük
a mi vidékünk történelmét,
eseményeit. Parlamenti képviselőként sem vallja magát
politikusnak, de rendkívül
érdekli a két ország kisebbség-védelme, foglalkoztatja a
rendszerváltás utáni Magyarországon a kisebbségek helyzete. Bár történt elmozdulás,

de ennél többet kell tenni,
hogy a kisebbség fennmaradjon – vallja.
A Határ-szél kötet írásainak közös nevezője, hogy a
határvidék mindig is eltért
az ország távolabbi részeitől.
Az itt élő ember vagy nagyon
pozitív, vagy drasztikusan
rossz körülmények között él.
A perifériális vidék hátrányos
helyzetű. A lakosság fogy, s ez
nem az itt élők felelőssége,
hanem a politikáé, amely
meghatározta Közép-Európát. A Monarchia széthullása után a maradék államok
rosszabb helyzetbe kerültek.
A 30-as években még nem
volt jelentős különbség Ma-

A könyvbemutató közönsége

Bana Tibor lesz a Jobbik országgyűlési
képviselőjelöltje 2018-ban
Befejeződött a Jobbik jelöltállítási folyamata, így a Jobbik
Országos Elnökségének döntése nyomán, 2010 és 2014 után,
2018-ban is Bana Tibor lesz a párt országgyűlési képviselőjelöltje Vas megye 3. sz. választókerületében, jelentették be
Szentgotthárdon március 9-én, a párt irodájában tartott
sajtótájékoztatón.
(Információ: Jobbik helyi szervezete)

gyarország és Szlovénia peremvidéke között, de 45 után
jelentősen romlott a magyar
peremvidék helyzete.
A Határ-szél novellákat, egy
kisregényt és egy monodrámát tartalmaz. Szépíróként
szubjektív világot fogalmaz
meg a kötetben. Bár mint
mondta, nem vezetett naplót
élete eseményeiről, történeteiben gyerekkori, ifjúkori

élményeket is felelevenít.
Ezekben a későbbi történész
véleménye is megfogalmazódik. A 16 éves ifjú, amikor

Göncz László
először jár Magyarországon,
megfogalmazza a két ország
(Magyarország és az akkori
Jugoszlávia) közötti különbséget. Nagyanyja történetei
kisgyerekként és felnőttként
is rendkívüli módon hatottak
rá. A gólyák titka című fejezet ellenszélben keletkezett.
Egyik motívuma a fehér határkő, amely a Magyarországtól való elszakadást jelképezi.
A kötet második fejezetében a
másik határszél, a szegénység
határait feszegeti. Történészként több száz mélyinterjút
készített. Amit a történelmi
monográfiájában nem tudott
megjeleníteni, azt Az angyalok a mennyből jönnek című
kisregényében fogalmazta
meg.
Göncz László befejezésül
azt ígérte, hogy parlamenti
mandátuma lejárta után többet fog írni, s nem utoljára
járt kötetbemutatón Szentgotthárdon.
Molnár Piroska
Fotó: M. P.
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Felhívom az érintett Szülők figyelmét, hogy a 2017/2018os nevelési évre vonatkozóan, a
BÖLCSŐDEI ELŐJEGYZÉSRE
Szentgotthárd Város és Kistérsége területén működő
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Tótágas Bölcsődéjében
2017. április 25-én (kedd) 07.30-16.00 óráig és
2017. április 26-án (szerdán) 07.30-16.00 óráig kerül sor.
Az előjegyzés helye:
– Tótágas Bölcsőde, Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a szerint, bölcsődei
ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.
A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő
év augusztus 31-éig tart.
Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától
nevelhető és gondozható
a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén (ha
a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy
értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai
nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja,
bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus
31-éig),
b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén (a bölcsődei
ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az
évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a
hatodik életévét betölti.)
A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a
felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermeket,
ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő
gyermeket,
ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket.
A bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizenkét gyermek nevelhető, gondozható, kivéve, ha a bölcsődei
csoportban
a) valamennyi gyermek betöltötte a második életévét,
vagy
b) sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak.
A SZEOB Tótágas Bölcsődéje jelenleg 4 csoportban fogadja a kisgyermekeket, a gyermekcsoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, így ennek
megfelelően 12-14 fős csoportokat alakítunk ki.
Az előjegyzéskor kérjük, az alábbi dokumentumokat
szíveskedjenek magukkal hozni:
a szülő/gondviselő/ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítóját, vagy
születési anyakönyvi kivonatát, lakcímet igazoló hatósági
igazolványát, a gyermek TAJ kártyáját
Szentgotthárd, 2017. március 24.
Varjuné Molnár Katalin, igazgató
Dr. Dancseczné Kovács Tünde, intézményegység-vezető

Felhívom az érintett Szülők figyelmét, hogy a 2017/2018-os
nevelési évre vonatkozóan, az
ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRE
Szentgotthárd Város és Kistérsége területén működő
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
óvodáiban
2017. április 25-én (kedd) 07.00-17.00 óráig és
2017. április 26-án (szerdán) 07.00-17.00 óráig kerül sor.
A jelentkezések helye:
- Játékvár Óvoda Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
- Micimackó Tagóvoda Magyarlak, Temető u. 1.
- Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek, Vasúti u. 16.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015.
szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014.
szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. A
jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével az ötödik életév betöltéséig felmentést
adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
Amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, a Szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni
a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzőt!
Tájékoztatásul közlöm, hogy az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen
minden három éves és annál idősebb
A Játékvár Óvodában 1-1 csoportban szlovén és német nemzetiségi óvodai nevelés folyik. Ezúton hívom fel a szülők figyelmét,
hogy eziránti igényüket a beíratásnál írásban szíveskedjenek jelezni.
Az intézmények működési (felvételi) körzete a Szentgotthárdi Kistérség területe.
A felvételnél a szentgotthárdi székhely óvoda esetében elsősorban a Szentgotthárdon, a tagóvodák esetében elsősorban az
adott tagóvoda településén lakóhellyel és tartózkodási hellyel
rendelkező gyermeket kell felvenni az intézménybe, ezt követően pedig a maximális férőhely erejéig a kistérségi igényeket
is kielégíti az intézmény.
Jelentkezéskor az adatokat a szülő/gondviselő/ személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványával, valamint
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványával kell igazolni. Kérem, a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát is bemutatni szíveskedjen.
A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az
elektronikus elérhetőségének megadásával azt kérte –, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt
nyert, vagy felvétele elutasításra került.
A gyermek felvételéről 2017. június 26-ig döntés születik,
túljelentkezés esetén felvételi bizottság dönt.
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodáztatási
kötelezettség nem teljesítése jogkövetkezménnyel jár. Az a
szülő, aki nem íratja be óvodaköteles gyermekét, szabálysértést
követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek
mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
Szentgotthárd, 2017. március 21.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Szentgotthárd város önkormányzatának felhívása
A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló
18/2000. (IV. 27.) ÖKT rendelet alapján
a képviselő-testület tagjai,
50 szentgotthárdi polgár (nevével, lakcímével, aláírásával)
valamint bármely szentgotthárdi civil szervezet
a
„Szentgotthárd Város Díszpolgára Cím”
„Szentgotthárd Városért Cím”
„Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj”
„Szentgotthárd Közoktatásáért Díj”
„Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”
„Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért
Díj”
„Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja”
„Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj”
„Idősek az Idősekért Cím”
odaítélésére javaslatot tehetnek.
Továbbá:
a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”, a „Szentgotthárd
Közoktatásáért Díj” és a „Szentgotthárd Egészségügyéért és
Szociális Ellátásáért Díj” vonatkozásában az érintett területen
feladatokat ellátó önkormányzati / önkormányzati társulási
fenntartású, Szentgotthárdon működő intézmények vezetői,
a „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” vonatkozásában
az érintett területen ellátó, az önkormányzat területén működő
sportegyesületek vezetői,

a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj” esetén a Szentgotthárdon működő Nemzetiségi Önkormányzatok képviselő-testületei
és elnökei,
az „Idősek az Idősekért Cím” esetén a Szentgotthárdon működő szociális intézmények és az Idősügyi Tanács is adhatnak
ajánlást.
Kérem, hogy a kitüntetésre jelölt személy életútjának, munkásságának és az adományozás alapjául szolgáló érdemeinek, tevékenységének részletes indoklásával ellátott írásbeli ajánlásaikat
a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj” és a „Szentgotthárdi
Nemzetiségekért Díj” kivételével
2017. április 30. napjáig,
a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”-ra és a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj”-ra
2017.október 31. napjáig
Domiter Judit Önkormányzati és Térségi Erőforrások intézményi
ügyintéző részére szíveskedjenek eljuttatni.
Elérhetőségek:
Személyesen: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal,
I. emelet, 22-23. sz. iroda
Levélben: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, 9971
Szentgotthárd, Pf.:23.
E-mailben: judit@szentgotthard.hu
Szentgotthárd, 2017. március 30.
Tisztelettel:
Huszár Gábor
polgármester

Tisztelt Asszonyom!/Tisztelt Hölgyem!/Tisztelt Uram!
Az alábbiakban a diákigazolványok
igénylésével kapcsolatos tudnivalókról
szeretném tájékoztatni.
A diákigazolványok kiállításához
a Szentgotthárdi Járási Hivatal Kormányablaka rögzíti a gyermekek
adatait és arcképét. A rögzítés végén a
Kormányablak egy ún. NEK-adatlapot
ad át, melyre a későbbiekben szükség
lesz, így kérem, azt tartsa meg.
A Kormányablak címe: (Szentgotthárdi Járási Hivatal) 9970, Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
A Kormányablak az alábbi napokon
soron kívül fogadja a gyermekeket és
szüleiket a diákigazolvány-ügyintézés érdekében:
2017. április 12. valamint 2017. április 13.
A fenti napokon kívül is felkereshetnek minket:
Hétfő: 7-17 Kedd: 8-16 Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-18 Péntek: 8-14
Az ügyintézéshez az alábbiak szükségesek:
– a tanköteles gyermek jelenléte (a
fénykép készítéséhez),
• érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele,
• lakcímet igazoló hatósági igazolványa
– 14. életévét be nem töltött gyermektörvényes képviselőjének jelenléte,

• érvényes személyazonosító igazolványa, vagy útlevele, vagy vezetői
engedélye,
• lakcímet igazoló hatósági igazolványa
Ha a gyermek a fenti okmányok
egyikével sem rendelkezik:
kérem, hogy a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát szíveskedjenek magukkal hozni, mivel a diákigazolvány-ügyintézést megelőzően
személyazonosító igazolványt kell a
gyermek részére készíteni.
A 14. életévét be nem töltött gyermek
esetében a személyazonosító igazolvány-ügyintézéshez mindkét szülő
jelenléte szükséges.
Lehetőség van arra is, hogy személyesen csak az egyik szülő jelenjen
meg, ekkor a kérelemhez csatolni kell
a másik szülő (törvényes képviselő)
hozzájáruló nyilatkozatát a személyazonosító igazolvány kiadásához, vagy
a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot.
A hozzájáruló nyilatkozathoz a mellékelt formanyomtatvány használható.
A fenti eljárások ingyenesek.
Tisztelettel:
Dr. Orbán István
járási hivatalvezető

Úszó diákolimpia
országos döntő – Debrecen
Az idei évben Debrecen adott otthont
március 18-19-én az I. - II. korcsoportos és a
„B” kategória III., IV. - VI. korcsoportos úszás
Diákolimpia Országos Döntőjének.
Vas megyét és városunkat Huszár Vanda
tanítványa Kovács Hédi 50 méteres hátúszásban, és Császár-Bartakovics Csaba
csoportjából a II. korcsoportos 4x50 m-es
leány gyorsváltó, Páli Borka, Németh Mirtill,
Szabó Zsófia, Sömenek Ivett képviselték.
Hédi a hátúszók mezőnyében egyéni csúc�csal 0:44’97 a
Kovács Hédi és
16. helyezést
Huszár Vanda
szerezte meg,
míg a váltóversenyben
szintén csap a t e g yé n i
csúccsal a
lányok az
e l ő ke l ő 1 2 .
helyet értek
célba a népes
mezőnyben.
Gratulálunk
a diákoknak
és felkészítőiknek!
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Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet!
Keresse meg azt a szentgotthárdi alapítványt vagy egyesületet, melynek projektjét, kezdeményezését szívesen támogatná,
és ajánlja fel Ön is adója 1 százalékát!
Ne gondolja azt, hogy adója 1%-a kis összeg, amivel nem
érdemes foglalkozni. Kis adomány nem létezik! A civil szervezetek számára minden forint óriási segítséget jelent.
A rendelkező nyilatkozaton az Ön adóazonosító jele mellett
a kedvezményezett adószámát kell feltüntetnie.
Az SZJA 1%-át gyűjtő, támogatható
alapítványok és egyesületek:
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

MOZIMŰSOR
PREMIEREKKEL
április 7. 19:00, április 10.
19:00
T2 Trainspotting (angol
film – 2D)
április 8. 17:00, április 9.
16:00
A szépség és a szörnyeteg
(szinkronizált amerikai zenés
mesefilm – 3D)
Premier! április 8. 19:20,
április 9. 18:20, április 11.
19:00
Power Rangers (szinkronizált amerikai akciófilm – 2D)
Premier! április 14. 17:00,
április 15. 17:00, április 16.
16:00

Nyuszi suli – Az aranytojás
őrzői (szinkronizált német
családi animációs film – 3D)
április 14. 19:00, április 16.
18:00

Páncélba zárt szellem
(szinkronizált amerikai akcióthriller – 3D)
április 15. 19:00, április 18.
19:00
Bukós szakasz (szinkronizált
amerikai akcióvígjáték – 2D)
április 17. 19:00 (Filmklub)
A vörös teknős (francia-japán animációs film – 2D)
április 21. 19:00, április 22.
19:00, április 23. 18:00, április
24. 19:00, április 25. 19:00

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
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 Kich-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

Halálos iramban 8 (szinkronizált amerikai-japán-franciakanadai akciófilm – 2D)
április 22. 17:00, április 23.
16:00
Hupikék törpikék – Az elveszett falu (szinkronizált
amerikai családi animációs
film – 3D)
április 28. 19:00, május 2.
19:00
Halálos iramban 8 (szinkronizált amerikai-japán-franciakanadai akciófilm – 2D)
április 29. 17:00, április 30.
18:00
Élet (szinkronizált amerikai
sci-fi – 2D)
április 29. 19:00, április 30.
16:00
Vén rókák (szinkronizált
amerikai vígjáték – 2D)
május 1. 19:00 (Filmklub)
A martfűi rém (magyar
thriller – 2D)
SZÁMOLGATÁS
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szentgotthárdi
Csákányi László Filmszínházban általában márciusban
veszi meg belépőjegyét az

adott esztendő 5000. nézője.
Nincs ez másképp idén sem.
A mozi vetítéstechnikájának
modernizálása óta volt már a
jelenleginél rosszabb és jobb
első negyedév is, viszont a
tavasszal a 2013. május 10-én
elkezdődött digitális korszak
75000. vendégének érkezése
várható. Vajon ki lesz a szerencsés személy? Most még nem
tudható, de talán hamarosan
kiderül…
AJÁNDÉKÖTLET
Közeleg a húsvét, és sokan
még bizonytalanok abban,
hogy mivel lepjék meg szeretteiket. Az elmúlt esztendőben például többen vettek
volna bármelyik előadásra
felhasználható mozijegyeket,
de korábban erre nem volt
lehetőség, most viszont van!
A szentgotthárdi Csákányi
László Filmszínházban már
előre megvásárolhatók azok a
speciális tikettek, amelyek év
végéig beválthatók bármelyik
2D-s vagy 3D-s vetítésre. Akik
szeretik a jó filmeket, biztos
örülnek majd, ha ilyet kapnak.

Szentgotthárd
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Sakk-sikerek
A Szentgotthárdi Sakkegyesület ifjú versenyzőjének, Librecz Lénárdnak
eseménytelien zajlottak az
év első hónapjai, ugyanis
több nívós sakkversenyen
is indult.
Először február 18-án Mosonmagyaróváron versenyzett, az egyedülálló helyszínen
megrendezett IV. Futura Sakkkarneválon, amelyet a névadó
„FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont” épületében tartottak
(hasonló, mint a budapesti
Csodák Palotája). A gyerekek versenyében 28 sakkozó
versenyzett. A versenyzők
7 fordulós, svájci rendszerben, 15-15 perces játékidővel
küzdöttek a helyezésekért.
Az U8-as, U10-es és U12-es
korosztályban indulókat a verseny végén korcsoportonként
külön értékelték, de a gépi
párosításnak köszönhetően
a verseny során az idősebb
és fiatalabb versenyzők közül
bárki összekerülhetett bárkivel. A Szentgotthárdi Sakk-

egyesületet és egyedüli Vas
megyei gyermek indulóként
Vas megyét is, Librecz Lénárd
képviselte az U8-as fiúk között,
aki többek között az U10-es
korcsoport 1. helyezettjét is
legyőzte, és csak nála idősebb,
és nagyobb versenyrutinnal
rendelkező versenyzőkkel
szemben maradt alul. Lénárd
kiegyensúlyozott játékának
köszönhetően összesen 4
győzelmet és így 4 pontot
szerezve a végelszámolásban
a harmadik helyen végezve
bronzérmet nyert.
Az ifjú sakkozó február
25-én a LIV. Szimultán Kupa
Nyílt felnőtt és korcsoportos
rapid sakkverseny, tehette
próbára tudását Nagybajcson. A gyermekek jelentős
létszámú, összesen 35 indulót
számláló mezőnyében, az ifjú
sakkozók az óvodásoktól a 8,
9, 10, 11 éveseken át egészen
a 12 éves korúakig bezárólag
közös csoportban küzdöttek
meg egymással a kupákért
és az érmekért, akiket a saját
korcsoportjukban is külön
és az összesített eredmények

Librecz Lénárd
alapján is külön értékeltek.
Lénárd, aki a 7 fordulóban
az 1. és a 3. partiját veszítette
csak el és a többiben aktuális
partnereinél jobbnak bizonyulva az összetett értékelésben a nagyon dicséretes 7.
helyet szerezte meg, illetve a
saját korcsoportjában, azaz az
U8-as kategóriában pedig az
első helyezettel megegyezően
szintén 5 ponttal zárt, és csak
az ún. Buchholz segédpontok
alapján szorult a 2. helyre.
A versenyek a március 04-i
XIII. Dési Grand Prix Sakktriatlon elnevezésű nyílt felnőtt és
korcsoportos rapid sakkversennyel folytatódtak Szombathelyen. A (D) csoportban,
ahol hat versenyző indult hat
különböző városból: Szom-

bathelyről, Zalaegerszegről,
Celldömölkről, Kapuvárról,
Tapolcáról és Szentgotthárdról, körmérkőzéses formában
zajlottak. A Szentgotthárdi
Sakkegyesület versenyzője,
Librecz Lénárd a 10 partiból
szerzett 8 pontjával, - 8 győzelme mellett mindkét vereségét a Tapolcáról érkezett
végső győztestől szenvedte el,
- az összetett értékelésben a 2.
helyet szerezte meg az U8-as
kategóriában és állhatott fel a
képzeletbeli dobogó 2. fokára.
Lénárdnak ezzel a 2017-es évi
eddigi mind a négy sakkversenyén dobogós helyezést
sikerült elérnie és 1 arany-,
2 ezüst- és 1 bronzéremmel
gazdagította egyre gyarapodó
éremkollekcióját.

Szezonkezdet jó gotthárdi futóeredményekkel
Ausztriában a Feldbach melletti Leitersdorfban közel ezer
indulóval rendezték meg a 4.
Vulkánország Tavaszi Futóversenyt, köztük 22 gotthárdi
futóval. A különböző távok és
korcsoportok résztvevőinek
a dimbes-dombos tereppel is
meg kellett küzdeni. A magyar
színeket mintegy ötvenen
képviseltek. Délelőtt a gyerekfutamokkal kezdődött a
rendezvény, ezt pedig délután
a felnőtt futószámok követtek.
Négy versenyszám közül választhattak a délutáni résztvevők. Az egykörös hobbifutam
(4,2 km) mellett, 8,4 km-en,
ill. az ötkörös félmaratonon
hirdettek eredményt.

A 8.438 m-es távon
300 futó indult, és Karsai
Márton szoros versenyben győztesként szakította át a célszalagot.
4.219 m-en a 16-17 éves
korcsoportban Borbély
Attila másodikként ért
célba. Ugyanezen a távon
ötkörös váltófutásban
Woki Edina 12-14 éves
tanítványaival szintén a
második helyen végzett
14 felnőtt csapat között.
Az 1-3 helyezett csapatok
tagjai 1-1 láda sört kaptak
jutalmul, nagy nevetés
tört ki, amikor gyerekek
vették át, erre nem számítottak a szervezők.

Karsai Márton (középen)

Jobb gotthárdi
eredmények:
4.219 m, 16-17 év
fiú: 2. Borbély Attila.
Váltófutás mix: 2.
Szentgotthárd Figh
ters (Komóczi Réka,
Páli Hunor, Komóczi
Donát, Puskás Máté,
Woki Edina)
8.438 m, Felnőtt
férfi: 1. Karsai Márton, 6.ifj. Borbély
Sándor. Női 40-44
év: 7. Fábián Anikó.
Férfi 60-64 év: 5.
Borbély Sándor
Gaál Ákos
Ifjúsági és
sportreferens

Szentgotthárd
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Koszár Zsolt
mint futó nagykövet
2017 elején indult útjára az
Asics Frontrunner projekt
Magyarországon, amelynek
lényege, hogy egy jól működő,
minden futóra motiválóan
ható futócsapatot hozzon
létre. Az ország minden területéről jelentkeztek atléták,
összesen 902-en. A Synergy
Fitness Szentgotthárd SE
futója, Koszár Zsolt is beadta pályázatát. Az elbírálás
hosszú ideig és több körben
zajlott, mivel több országot
érintő világméretű projektről
van szó. A cél az volt, hogy
különböző korú, edzettségi
állapotú, hozzáállású futót
gyűjtsön egy közösségbe.
A döntés meg is született
március elején, amelynek
eredményeképpen Zsolt is
bekerült a Magyarországot
képviselő 8 fős Frontrunner
csapatba.
A csapat célja, hogy minél
több embert inspiráljon a mozgásra, egészséges életmódra,
mindemellett megfelelő terméktesztekkel, edzéstervekkel
segítse felkészülésüket.

„ Na g y m e g t i s z t e l t e t é s
számomra, hogy egy ilyen
világméretű márkát képviselhetek az országban és
külföldön is. Büszke vagyok
rá, hogy ezt a sikert is innen
Szentgotthárdról értem el,

Koszár Zsolt
és versenyeimen továbbra is
városomat képviselem. Fontosnak tartom, hogy minél
több ember sportoljon, ezáltal jobban érezzék magukat.
Az egészség mellett én a teljesítményt is legalább ugyanolyan fontosnak tartom. Az
érdeklődők követhetnek a
közösségi médiában, ahol
versenybeszámolók, terméktesztek, edzéseredmények is
megtalálhatók lesznek felkészülésemről.” – nyilatkozta
Zsolt.

20 év után ismét Szentgotthárdról
tornászlányok Területi Diákolimpián
A Területi Tornaversenyt precízen és pontosan teljerendezték március 11-én Vesz- sítették az edző elmondása
prémben a Vetési Albert gim- szerint, ami most a 13. helyenáziumban, ahol 14 lelkes, fel- zéshez volt elegendő egy kekészült csapat érkezett. A ver- mény, pontozásos sportágban.
senyen Huszár
Vanda csapata
az I. korcsoportban képviseltette Vas megyét és
iskolájukat.
A zenés tornagyakorlatot
és a szekrényCsapattagok:
ugrást a kisláKozó Jázmin, Hegyi Szófia, Szabó Letícia,
nyok elegánMészáros Izabella, Sipos Adél, Kovács Hédi
san, nőiesen,

Sportprogramajánló
• Rábatótfalui SE - Szarvaskend SE (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017.04.09 - 16:30
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
• Thermalpark - Szentgotthárd VSE – Arborétum Herény (Teke NB - I Nyugati csoport)
Időpont: 2017.04.09 - 10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep, Tekepálya
• Máriaújfalu SE – Tutitextil-Körmend (Megyei III. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2017.04.09 - 13:30
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
• Szentgotthárdi KK – Veszprémi KKFT Felsőörs II (Kézilabda - NB
II Északnyugat)
Időpont: 2017.04.29 - 18:00
Ifjúsági mérkőzés: 16:00
Helyszín: Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István
5-8 é.f. Á.I., Tornacsarnok
• Kiswire Szentgotthárd VSE – Vasvár VSE (Megyei I. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2017.04.15 - 16:30
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
• Futball Klub Szakonyfalu - Rábatótfalui SE (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017.04.16 - 16:30
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya
• Rábatótfalui SE – Ivánc KSK (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017.04.23 - 17:00
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
• Futball Klub Szakonyfalu - Bajánsenye SE (Megyei II. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2017.04.29 - 17:00
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya
• Máriaújfalu SE – Pankasz KSK (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2017.04.23- 17:00
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Valóban előny a hazai pálya
A férfi kézilabda NB. II Észak-nyugati csoportjában szereplő Szentgotthárdi KK eddigi idei eredményei:
Szentgotthárd – Bakonyerdő Pápa 40-33
Georgikon DSE – Szentgotthárd 36-30
Szentgotthárd – Mór 34-27
Telekom Veszprém II – Szentgotthárd 24-23
Szentgotthárd – Várpalota 27-29
Szentgotthárd – Ácsi Kinizsi 28-25

Labdarúgócsapataink eredményei
A megyei I. osztályban szereplő Kiswire Szentgotthárd
VSE, és a megyei II. osztály Körmendi csoportjában játszó
Rábatótfalui SE eddigi tavaszi szezonbeli eredményei:
Szentgotthárd–Vép 1-2
Rum - Szentgotthárd 1-3
Szentgotthárd–Kőszeg 0-2
Kemenesalja–Szentgotthárd 0-0

Tutitextil Körmend–Rábatótfalu 5-1
Csákánydoroszló–Rábatótfalu 1-1
Rábatótfalu–Viszák 4-1
Bajánsenye–Rábatótfalu 1-4

Szentgotthárd

Kick-box Országos Diákolimpiai Döntő

Takács Tibor, Tóth Bence, Bedi Miklós, Hegedűs Zoltán
Március 25-én Országos
Kick-Box Diákbajnokságon
vettek részt az ifjú szentgotthárdi versenyzők Békéscsabán.
A Skorpió SE-ből 3 sportoló
indult ezen a nagyszabású
viadalon pontfighting szabályrendszerben.
Bedi Miklós magabiztos,
nagyon szép küzdelemben
utasította maga mögé a vetélytársait, és lett súlycsoportja
győztese. Tóth Bence tudását
és rutinját kihasználva sikeresen menetelt a döntőig, de
ott sajnos meg kellett hajolnia
egy nálánál fizikálisan erősebb és tapasztaltabb deb-

receni versenyző előtt. Kropf
Bence sorsolása nem volt túl
kedvező, súlycsoportja egyik
legjobbját kapta, akivel még
az első menetben tartotta a
lépést, de a második menetben már „elfogyott” Bence
ereje és kitartása. Összegezve:
sikeres és szép napot zártak a
gotthárdi diákok Békéscsabán,
a látottak alapján bizakodva
tekinthetnek a következő
versenyek elé.
Eredmények: Gyermek kategória 28 kg ifj Bedi Miklós
arany, Cad1 kategória Kropf
Bence -32 kg kiesett, Cad2 kategória Tóth Bence -63 kg ezüst.

Szentgotthárd ismét képviseltette
magát az Utazás kiállításon
Március 2. és 5. között a
Hungexpón idén is sor került az Utazás kiállításra,
amelyen a Szentgotthárd és
Térsége Turisztikai Egyesület,
a St Gotthard Spa&Wellness,
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület közösen
vett részt. A régiós standon
a helyi és térségi látnivalók,
program- és szálláslehetőségek mellett az élményfürdő
szolgáltatásaival, valamint a
2017-es városi rendezvények-

kel is várták a látogatókat.
Az érdeklődők közül többen
már lefoglalt szentgotthárdi
utazásukhoz szerettek volna
több információt gyűjteni,
de sokak figyelmét sikerült
felkelteni a gazdag programkínálattal és az izgalmas
látnivalókkal. Szentgotthárd
és az Őrség továbbra is kedvelt úti cél a fővárosból érkezők számára, de az ország
túloldaláról, pl.: Szegedről is
érdeklődtek a város és környéke iránt.

Szép Renáta, Károly Andrea és
Völler Andrea az Utazás kiállítás
szentgotthárdi pultjánál
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Programajánló
Április 10. 18:00 Zongorás kamarazene
Hangversenybérlet 3. koncertje
Helyszín: refektórium
Április 11.14:00 órától Arany János Emléknap
Helyszín: Refektórium
Április 12. 18:00 „Barangolás a költészet világában”
költészet napja – irodalmi est Lukács Sándorral
Helyszín: Színház
Jegyárak: Felnőtt: 1.500.-Ft, Diák/nyugdíjas: 1.000.- Ft
Április 13. 08:00-16:30 - Húsvéti JátszóKapu
„Ingyom-bingyom” programok
Térítés ellenében ebédet is biztosítunk, melyhez előzetes
egyeztetés szükséges.
Helyszín: Színház
Április 16. 18:00 Húsvéti Fúvósparádé
Fellép: Szentgotthárd Város Fúvószenekara és a Takács
Jenő AMI Ifjúsági Fúvószenekara
Közreműködik:Farkas Alexandra, Labritz András
Vezényelnek: Rápli Róbert és Pass Róbert karnagyok
Helyszín: Széchenyi iskola sportcsarnoka
Jegyárak: Felnőtt: 1.000.-Ft, Diák/nyugdíjas: 500.- Ft
Április 18. 18:00 Presser Gábor-Sztevanovity Dusán: A
padlás (félig mese – félig musical)
Egy & Más Vándorszínház /Lendva/ előadása
Helyszín: Színház
Jegyárak: Felnőtt: 1.500.-Ft, Diák/nyugdíjas: 1.000.- Ft
Április 22. 14:00 „ A jövő családjáért” - Egészségnap
Helyszín: Színház
Április 26. 17:30 Gotthárdiak a nagyvilágban: A JúliaAlpoktól a Kárpátokig
Élménygazdák: Bartos Borbála és Bartos Károly
Helyszín: Színház aula
Április 29. 18.00 Májusfaállítás a Városkapu szobornál
Május 1. Majális
Helyszín: Színház környéke
13:00 Pityókás étkek főzőversenye civil szervezetek, baráti
társaságok részvételével
15:00 Kiss Árpád énekes és gotthárdi táncosok műsora
16:00 Pitypang - az Aranykapu zenekar gyermekműsora
17:00 Potyautasok Zenekar
18:00 Főzőverseny eredményhirdetése
18:30 Molnár Gábor és Zsófia táncos-zenés műsora
Május 5. 13.00 „Gotthárd Napja” - történelmi vetélkedő
általános iskolásoknak
Helyszín: Színház

Hirdessen
nálunk!
Lapunk havonta
3200 háztartásba
jut el
Szentgotthárd
területén!

Már
6.000 Ft-tól!
Hirdetésfelvétel:
titkarsag@szentgotthard.hu
+36-94-553-044

rendel:

szerdán 10-12 h

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h

