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Az 1848/49-es forradalom 
170. évfordulójára emlékeztek

Szentgotthárdon március 14-én  
tartották az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc 170. 
évfordulójának tiszteletére a 
városi ünnepséget. A Kossuth 
Lajos utcában koszorúzással 
kezdték a megemlékezést, majd 
az összegyűltek a Színházban 
megtekintették az ünnepi mű-
sort. Az ünnepségen részt vett 
V. Németh Zsolt államtitkár 
és Bana Tibor országgyűlési 
képviselő is. 

Folytatás a 3. oldalon 
V. Németh Zsolt mondja ünnepi beszédét

A vasfüggöny két oldalán
Mérföldkövek a Muravidéken címmel 
mutatták be Gál Anasztázia dokumen-
tumfilmjét Szentgotthárdon, a Csákányi 
László Filmszínházban március 26-án.  

Frank Róza, a Filmklub veze-
tője köszöntötte a Pártosfalván 
élő rendezőt. Gál Anasztázia 
elmondta, kevés dokumen-
tumfilm készül mostanában, a 
játékfilmek sztorijai többnyire 
arról szólnak, milyen lehetne 
a világ. A dokumentumfilm 
megpróbálja azt elénk tárni, 
milyen volt valamikor a világ. 
A kilencvenperces filmet a 

Muravidéken, a határszélen forgatták, az 
idős ember szívében sok történet lapul 
még az átélt huszadik századról. 

Folytatás a 10. oldalon

Gál Anasztázia rendező a filmbemutatón

Március 27-én lakossági fórumot 
tartott a szentgotthárdi önkor-
mányzat, az építők és a csatorna-
hálózat üzemeltetői Szentgotthárd-
Máriaújfaluban, a kultúrházban.

Az egybegyűlteket dr. Sütő Ferenc 
önkormányzati képviselő köszöntötte 
a máriaújfalui városrészi önkormány-
zat nevében. A beruházással kapcsola-
tosan tájékoztatást adott Huszár Gábor 
polgármester és a kivitelező COLAS 
Alterra Zrt. képviseletében Lehota 
István építésvezető. 

Folytatás a 6. oldalon 

Április 8-án tartották hazánkban 
az 1990-es rendszerváltás utáni 
hetedik országgyűlési választást. 
Országosan a FIDESZ-KDNP elsöprő 
győzelmet aratott, nem végleges 
adatok szerint újra megszerezte a 
kétharmadhoz szükséges szavaza-
tokat. Szentgotthárdon a pártlistás 
szavazást a FIDESZ-KDNP nyerte, 
egyéniben újra V. Németh Zsoltnak 
(FIDESZ-KDNP) szavaztak bizalmat a 
választók, listáról Bana Tibor a Jobbik 
szentgotthárdi képviselője, a szlovén 
nemzetiségi listáról Kissné Köles 
Erika jutott be az Országgyűlésbe.  
A választáson országosan és a város-
ban is 70% feletti volt a részvétel, 23 
pártra lehetett voksolni. 

Folytatás a 2. oldalon 
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Dömötör Sándor, szentgott-
hárdi önkormányzati kép-
viselő, március 13-án a me-
gyei közgyűlés elnöke által 
adományozott Batthyány-
Strattmann László Emlékpla-
kettet vett át Szombathelyen, 
a Megyeházán tartott ünnep-
ségen. 

Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc évforduló-
járól tartott ünnepséget a Vas 
Megyei Közgyűlés Szombat-
helyen. A szokásokhoz híven 
kitüntetéseket is átadtak. 

Dömötör Sándor 1947-ben, 
Körmenden született. Az álta-
lános iskolát és a gimnáziumot 
is Szentgotthárdon végezte. 

Az érettségi után egy évig a 
helyi állami tangazdaságban 
dolgozott, majd 1972-ben szer-
zett agrármérnöki diplomát a 
Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem Mosonmagyaróvári 

Mezőgazdaság-tudományi 
Karán. A Rátóti Fenyvesalja 
Mg. Tsz-ben dolgozott telep-
vezetőként, majd 1984-ig az 
állattenyésztési főágazat ve-
zetőjeként. Dömötör Sándor 

1994. óta, immár a hatodik cik-
lusban, Szentgotthárd képvi-
selő-testületének tagja. 1998-
tól az Egészségügyi, Szociális 
és Sportbizottság elnöke volt, 
2014-től szociális tanácsnok.

Az elmúlt évtizedekben 
Szentgotthárdon és városré-
szein mindig a rászorulókért 
tevékenykedett. Közvetlen 
kapcsolatban van a szociális 
problémával küzdő embe-
rekkel. Meghallgatja problé-
máikat, gondjaikat, és azok 
megoldásában közvetlenül 
részt vesz. Jó problémameg-
oldó képességének köszön-
hetően próbálja kezelni és 
orvosolni sokszor a kritikus 
helyzeteket is. 

Kitüntették Dömötör Sándor szociális tanácsnokot

Dr. Balázsy Péter jegyző, Dömötör Sándor tanácsnok, 
Huszár Gábor polgármester

Folytatás az 1. oldalról
Vas megye 3. számú, kör-

mendi választókerületében 
(Vas 03. OEVK), az ország má-
sodik legnagyobb választóke-

rületében 126 településen lehe-
tett szavazni. Szentgotthárdon 
a listás szavazáson 20 egyéni 
képviselőjelölt közül választ-
hattak az állampolgárok. A 
szlovén és a német nemzetiség 
által állított listára is 
szavaztak a városban. 

Da n c s e c s  Z s o l t , 
Szentgotthárd jegy-
zője, a helyi válasz-
tási iroda vezetője 
elmondta, nagy ér-
deklődés övezte az 
országos választást, volt olyan 
szavazókör (Jakabháza), ahol a 
jogosultak 87 százaléka szava-
zott, Rábatótfaluban 79%, a ze-

neiskolában 70,52%, 
a Refektóriumban 
68,63%.  Az Arany 
János iskolában ad-
hatták le voksukat 
az átjelentkezők, akik 
nem tudtak lakóhe-
lyükön élni a joguk-
kal (262-en jelentkeztek, 95,44 
százalékuk el is jött). Az iskolai 
szavazókörben a választók 
70,52%-a szavazott. Az átje-
lentkezettek zárt borítékjait, 
a választási bizottság továb-
bította a lakóhelyük szerinti 
szavazókörbe.

A legkevesebb szavazót a 
gimnáziumi szavazókörben re-
gisztrálták, a választásra jogo-
sultaknak mindössze 55,99%-a 

jelent meg ott. 
Ezen a választáson 

még olyan is előfor-
dult, hogy valaki már 
a szavazás hivatalos 
megkezdése – reggel 
6 óra előtt -  előtt akart 
voksolni az egyik sza-

vazókörben, meg kellet várnia 
a törvény által előírt időt. 

Dancsecs Zsolt elmondta, az 
országos eredményhez hason-

lóan Szentgotthárdon 
is a legjobb eredményt 
a FIDESZ-KDNP köny-
velhette el, a jobbikos 
Bana Tibor a belváros-
ban a Refektóriumban 
és a rábakethelyi Vajda 
János utcai szavazó-

körben tudta csak megelőzni 

a FIDESZ-KDNP képviselője-
löltjét. 

A választás a törvényi elő-
írásoknak megfelelően lezaj-
lott, rendkívüli esemény nem 
történt. 

A választás végeredményét 
a levélszavazatok összeszám-
lálása után közlik. (t. m.)

Kétharmaddal győzött a FIDESZ-KDNP

V. Németh Zsolt

Bana Tibor

Kissné 
Köles Erika

Egyéni listás szavazás eredménye 
Vas megye 3-as számú 
választókerületében
V. Németh Zsolt FIDESZ-KDNP 64.38% (30.226 szavazat)
Bana Tibor Jobbik 26.24% (12.319 szavazat)
Balogh Tibor DK 4.29% (2016 szavazat)

Egyéni listás szavazás eredménye
Szentgotthárdon
Választásra jogosultak száma: 6478
Szavazók száma: 4702
Érvényes szavazatok száma: 4649
V. Németh Zsolt FIDESZ-KDNP 2428 
Bana Tibor Jobbik 1934
Balogh Tibor Dk 153

(Nem végleges adatok. A szerk.)
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Folytatás az 1. oldalról
A Himnusz eléneklése után  

Pósa Lajos Magyar vagyok c. 
versét Kocsis Laura szavalta el. 
Ezt követően megkoszorúzták 
a Kossuth Lajos dombormű-
vet. Elsőként Huszár Gábor 
polgármester vezetésével a 
szentgotthárdi önkormányzat 
koszorúzott, majd V. Németh 
Zsolt államtitkár, a térség or-
szággyűlési képviselője hajtott 
fejet a Kossuth Lajos utcai dom-
bormű előtt. Majd Dr. Orbán 
István, a Szentgotthárdi Járási 
Hivatal hivatalvezetője, és a Vas 
Megyei Közgyűlés képviseleté-
ben Lábodi Gábor koszorúzott. 
Elhelyezték a megemlékezés 
virágait, mécseseit a különböző 
szervezetek, pártok, intézmé-
nyek, a civil szervezetek, egye-
sületek képviselői is. 

Az ünnepség a Színházban 
folytatódott. A feldíszített szín-
padon V. Németh Zsolt környe-
zetügyért, agrárfejlesztésért 
és hungarikumokért felelős 
államtitkár, a térség ország-
gyűlési képviselője mondott 
ünnepi beszédet. – Vészterhes 
időkben, nyomás alatt derül 
ki igazán, ki milyen ember – 
kezdte mondandóját, majd 
így folytatta: Azokban a kivé-
teles napokban, 1848-ban és 
1956-ban kegyes volt hozzánk 
a furcsa végzet, mert képe-
sek voltunk egységbe forrva 
fellépni az elnyomók ellen. 

Az államtitkár, országgyűlési 
képviselő ezután arról beszélt, 
hogy 1848 emléke nemcsak a 
történésekben él velünk, de 
nemzeti büszkeségünkben is. 
Ahogy Kossuth Lajos mondta 
annak idején: Legyen hű a 
nemzet önmagához! Március 
15. a legszebb, igazi tavaszi ün-
nepünk. A szabadságért vívott 
harc nem vész a múltba, azért 
folyamatosan meg kell küzdeni 
érte. Az 1848/49-es szabadság-
harcnak nincsenek élő tanúi, 
mint 1956-nak. Március 15-e a 
haza ünnepe, amely elindította 
a fejlődést, a modernizációt is. 
Széchenyi István szavai szerint, 

akit magyarnak teremtett az 
Úristen, és nem fogja pártját 
nemzetének, nem derék em-
ber. A márciusi ifjak elhitték, 
hogy a nemzeti akarat minden 
akadályt elsöpör. Nem véletle-
nül ez az ünnep arra tanít ben-
nünket, hogy merjünk akarni, 
merjünk hinni abban, hogy ez a 

nemzet sokat adhat a világnak, 
és már sokat is adott. Petőfi 
Sándor előre látta a forradalom 

eljövetelét, hiszen már egy 
évvel a kirobbanása előtt írta 
ehhez kapcsolódó verseit. 

Majd a szónok azt fejtegette, 
hogy március 15. ünnepe lehető-
séget ad arra, hogy újra megfo-
galmazzuk viszonyunkat a ma-
gyarsághoz, számba vegyük a 
karakterjegyeinket, s tennünk is 
kell azért, hogy ezek megmarad-
janak. Annak idején történelmi 
idők voltak, s talán azok vannak 

napjainkban is. Ez az ünnep nem 
naftalinszagú, hanem élő ünnep, 
amelyet a szép kokárdánk is 

jelképez: piros-fehér-zöld, azaz 
bátorság, becsület, életerő. A 
cselekvő közösségi magatartás 
az egyik legfontosabb öröksége 
a forradalom és szabadságharc-
nak, ez az, amely 170 év múltán 
is visszhangzik a jelenben. Be-
szédét Kölcsey Ferenc soraival 
zárta: „Négy szócskát üzenek, 
vésd jól kebeledbe, s fiadnak 
hagyd örökül, ha kihunysz: A 
haza minden előtt”. 

Az ünnepség a „Gondoljatok 
őseinkre” mottó szellemében 
sokszínű, tartalmas műsorral 
zárult, melyben közreműköd-
tek az SZMSZC III. Béla Szak-
gimnáziuma és Szakközépis-
kolája diákjai, az Arany János 
1-4. évfolyamos általános iskola 
tanulói, a Takács Jenő AMI 
növendékei, valamint a Szent-
gotthárdi Ifjúsági Énekegyüttes. 

Fotó: Bana Ferenc 
l.e.

Az 1848/49-es forradalom 170. évfordulójára emlékeztek

Részlet a tartalmas, látványos műsorból 

Rendelkezik a szociális te-
rületen használatos szemé-
lyiségjegyekkel: humánus 
beállítottság, megfelelő kom-
munikáció és együttműködési 
képesség, kezdeményezés, 
dinamizmus, empátia, tole-
rancia, szolidaritás, szociális 
érzékenység. 

Mivel a Szentgotthárdon 
működő szociális intézmé-
nyek a Szentgotthárd és Tér-
sége Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működnek, 
így nemcsak a város, hanem 

a térség szociális helyzetét 
is figyelemmel tudja kísérni, 
tanácsaival segíti az intéz-
ményekben zajló munkát, 
ugyanakkor képviseli az in-
tézmények érdekeit is.

Tanácsnokként a szociá-
lis területre vonatkozó ön-
kormányzati döntések (helyi 
esélyegyenlőségi terv megva-
lósulása, szociálisan rászorul-
tak lakáshelyzete stb.) megho-
zatalában aktívan vesz részt, és 
azok gyakorlati végrehajtását 
nyomon követi és segíti.

Segítette Szentgotthárd jö-
vőben megvalósuló projektjé-
nek tervezését, mely egy Fiatal 
Házasok Otthonára, szociális 
bérlakások kialakítására és az 
idős, elesett, rászoruló embe-
rek bentlakásos intézményé-
nek kialakítására vonatkozik. 
Aktivitása, tenni akarása, fá-
radhatatlan munkája minden-
ki előtt példaértékű.

Mottója: „A szavak lehetnek 
szépek, a tettek azonban min-
dig többet érnek!” Ez alapján 
tevékenykedett Dömötör 

Sándor az elmúlt közel 25 
év alatt.

Lelkiismeretes munkájával 
hozzájárult Szentgotthárd és 
a Szentgotthárdi kistérség, 
ezzel együtt a megye jobb, 
hatékonyabb szociális ellátó-
rendszerének fejlődéséhez. 

Az ünnepségen köszöntötte 
a kitüntetettet Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármes-
tere is.

(Információ: az ünnepségen 
elhangzott méltatás)

Fotó: Benkő Sándor

Koszorúzás a Kossuth utcai domborműnél
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Március 28-án tartotta leg-
utóbbi ülését a szentgotthár-
di önkormányzat. A képvise-
lők beszámolót fogadtak el a 
városi turisztikai cselekvési 
terv megvalósításáról, az 
önkormányzat és a civil szer-
vezetek együttműködéséről, 
és jóváhagyták a Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület 
idei munkatervét.

Huszár Gábor polgármes-
ter beszámolt a két ülés kö-
zötti történésekről, gratulált 
Dömötör Sándor szociális 
tanácsnoknak és Lang Re-
zsőnének, mindketten a Me-
gyeházán tartott márciusi 
ünnepségen vehették át ki-
tüntetésüket. Március 27-én 
megtörtént a műszaki átadása 
a máriaújfalui csatornaháló-
zatnak, ráköthetnek a lakók. 
A polgármester kiemelte, több 
mint húszéves tervet sikerült 
befejezni, lakossági fórumon 
tájékoztatták a helyben élőket. 

Dr. Sütő Ferenc örömét 
fejezte ki, hogy sikerült meg-
valósítani az 505 milliós csa-

tornafejlesztést, 167 ingatlan-
tulajdonos gondja oldódott 
meg, megköszönte a projektet 
megvalósítók munkáját.  

A képviselők megtárgyalták 
a Szentgotthárd és Térsége 
Turisztikai Egyesület tavalyi 
munkájáról, idei terveiről szóló 
beszámolót. Javasolták, hogy 
a város turisztikai cselekvé-
si tervében kapjon nagyobb 
hangsúlyt a vízi turizmus, az 
ökoturizmus és a vallási turiz-
mus. A Rábának Alsószölnöktől 
tartó és a városon átvezető 
szakasza vadvízi evezésre is 
alkalmas, a Hársas-tó nem 
csak a helyi horgászok körében 
népszerű, a vallási turizmus 
fellendítését segítheti Brenner 
János boldoggá avatása is.

Az önkormányzat és a civil 
szervezetek együttműködé-
sének tárgyalásakor Kovács 
Márta, a Pénzügyi, Városüze-
meltetési és Jogi Bizottság ve-
zetője megköszönte a civilek 
munkáját. Elmondta, hogy a 
városi civil alaphoz benyújtott 
kérelmeket az önkormány-
zattal kötött cselekvési terv 

szerint elbírálják és  lehető-
ség szerint  teljesítik, de arra 
nem lesz mód, hogy az előre 
nem tervezett programok-
hoz támogatást nyújtsanak. A 
képviselők elfogadták a civil 
szervezeteket és városrésze-
ket támogató alap pályázati 
kiírásának új szabályzatát. 

A munkanélküliség helyzete 
Szentgotthárdon, a gazda-
ságfejlesztési program meg-
valósulása, helyi gazdaság-
fejlesztési, gazdaságélénkí-
tő program áttekintése és a 
foglalkoztatottság helyzete 
napirendi pont tárgyalásakor 
Virányi Balázs, az Eszközke-
zelő Önkormányzati Bizottság 
vezetője fölhívta a figyelmet 
arra, hogy azok a munkaválla-
lók, akiknek nagyon alacsony 
az iskolázottságuk, esetleg a 
mezőgazdasági munkák során 
foglalkoztathatók lennének. A 
beszámolót különösebb vita 
nélkül elfogadta a testület. 

A szentgotthárdi Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület 
2018. évi kiegészített munka-
tervét is megszavazták.

A testület döntött a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó 
(szociális) ellátások 2018. évi 
díjairól, a bölcsődei térítési 
díjakról és a lakbérekről is.

Lőrincz Miklós támogatást 
kért könyvének kiadásához, 
közvetlen önkormányzati 
forrásból nem támogatják, 
de – az Ifjúsági Tanács és a 
polgármester támogatása 
mellett – a képviselők közül 
többen is felajánlottak 10 000 
Ft-ot erre a célra.  Pályázati 
lehetőség adódott a zsidó 
temető rekonstrukciójára.  Az 
önkormányzat benyújtja a 
pályázatot, melyen 20 millió 
forintos támogatás nyerhető, 
amellett vállalták 10 évre a 
temető gondozását is. 

 A Zöld Szentgotthárd cím 
alapításáról és odaítélésének 
rendjéről szóló rendeletet 
módosította a testület, így 
elektronikus úton is benyújt-
hatóvá válik a pályázat. 

Zárt ülésen áttekintették a 
költségvetési megtakarítások 
lehetőségét. 

(t. m.)

Turisztikai fejlesztések, pályáznak 
a zsidó temető rekonstrukciójára

Top paktum sarok
A Dél-Vasi Foglalkoztatási 

Paktum Iroda állandó ro-
vatot indít, melynek elsőd-
leges célja, hogy segítsük a 
Szentgotthárdi Járásban élő 
állást kereső munkavállalók 
és munkáltatók egymásra 
találását. 

A program keretében szá-
mos munkáltatót keresünk 
fel, és havi rendszerességgel 
megjelentetjük az általuk 
kínált aktuális állásajánlato-
kat; illetve munkaerőpiacot 
érintő kérdésekről, változá-
sokról is tájékoztatást adunk 
a rovaton belül.

Mozog a munkaerőpiac, de 
mégis nehéz álláshoz jutni, 

vagy megfelelő munkaerőt 
találni. 

A Vas Megyei Kormány-
hivatallal együtt a Vasvári, 
a Körmendi és a Szentgott-
hárdi Járás területén MEN-
TOR KOLLÉGÁK segítik Önt, 
amennyiben:

Állást keres, munkahelyet 
váltana, vagy megvalósítaná 
álmai vállalkozását?

Személyre szabott tanács-
adásra van szüksége?

Munkáltatói igényeken 
alapuló, piacképes szakmát 
nyújtó képzésen venne részt? 

Nem talál szakképzett, 
dolgozni akaró munkaerőt? 
Szeretne támogatott fog-
lalkoztatásban munkaerőt 
alkalmazni?

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

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

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

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

Aktuális  ál lásajánla -
taink: pénztáros, jegyér-
tékesítő, gépkezelő, gépi 
forgácsoló, lakatos, he-
gesztő, adminisztrátor, thai 

masszőr, minőségellenőr, 
fémipari  segédmunkás , 
vadgazdálkodási dolgozó, 
úszómester, fürdőfelügye-
lő, recepciós, pultos, betaní-
tott munkás, betanított gépi 
takarító, gépkezelő, betaní-
tott varrónő, erdészeti kis-
gépkezelő, szobaasszony, 
szakács, pincér, felszolgáló, 
segédmunkás-mélyépítő, 
sofőr (C; CE, targoncaveze-
tő), varrónő.

A program a TOP-5.1.2-
VS1-2016-00001 a „Dél-Vas 
Megyei Gazdaság- és Fog-
lalkozás-fejlesztési együtt-
működés a helyi gazdaság-
fejlesztés szolgálatában” 
konstrukció keretén belül 
valósul meg.
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Az Opel tulajdonosváltá-
sát követően is biztosított 
a szentgotthárdi autógyár 
jövője, a kormány együtt-
működik a vállalattal a ma-
gyar beszállítói kör bővítése 
érdekében – jelentette be 
Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter a szent-
gotthárdi üzem beruházásá-
ról szóló sajtótájékoztatón, 
március 21-én, Budapesten. 

A tárcavezető közölte, hogy 
2020-tól Szentgotthárdon 
a PSA számára több motor-
változatot is fognak gyártani 
abból a típusból, amelyet már 
háromszor választottak meg 
az év motorjának. A gyár ad-
dig a mostani tevékenységét 
folytatja – tette hozzá.

Szijjártó Péter felidézte, 
hogy a francia PSA konszern 
tavaly megvásárolta az Opelt a 
General Motorstól. A kormány 

ezt követően azonnal kapcso-
latba lépett az új anyacéggel, 
hogy tárgyaljon a szentgott-
hárdi üzem jövőjéről, hiszen 
egy nemzetközi nagyvállalat 

felvásárlása sokszor jelentős 
átalakításokkal és a működés 
átalakításával is járhat – tette 
hozzá. A miniszter szerint 
az új tulajdonos tervei arra 
utalnak, hogy Európa máso-
dik legnagyobb autógyártója 
rendkívül fontosnak tekinti 

fejlett technológiával dolgozó 
magyarországi üzemét.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, 
az eddigi adatok szerint az 
autóipar lendülete 2018-ban 

is fennmaradhat, hiszen az 
ágazat januári teljesítménye 
10 százalékkal nőtt, az idei 
15 nagyberuházásból 9 az 
autóiparba érkezett. A legna-
gyobb elsőkörös beszállítók 
kapacitása folyamatosan bő-
vül, az Audi január óta már 

elektromos motorokat is gyárt 
Magyarországon, és épül a 
Daimler új üzeme Kecske-
méten, így Magyarország to-
vábbra is az autógyártás egyik 
európai nagyhatalma lehet 
– tette hozzá.

Grzegorz Buchal, az Opel 
Szentgotthárd Kft. vezérigaz-
gatója a sajtótájékoztatón kö-
zölte: az új gyártási folyamat-
hoz szükséges beruházások 
már megkezdődtek, a terveket 
felerészt helyi beszállítókkal 
valósítják meg.  A magyaror-
szági üzem mellett szólt a fej-
lett gyártási technológia, a ver-
senyképesség, a teljesítmény 
– tette hozzá. A vezérigazgató 
az infrastrukturális fejleszté-
sekben állami segítségnyújtást 
sürgetett, ezért – mint mondta 
– folytatni kívánják az együtt-
működést a kormánnyal.

(MTI)
Fotó: Fejér Bernadette

A volt rábakethelyi határőrlak-
tanya épületének felújításával 
munkásszállót alakít ki a város 
Szentgotthárdon. Március 13-
án, a Vas Megyei Kormányhi-
vatal Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztályával 
kötött hatósági szerződés ér-
telmében, mintegy 673 millió Ft 
összköltségű projekt keretében 
valósul meg a beruházás. 

A város ipara az elmúlt év-
tizedben töretlenül fejlődött, 
az ipari parkban található cé-
gek között, számos európai vi-
szonylatban is jelentős. Az ipari 
parkban olyan nagyvállalatok 
működnek ma is, mint az Opel 
Szentgotthárd Kft., az Allison 
Transmission Kft., a Kiswire stb. 
E cégek az ipari fejlesztések és 
beruházások mozgatórúgói. 
Az ipari park a közelmúltban 
megszerezte a „Tudományos 
és Technológiai Park” címet, 

általa – a kutatás-fejlesztési és 
tudományos igényű projektek 
útján – további lehetőségek nyíl-
tak az ipari park összehangolt 
fejlesztésére.

A cégek munkaerőigényét 
a helyi munkaerőkínálat nem 
tudja kielégíteni, ezért az ország 
távolabbi részeiből is szép szám-
mal érkeznek munkavállalók. A 
mostani időszakra szinte napi 
szinten megoldandó problé-
mává vált a munkavállalók el-
szállásolása, megfelelő helyet 
biztosítva számukra. A városban 
lévő cégek egyrészt számos 
munkahelyet hoztak létre az 
elmúlt években, másrészt pedig 
az Ausztriában munkát válla-
lók is mind nagyobb számban 
költöztek a városba, jelentős 
keresletet okozva ezzel a szál-
láshelyek iránt. 

Éppen ezért jelentkezett 
Szentgotthárd városa az elsők 
között a Kormány által meghir-

detett, 3/2017. (II. 3.) Korm. rende-
let a munkaerő-piaci mobilitást 
elősegítő munkásszállás építé-
séhez nyújtható támogatásról 
szóló pályázati felhívására. A 
projekt során olyan komple-
xumot kívánnak kialakítani, 
amely 202 főnek segít megfelelő 
szálláshelyhez jutni, megfizet-
hető áron. Az előkészítés során 
a szentgotthárdi önkormányzat 
egyeztetéseket folytatott a városi 
cégekkel, kiderült, hogy a terve-
zett kapacitás mintegy 90%-ára 
lenne folyamatos igény.

A kiviteli tervek a napokban 
elkészülnek, a közbeszerzési 
eljárás hamarosan megindul. A 
beruházás a tervek szerint még 
ebben az évben befejeződik. 

A beruházásról március 26-
án, a rábakethelyi laktanya 
előtt tartott sajtótájékoztatót 
Huszár Gábor, Szentgotthárd 
polgármestere és V. Németh 
Zsolt országgyűlési képviselő. 

A polgármester elmondta, az 
épületet ingyen kapta meg a 
város az államtól, átépítés után 
helyi munkaadók bérlik majd 
dolgozóiknak a lakrészeket, 
lesz portaszolgálat és internet- 
hozzáférés is. 

V.  Németh Zsolt államtitkár, a 
térség országgyűlési képviselője 
kiemelte, helyi igényre, részben 
szentgotthárdi kezdeményezés-
re válaszolt a kormány a speciális 
támogatással. Összesen 400 mil-
lió forint a kormányzati forrás, a 
teljes beruházás pedig 673 millió 
forint lesz. Más fókuszba helyezi 
a beruházást az Opel új tulajdo-
nosának, a PSA csoportnak a 
március 21-én tett bejelentése, 
hogy hosszú távon épít a szent-
gotthárdi motorgyárra, vagyis 
biztos az üzem jövője, így az ott 
dolgozóké is, és szükség lesz to-
vábbi szakképzett munkaerőre.

(Információ: önkormányzati 
hivatal)

Biztosított a szentgotthárdi autógyár jövője

Grzegorz Buchal és Szijjártó Péter

Modern munkásszállóvá alakítják át a laktanyát
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Folytatás az 1. oldalról
A szennyvízhálózatra való 

lakossági rácsatlakozással és a 
szabályos csatornahasználat-
tal kapcsolatos tudnivalókat a 
VASIVÍZ ZRT. képviseletében 
Maszlavér László üzemmér-
nökség-vezető ismertette.

Huszár Gábor polgármester 
tájékoztatta a lakosságot, hogy 
a hosszas előkészítő és kivite-
lezési munkálatok eredmé-
nyeként 2018. március 27-én 
megtörtént a csatornahálózat 
műszaki átadása és üzembe 
helyezése, így ettől a naptól 
lehetővé válik a lakosság rá-
csatlakozása a hálózatra.

A máriaújfalui csatorna-
hálózat kiépítésének beru-
házása a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által európai 
uniós forrás felhasználásá-
val támogatott Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív 
Program keretében valósult 
meg. A projekt elszámolható 
összköltsége 505 millió Ft. Az 
önkormányzati kezelésben 
lévő utak végleges, teljes szé-
lességű helyreállítása önkor-
mányzati forrásból történik.

A projekt keretében megépí-
tettek mintegy 3 km szennyvíz 
gerinc-csatornát, 1300 m házi 
bekötést és 1300 m szennyvíz 
nyomóvezetéket, valamint 3 
közterületi átemelőt. A házi 
bekötések 167 ingatlantulaj-
donosnak teszik lehetővé a 
szennyvízhálózatra való csat-
lakozást. A szennyvízhálózat 
üzemeltetője a VASIVÍZ ZRT. 

A 2018. március 27-i mű-
szaki átadást hosszas munka 
előzte meg.

2016. december végén – a 
konzorciumvezető Nemze-
ti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft. (NFP) által ko-
ordinált közbeszerzési eljárás 
egyik eredményeként – meg-
történt a kivitelező vállalkozó 
(COLAS Alterra Zrt.) és a FIDIC 
mérnöki feladatok és mű-
szaki felügyeletet ellátó cég 

(UTIBER Közúti Beruházó Kft.) 
kiválasztása.

2017. január 27-én Szentgott-
hárd Város Önkormányzata 
megkötötte a kivitelezésre 
vonatkozó vállalkozási szerző-
dést a közbeszerzésen nyertes 
COLAS Alterra Zrt.-vel. 

2017. februárjában hivatalo-
san átadták a munkaterületet.

2017 júniusában a részletes 
kiviteli tervek elkészítését és a 
szükséges engedélyek beszer-
zését követően kezdődhetett 
meg az építkezés.

Az alapcső-letételi rendez-
vényre 2017. június 26-án 
került sor Máriaújfaluban, az 
egyik megépítendő szenny-
víz-átemelő helyszínén. 2017. 
december elejére a csatorna-
hálózat nagyrészt elkészült. 

2018. január-március idő-
szakban az átemelők beüze-
melése, a rendszer tesztelése 
és a szükséges műszaki do-
kumentáció elkészítése folyt.

2018. március 27-én a szer-
ződésben vállalt határidővel 
sor került a műszaki átadás-
ra, ettől a naptól a lakosság 
rácsatlakozhat a csatornahá-
lózatra. 

A csatornaépítést követő 
végleges út-helyreállításra 
a Magyar Közút Zrt. tulaj-
donában lévő Máriaújfalui 
úton csak 2019 nyarán kerül 
sor, mert az út minőségének 
hosszú távú fenntarthatósága 
érdekében feltétlenül szükség 
van mintegy másfél évnyi 
konszolidációs idő kivárására. 
Természetesen az ezen idő-

szak alatt keletkező úthibák 
folyamatos javítása biztosítva 
lesz a bejelentéstől számított 
2 napon belül. Az önkormány-
zati utak teljes szélességű 
végleges helyreállítására a 
kisebb forgalomterhelés miatt 
előbb, már 2018. július köze-

pétől sor kerül, de a jelenleg 
kritikus állapotban lévő utak 
rendbetétele haladéktalanul 
megtörténik. A kivitelező a kö-
vetkező hetekben gondoskod-
ni fog az építkezési helyszínek 
rendezéséről, az építkezés 
melléktermékeinek elszál-
lításáról. A patak közelében 
elhelyezett tisztító aknák kü-

lönleges vízzáró aknafedéllel 
záródnak, így a patak esetleges 
kiöntésekor nem kerülhet víz 
a csatornahálózatba.

Az üzemeltető VASIVÍZ 
Zrt. képviselője tájékoztatta 
a lakosságot, hogy márci-
us 27-től lehet csatlakozni a 
szennyvízcsatorna-hálózatra, 
és ezt ettől a naptól számított 
90 napon belül meg is kell 
tenni, ellenkező esetben az 
önkormányzat talajterhelési 
díjat fog kiszabni, ami több-
szöröse a csatornahasználati 
díjnak. A rákötés bejelentése a 
VASIVÍZ ZRt. részére kötelező. 
A rácsatlakozás bemutatása a 
visszatakarás előtt a VASIVÍZ 
ZRT. részére nem kötelező, de 
ajánlott. A szennyvízelvezető-
műre csapadékvizet továbbító 
rendszer (tetőlefolyó, szilárd 
burkolat víznyelője stb.) csat-
lakoztatása tilos, ezt az üze-
meltető szigorúan ellenőrzi, és 
az előírás megsértése esetén 
bírságot szab ki.

(Információ: önkormány-
zati hivatal)

 Maszlavér László, VASIVÍZ ZRt.; Lehota István, 
COLAS Alterra ZRt.; Huszár Gábor, polgármester;  
Kámán István, műszaki szakértő; dr. Sütő Ferenc, 

önkormányzati képviselő

Lakossági fórum a máriaújfalui csatornahálózat kiépítéséről

Programajánló
Április 18. 16:00 Ízületi gyulladások, porckopás 
Dr. Szilassy Tekla rehabilitációs szakorvos előadása
Helyszín: Színház, aula
Április 19. 19:00 Vérfagyasztó színpadi történetek 
Szigethy Gábor színház- és irodalomtörténész előadása 
Helyszín: Színház, aula
Április 24. 17:00 Könyvek Könyve: Az Evangéliumok  
Előadó: Heiter Róbert Gottfried szentgotthárdi káplán, tanár, 
szentszéki bíró. Helyszín: Színház, aula
Április 26. 18:00 Kardos Tamás fotókiállítása
Helyszín: Színház, aula
Április 28. 20:00: Ismerős Arcok koncert 
Helyszín: Színház
Május 1.  Civil nap és majális kirakodóvásárral
16:30 Kulturális műsorok a Várkertben 
Szentgotthárd Város Fúvószenekara
Rozmaring Tánccsoport
17:30 Szandi
18:15 Senior örömtánc, Presidance TSE
19:00 Bruti 
Helyszín: Várkert
Május 4. 18:00 MAGIC Nagy Jonathan Illúzió Show-ja 
Helyszín: Színház 
Május 7. 15:00 Partium nyilvános próbája 
Helyszín: Színház
Május 8. 17:00  Könyvek Könyve: Apostoli levelek
Előadó:Heiter Róbert Gottfried szentgotthárdi káplán, tanár, 
szentszéki bíró.
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Lakossági fórummal egybe-
kötött sajtótájékoztatót tar-
tott a szentgotthárdi Színház 
aulájában március 10-én V. 
Németh Zsolt államtitkár, 
a térség országgyűlési kép-
viselője és Lezsák Sándor, 
az Országgyűlés alelnöke, 
melyet Bugán József vezetett 
le. Az eseményen megjelent 
Kissné Köles Erika, a szlo-
vén nemzetiség parlamenti 
szószólója és Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármes-
tere is. 

A média képviselőinek V. 
Németh Zsolt államtitkár 
hangsúlyozta, hogy valóban 
sorsdöntő lesz az idei válasz-
tás, hiszen ezúttal az ország 
érdekének megvédése a cél, 
amire egy nemzeti kormány 
képes. Az ENSZ alapjoggá kí-
vánja tenni idén a migrációt, 
amihez hasonlóra ebben a 
szervezetben még nemigen 
volt példa. Ezúttal az úgyne-
vezett gazdasági bevándor-
lásnak is szabad utat akarnak 

adni. Fél év után az osztrákok 
veszik át az EU elnökséget, a 
mostani kormánynak mar-
káns, az előzőtől ellentétes 
véleménye van a bevándor-
lás-politikáról. Visszafordít-
hatatlan demográfiai folyamat 
várható Európában, ebből 
kifolyólag a keresztény hit és 
az európai kulturális hagyo-
mányok is veszélybe kerülnek. 
Feltételezések szerint 60 mil-
lió migráns kel útra 2020-ig. 

Szerencsére a magyar ál-
láspont támogatásra talál a 
Visegrádi Négyek társországai 
körében is. Példát hozott fel 
arra, hogy szó sem lehet a 
bevándorlás-politikánkban az 
idegengyűlöletről. Azzal is pél-

dálózott, hogy Székesfehérvár 
pályázatát azért nem fogadták 
be az Európa Kulturális Fővá-
rosa címre, mert boldog fehér 
keresztény férfiakat és nőket 
látni a pályázati anyagban. 
Sorsdöntő az áprilisi választás, 
mert ha a bevándorlók útjá-

ban álló gát átszakad, a vizet 
már nem lehet visszaterelni. A 
Lezsák Sándor által elmondot-
tak csak megerősítették V. Né-
meth Zsolt szavait. Egy iskolai 
ünnepségre utalva beszélt 
arról is, hogy mindenki jó gaz-
dája kell hogy legyen egy adott 
területnek, településnek. Az, 
hogy „Magyarország az első” 
azt jelenti, hogy a kormánynak 
is az ország jó gazdájának kell 
lennie, amely nem engedheti 

azt kiszolgáltatottá tenni. Most 
pedig veszélyben van ez a 
gazdatudat. 

V. Németh Zsolt a telt házas 
lakossági fórumon visszatért 
a sajtótájékoztatón elmon-
dottakra, s szavait  képekkel, 

adatokkal is nyomatékosította, 
ahogy az elmúlt évek kor-
mányzati intézkedéseit, sike-
reit is vetítéssel támasztotta 
alá. Felsorolta, hogy az elmúlt 
nyolc, különösen az utóbbi 
négy évben mi mindent tett 
a kormányzat a lakosság, az 

ország stabilitása és gazda-
sági növekedése érdekében 
a rezsicsökkentéstől az ott-
honteremtési támogatáson 
át a nyugdíjprémiumig. Mint 
mondta, az ország ott próbál 
segítséget nyújtani, ahonnan 
a bevándorlók érkeznek, hogy 
szülőföldjükön, lakóhelyükön 
élhessenek. Hangsúlyozta, 
hogy van mit vesztenünk, 
hiszen 4 százalékos a gazda-
sági növekedés. Kitért arra, 

örvendetes, hogy 2010-hez 
képest 40 százalékkal nőtt a 
házasságok száma, de még 
mindig kevés a gyermekál-
dás, nemcsak hazánkban, de 
Európa más országaiban is. 
Hogy a gyermekvállalás nem 
csupán gazdasági, pénzügyi 
kérdés, jól alátámasztható 
azzal, hogy 1956-ban, a forra-
dalom viharos évében 192 ezer 
gyermek született a 112 ezres 
halálozással szemben. 

Az Országgyűlés alelnöke 
visszatekintett a rendszervál-
tás körülményeire, eredmé-
nyeire, majd hangsúlyozta, 
hogy most nagyobb a veszély, 
mint a rendszerváltás idején 
volt. Lenin internacionalista 
téveszméje nem okozott ak-
kora bajt, félelmet, mint ami 
most a bevándorlás kapcsán 
a magyar és más európai 
népekre vár. Nagyon nagy a 
baj, mert egy eddig ismeret-
len fenyegetettség előtt áll 
hazánk. A nyitott társadalom 
is iszonyú nagy téveszme, 
iszonytatóbb, mint Lenin ta-
nai. Lezsák Sándor felhívta a 
figyelmet a felnövekvő gene-
ráció hazafiságra, magyarság-
tudatra nevelésére, a nemzeti 
érzelmek fontosságára, de 
lényegesnek tartotta a ve-
szélytudat meglétét is. 

A hozzászólók saját példák-
kal igyekeztek alátámasztani 
a bevándorlási hullám valódi 
veszélyeit, egy körmendi hoz-
zászóló konkrét kérdésére 
pedig, miszerint miért nincs 
a körmendi kórháznak is 
szülészeti osztálya, V. Németh 
Zsolt úgy reagált: bár születne 
annyi gyermek, hogy szük-
ség lenne rá. Ahhoz a kevés 
szüléshez, ami van, a szom-
bathelyi kórházban nagyon 
jó, biztonságos körülmények 
vannak, az újból és újból 
napirendre kerülő témának 
elsősorban lokálpatrióta ér-
zelmű indíttatása van. 

L.E. 

A migránspolitikától az elért eredményekig

Lezsák Sándor, 
V. Néámeth Zsolt

A lakossági fórum hallgatósága



8 Szentgotthárd

Március 2-án megtelt a szent-
gotthárdi színházterem a 
Szentgotthárdi Nyugdíjas 
Egyesület 50 éves jubileuma 
alkalmából rendezett ünnep-
ségen. 

Bauer Károly, az egyesület 
elnöke ünnepi beszédében 
hangsúlyozta, hogy 50 év nagy 
idő, s ez az alkalom kiváló lehe-
tőség arra, hogy visszatekint-
senek az elmúlt évtizedekre. 
Felsorolta azoknak a nevét, 
akik a megalakulás óta orosz-
lánrészt vállaltak az egyesület 
működtetésében. Utalt arra, 
hogy 1968-ban alakult meg 
a megye első nyugdíjasklub-
ja Szentgotthárdon, aminek 
1980-ra már 414 fős volt a 
tagsága. Az akkori célok nem 
változtak lényegesen, azaz a 
szabadidő hasznos eltöltése, 
kulturális hagyományőrzés, 
aktív részvétel a város civil 
életében, együttműködés más 
civil szervezetekkel. Voltak 
azonban olyan tagok is, akiket 
nehezen lehetett aktivizál-
ni, nekik már az is elég volt, 
hogy tartoznak valahová. A 
nyugdíjasegyesület tagjai egy 
nagy családot alkotnak, akik 
most ünnepelnek. Elengedhe-
tetlen a szoros együttműködés 
az önkormányzattal, amely tá-
mogatja is az egyesületet. Pél-
dául annak a könyvecskének a 
megjelentetését is, amelyben 
felidézték az 50 év történetét. 
Az egyesület csoportjai rendre 
részt vesznek különböző ren-
dezvényeken, megméretteté-
seken. Az elnök szólt az egyesü-
let külföldi, osztrák, szlovén, és 
más nyugdíjasegyesületekkel 
fenntartott kapcsolatairól is. 
Megköszönte azok segítségét, 
támogatását, akik nélkül az 
egyesület nem tudna megfe-
lelőképpen, eredményesen 
működni. 

V. Németh Zsolt államtit-
kár, a térség országgyűlési 
képviselője úgy fogalmazott, 

hogy mintegy másfél ember-
öltőre emlékezünk, ami nagy 
idő. Nem mindegy az, hogy 
a gondok, bajok nehezítik 
napjainkat, vagy mosoly és 
derű vesz körül bennünket. 
Megtisztelő volt különböző 
nyugdíjasegyesületi rendez-
vényeken részt venni. Egy sok-
színű egyesület szerteágazó 
tevékenységét lehetett tetten 
érni. Ehhez a közösséghez tar-
tozás erőt adhat azoknak, akik 
az alapítókra, vezetőkre, akti-
vistákra, azok tevékenységére 
gondolnak. Célt is meg lehet 
fogalmazni, miszerint utánunk 
is újak jönnek, azoknak kell 
példát mutatni, s majd átadni 
a stafétabotot. Az államtitkár 
mosolyt fakasztott és tapsot 
aratott, amikor megjegyezte: - 

Egyszer egy rendezvényen egy 
nyugdíjas odalépett hozzám 
azzal, hogy: ezt kóstolja meg, 
ez az én pálinkám. Most erre 
az ötvenéves jubileumra én is 
hoztam olyant, amire pedig én 
mondhatom, hogy ezt kóstolja 
meg, ez az én pálinkám. Majd 
átadott egy üveg maga által 
gyümölcsmagozott cefrézett, 
párolt, palackozott, és cím-
kézett szilvapálinkát Bauer 
Károlynak.

Dancs István, a megyei 
nyugdíjas szövetség elnöke 
felolvasta Némethné Janko-
vics Györgyinek, a nyugdí-
jasok országos szövetsége 
elnökének köszöntő sorait, 

melyben újabb 50, hasonlóan 
eredményes évet kívánt, ami-
hez a megyei nyugdíjas szö-
vetség nevében is csatlakozott. 

Labritz Béla, Szentgotthárd 
alpolgármestere beszédében 
utalt arra, hogy maga is közel 
jár a nyugdíjazáshoz, amikor 

véget ér egy korszak, s bízik 
abban, hogy akkor majd ő 
is egy ilyen kedves közös-
ség tagja lehet. Megköszönte 

az eddigi áldozatos munkát, 
a hozzáállást, amivel annyi 
támogatást adnak a helyi 
önkormányzat eredményes 

működéséhez. Kérte, hogy 
a jövőben is lehessen rájuk 
számítani. Összefogással, sze-
retetben élni nagyszerű dolog, 
és nagyszerű dolgokat lehet 
véghezvinni. A nehezebb na-
pokban is számíthatott a város 
vezetése a nyugdíjasokra, de a 
jobb eredmények elérésében 
is részük volt. A nyugdíjas szö-
vetkezetek segítségével pedig 
tovább lehet hasznosítani a 
nyugdíjasok tudását. 

Az ünnepségen kisfilmmel 
mutatták be az elmúlt évti-
zedek történéseit, az egyes 
csoportok munkáját, majd 
kitüntetéseket adtak át. A ju-
bileumi rendezvény sokszínű, 
tartalmas ünnepi műsorral ért 
véget, amelyben a nyugdíjasok 
is aktívan részt vettek.

lemil

Újabb 50 évet kívántak a nyugdíjasegyesületnek

Kedves érdeklõdõ!
A SZEOB Tótágas Bölcsőde

„BÖLCSŐDEKÓSTOLGATÓRA”
várja 

2018. április 14-én 10:00-12:00 óra között
mindazon szülőket gyermekeikkel, akik szeptembertől 

szeretnék igénybe venni a bölcsődei ellátást.

Bauer Károly, 
Labritz Béla

Csörnyi Zoltánné



Brenner János Szombathe-
lyen született 1931. december 
27-én, a háromgyermekes csa-
lád második fiúgyermekeként. 
Később mindhárom fiúból pap 
lett. János a szombathelyi Püs-
pöki Elemi Iskolában kezdte 
meg tanulmányait. 1941 őszén 
a család Pécsre költözött, ahol 
a Gyakorló Iskolában, majd a 
Ciszterci Gimnáziumban foly-
tatta tanulmányait. 1946-tól 
a Szombathelyi Premontrei 
Gimnázium diákja. Az isko-
lák államosítása után Zircre 
megy azzal a szándékkal, hogy 
belép a szerzetesrendbe. Mint 
ciszter oblátus érettségizett. 
A szerzetesek szétszóratása 
után titokban novícius, és 

egyszerű fogadalmat tesz. Fo-
gadalomtételekor az Anasztáz 
nevet kapja. Ezután egy évig a 
budapesti Hittudományi Aka-
démia civil hallgatója.

Másodéven a Szombathelyi 
Egyházmegye papnövendé-
keként az ottani szeminá-
riumban folytatja teológiai 
tanulmányait. Miután a sze-
mináriumokat 1952-ben fel-
oszlatják, a teológiát a Győri 
Szemináriumban fejezi be.

1955. június 19-én megyés 
püspöke pappá szenteli, és 
az újmisés papot káplánként 
Rábakethelyre küldi. Plébáno-
sa dr. Kozma Ferenc.

Buzgó lelkipásztori mun-
káját nem jó szemmel nézték 

azok, akik az 1956-os forra-
dalom leverése után legfőbb 
ellenségeiket az egyház pap-
jaiban látták. Máig sem tisztá-
zott körülmények között 1957. 
december 15-én éjjel sürgős 
betegellátás ürügyén kicsalták 
plébániai lakásából. A temp-
lomban nyakába akasztotta 
betegellátó tarsolyát, amely-
ben az Oltáriszentséget vitte, 
és kísérőjével, aki kihívta a 
plébániáról, a dombtetőn 
keresztül vezető gyalogúton 
elindult Zsida község felé. A 
két falu között megtámadták, 
és kegyetlen brutalitással, 32 
késszúrással megölték. János 
atyát a szombathelyi szalézi 
templom kriptájában helyez-

ték örök nyugalomra. Sírján 
újmisés jelmondata olvasható: 
„Az Isten-szeretőknek minden 
a javukra válik!” (Róm 8,28) A 
tisztalelkű, buzgó lelkipász-
tor vértanúhaláláról hosszú 
évtizedekig nem volt szabad 
beszélni, képeit levetették a 
Győri Szeminárium faláról.

(Információ: 2017. Szombathe-
lyi Egyházmegyei Kalendárium)

Brenner János élete 1931–1957

Brenner János 
boldoggá avatása 2018.

 „Az Isten-szeretõknek minden a javukra válik”

Élete virágában, 26. szüle-
tésnapja előtt néhány nappal 
oltották ki a káplán életét 
Zsidán (ma Szentgotthárd-
Zsida). Távolabbról érkezők 
és helyiek közül kerülhettek 
ki a tettesek, hiszen csak ők 
tudhatták, hogy van egy hasz-
nálatlan kút a közelben, oda 
akarták dobni a káplán testét. 

Máig megfejtetlen Brenner 
János halála, lehet, hogy a valódi 
gyilkosok a sírba vitték sötét 
titkukat. A Szentgotthárdon és 
környékén végigsöprő felhábo-
rodás után, látszólag sürgős volt 
a gyilkossági ügy megoldása. 
Tízes csoportokban, kutyákkal 
szaglásztatták végig Zsida és 
Rábakethely lakosságát, a kor 
akkori leghíresebb nyomozó-
kutyáját, Kántort is bevetették… 
Az egyik gyanúsítottat kétszer 
is halálra ítélte a bíróság, az 
ítéletet azonban nem hajtot-

ták végre. Nyolc év múltán 
kiengedték a börtönből, újabb 
gyanúsítottat – azt a fiatalem-
bert, aki éjszaka a plébániából 
elcsalta – fogtak perbe, elítélték, 
le is töltötte hétéves büntetését. 
A rendszerváltás után, volt, aki 
megkereste, beszélt is vele, de 
senkinek nem árulta el, kik 
voltak a megbízói, illetve csak 
annyit volt hajlandó mondani, 
még mindig fél, mert magas 
beosztásban vannak azok az 
emberek… (A férfi édesanyját, 
1958 nyarán, kapálás közben 
halálos lövés érte a rábakethelyi 
laktanya közelében…)

Szemtanúk elmondása sze-
rint december 14-én nagy 
jövés-menés volt Szentgott-
hárdon. A tanácstagok részére 
baráti estet rendeztek, és ezzel 
egy időben volt a rendőrségi 
bál is. A rábakethelyi sírásó, 
egy bőrkabátos csoportot látott 
a templom és a temető körül. 

Brenner János egyedül volt 
a kethelyi plébánián, amikor 
éjfél körül haldoklóhoz hívják. 
A Zsida felé vezető rövidebb 
úton, a dombon át indult el. 

A templomtól nem messze 
már többen megtámadták, 
sikerült elmenekülnie, később 
utolérték. Valószínűleg először 
igazoltatták, mert személyi 
igazolványa később került elő, 
egy Szombathely közeli vasúti 

töltésről, és nem volt véres. Két 
késtől származtak a szúrások, 
koponyáját, gégeporcát bezúz-
ták. Valahol a dombtető (ott, 
ahol most a Jó Pásztor-kápolna 
áll) és Zsida között ölhették 
meg és hurcolták magukkal 
a haldoklót, mert el akarták 
rejteni a kútban. A közeli ház-
ban a kutyaugatására lámpát 
gyújtottak, támadói ekkor tűn-
hettek el. Megtalálói sem mer-
tek beszélni, az 1990-es évek 
után derült ki, hogy elsőként 
ők látták meg az akkor még 
életjeleket mutató káplánt.

Miért lehetett szálka bár-
kinek a szemében, a fiatal, 
életvidám, több nyelvet beszélő 
pap? Mert meg tudta szólítani 
a híveket, maga köré gyűjtötte 
a fiatalságot, ami akkor, az 
ötvenes években a Rákosi és a 
Kádár-rendszerben is főbenjá-
ró bűnnek számított. 

(Összeállítás)

A vértanúhalála 1957. december 15-én

A karing, és reverenda 
a szombathelyi kiállításon



Brenner József, a boldoggá avatandó Brenner János fivére 
1935-ben született Szombathelyen. A két testvér életútjában 
érdekes módon 1957 meghatározó esztendő volt. Ebben az 
évben szentelték pappá Brenner Józsefet, s ekkor gyilkolták 
meg Brenner Jánost. A köztiszteletben álló Vasvár-Szombat-
helyi Székeskáptalan nagyprépostja, nyugalmazott püspöki 
helynök, készséggel válaszolt kérdéseinkre. 

– Mennyire lehet az utókor 
igazságszolgáltatásának, erkölcsi 
elégtételének tekinteni a vértanú-
halált halt testvérének boldoggá 
avatását, mennyire éleszti fel ez 
Önben a régi emlékeket?

– Jóvátételre nincs lehető-
ség, hiszen a gyilkosok elbúj-
tak, mert a nyomozást annak 
idején olyan irányba vitték el, 
hogy titokban maradhasson 
a kilétük. Volt ugyan két el-
ítélt, de egyikük sem a valódi 
tettes volt. Előre meg volt írva 
a történet. Igazságtételről 
ugyan nem lehet beszélni, 
de a kegyetlenül meggyilkolt 
testvérem boldoggá avatá-
sával személyét felemelték, s 
nekünk, az utókornak – sajnos 
a Jánosnak már nem lehet 
– erkölcsi elégtételt szolgál-
tattak. Éppen ettől féltek na-
gyon a tettesek, mert ők nem 
akarták, hogy szent legyen az 
áldozatukból. János egyéb-
ként gyakran mondogatta: Az 
Istent szeretőknek minden 
a javukra válik. Ez most be is 
teljesedett. 

– Hogyan emlékszik vissza a 
gyermekkori, majd felnőttkori 
kapcsolatukra? 

– A Jánossal gyermekesked-
tünk igazán, mivel az idősebb 
bátyám már korosabb és ko-
molyabb volt. Felnőttkor-
ban aztán annyiban változott 
a kapcsolatunk, hogy mint 
kispapok álltunk egymással 
szemben, persze nem rossz 
értelemben. Igen szigorú volt 
akkoriban a szeminárium, 
olyannyira, hogy egymás szo-
bájába be sem léphettünk. 

– Milyen gyakran járt Szent-
gotthárdon, illetve annak zsidai 
városrészében? 

– Első alkalommal akkor jár-
tam Szentgotthárdon, amikor 
1956-ban meglátogattam a Já-
nost. Szigorú határsáv volt, nem 
mehettünk oda, ahová csak 
akartunk. De azért a nyári más-
fél heti ott-tartózkodásom alatt 
a János elvitt kismotorral, amer-
re csak lehetett. Minden fíliát 
– Farkasfa, Máriaújfalu, Zsida 
– meglátogattunk. Bemutatta 
azokat a családokat, akikkel szo-

ros kapcsolatban állt, segítették 
őt. Zsidán például a Monek 
családot ismertem meg, őket 
később meg is hurcolták. Far-
kasfán a Tóka családnál jártam. 
A következő alkalommal mint 
papot hívott a testvérem, mert a 
Kozma öspörös úr elment nyári 
szabadságra, de már nem kap-

tam meg a határsáv-engedélyt, 
bizonyára azért, mert akkor 
már készültek a tervvel a János 
ellen. Még kétszer voltam 1957-
ben Szentgotthárdon, de nem 
önkéntesen, hanem a testvérem 
meggyilkolásával kapcsolatban 
a rendőrségen. Csodák csodája, 
akkor egyszerre és gyorsan kap-
tam határsáv-beléptetési en-
gedélyt. A rendszerváltás után 
1990-ben ismét megfordultam 
a városban, amikor az akkori 
polgármester is szívén viselte 
az emlékkereszt felállítását. 
Ezt követően aztán többször is 
jártam arra. Beszéltem azzal is, 
aki megtalálta a János holttestét. 
Amikor a gyilkosság helyszí-

nén voltam, beszédet is kellett 
mondanom, ami igen nehéz, 
megható volt a számomra. 

– Nincsenek ellenérzései, ha 
ezen a vidéken jár? Mit tapasztal, 
mennyire élnek az emberekben 
a testvérével történtek? 

–  A szentgotthárdi és kör-
nyékbeli emberek nem te-
hetnek a történtekről, tehát 
nem is lehet ellenérzésem. 
Gondolom, sok fiatal is hallott 
a János meggyilkolásáról, de 
igazán az idősek emlegették, 
érezték át a történteket. Na-
gyon sokan tisztelték a test-
véremet. Sokakkal beszéltem, 
akik mint káplánt ismerték, 
gyóntak nála, vagy éppen 
tanítványai voltak. 2000-ben 
készített egy filmet a Magyar 
Televízió, akkor többen nem 
mertek beszélni a történtek-
ről, mert még mindig élt ben-
nük az óvatosság, a félelem. 
Megkérdezték az egyik nénit, 
hogy mire emlékszik (ő látta 
elsőként az elhunytat), nem 
mert nyilatkozni, majd egy-
szer csak elszólta magát, hogy 
hol feküdt a János, és hogy a 
férje vitte be a ravatalozóba. 
De mind a mai napig tapasz-
talható az ügyben a hallgatás, 
a titkolózás, csak közvetett 
részletekből lehet összeállíta-
ni, feltételezni a történteket. 
 Lendvai Emil 

Brenner József: a boldoggá avatás erkölcsi elégtétel is

Rimfel Ferencet, 1993-ban nevezte ki a püspök Szentgotthárd-
Rábakethely plébánosának. A plébános, a hegyháti falvakból 
érkezett a vértanúságot szenvedő Brenner János, egykori 
szolgálati helyére. 2007-ben, a szentgotthárdi ciszter temp-
lom plébániáját összevonták a rábakethelyi plébániával – a 
püspök Rimfel Ferencet nevezte ki a Nagyboldogasszony 
Plébánia, Szentgotthárd és a hozzátartozó filiák – Jakabhá-
za, Rábafüzes, Rábatótfalu, Rábakethely, Zsida, Zsidahegy, 
Máriaújfalu, Farkasfa – plébánosának.  Brenner Jánosról és 
a boldoggá avatásról kérdeztük Szentgotthárdon. 

– Mikor hallott először Bren-
ner Jánosról? 

– 1975-ben, még a szeminá-
riumba jártam, amikor Zsida 

környékéről jött egy évfolyam-
társunk, tőle hallottam Bren-
ner János tragédiájáról legelő-
ször. Senki nem beszélt róla, 
még a szemináriumi elöljárók 
se. Amikor már pappá szen-
teltek, több évig szolgáltam 
Szombathelyen, föltűnt, hogy 
Póka Püspök Atya, minden 
papot elhelyez, a káplánokból 
sorra plébánosok lesznek, 
egy kivétellel: Brenner József 
volt az, Brenner János fivére. 

Azokban az években az ün-
nepi szentmiséken soha nem 
lehetett főcelebráns, érezni le-
hetett, hogy őt „mellőzik”. Jóval 
később tudtam csak meg, hogy 
Szombathelyen élő édesanyja 
kérésére tartották sokáig a 
városban, mert féltette és úgy 
vélte, itt talán jobban meg tudja 
óvni az életét. Amikor 1993-
ban Rábakethelyre helyeztek, 
szinte suttogva lehetett róla, 
paptársaimmal beszélni.

Rimfel Ferenc: a gyilkosság napjának történetére 
keresték a választ

Brenner József



– Már akkor, mint vértanúról 
beszéltek róla?

– Kétféle „irányzatot” le-
hetett érzékelni. Voltak, akik 
rablógyilkosság áldozatának 
tartották, (ennek ellentmond, 
hogy semmit nem vettek el 
tőle) mások szerint gyilkosság 
történt, papi hivatásának tel-
jesítése közben, vértanúhalált 
halt. A gyilkosság napjának 
megrendítő történetére, azon-
ban mindannyian keresték 
a választ, miért kellett ilyen 
aljas módon, harminckét kés-
szúrással végezni vele? Nem 
ártott senkinek, mindenki sze-
rette! Menekülni próbált, de 
nem a biztonságosabb falu felé 
vette az irányt, hanem oda, 
ahová a kötelesség szólította, 
hiszen haldoklóhoz hívták. 

– Ön nem félt, amikor elfog-
lalta a rábakethelyi plébániát? 
(Rimfel Ferenc egy pillanatra 
meglepődött, a kérdésen, majd 
elgondolkodva folytatta.) 

– Nem, nem féltem. A ki-
lencvenes években már azért 
már más volt az ország, mint 
a korábbi évtizedekben, noha 
senki nem tudhatta biztosan, 
mi következik, nem lesz-e 
visszarendeződés. Megszűnt 
az Egyházügyi Hivatal, a papok 
állami, politikai ellenőrzése, 
szabadabb lett a vallásgyakor-
lás, mégse lehettünk biztosak 
a dolgunkban, nem tudhattuk, 
hogy tovább működik-e a há-
lózat, vagy valóban teljesen 
megszűntetik. 

Hiába akarták elhomályo-
sítani Brenner János emlékét, 
Rábakethelyen, Zsidán, Szent-
gotthárdon és a környező fal-
vakban megmaradt, 1992-ben 
létrehozták a Brenner János 
Emlékhely Alapítványt…

– Az alapítvány tagjai közé 
jeles egyházi személyek is 
kérték a felvételüket. Az 
akkori szentgotthárdi ön-
kormányzat, Bauer Károly 
polgármester vezetésével tá-
mogatta az alapítványt, amely 
Brenner János emlékének 
megőrzésére, élettörténeté-
nek minél teljesebb megis-
merésére, megismertetésére 
jött létre, távolabbi célja volt 
a rábakethelyi káplán bol-
doggá avatásának előkészí-
tése. Én megrögzötten hittem 
benne, hogy bekövetkezik! 
Emberpróbáló feladat volt 
az emlékhely létrehozása 
Zsidán, és a Jó Pásztor-kápol-
na felépítése 1996-ban. Danyi 
Vendeltől, az azóta már meg-
szűnt Vendvidéki Szakszö-

vetkezet elnökétől ajándékba 
kaptuk a területet. A kápol-
nában minden hónap 13-án 
miséztünk, imádkoztunk a 
boldoggá avatásáért, Péter, 
Pál napkor az egyházmegye 
újmisés papjai itt mutatnak 
be szentmisét, augusztusban 
itt találkoznak a pap testvé-
rek és szüleik. Nyolcadik éve, 
minden december 15-én, esti 
zarándoklatot tartunk.  

– A Jó Pásztor-kápolnát, a 
népnyelv Brenner-kápolnának 
hívja, van ennek valami ma-
gyarázata? 

– Az egyházi regula sze-
rint még nem nevezhettük el 
Brenner Jánosról, a boldoggá 
avatás után már megtehet-
nénk. A szombathelyi püs-
pökség indította a boldoggá 
avatást, az eljárás idején Ró-
mából küldöttség érkezett, 
azt is vizsgálták, hogy vajon 
nem övezi-e eltúlzott tisztelet 
a boldoggá avatandót? 

– Mikor értesült arról, hogy 
Brenner Jánost boldoggá avatják? 

– Tavaly november 9-én, 
Esztergomban az eucharisz-
tikus papi konferencián, Erdő 
Péter bíboros, előadása köz-

ben jelentette be a szentszéki 
döntést. Megrendülten, és 
meghatottan értesültem róla. 
Május elsején Szombathelyen 
lesz a boldoggá avatása. Né-
miképp sajnálom, hogy nem 
Rómában történik a szer-

tartás, mert azáltal Brenner 
János emlékét világszerte, 
talán többen megismerhet-
ték volna. Szentgotthárdon 
este hét órakor kezdődik a 
záróünnepség. Dr. Székely 
János püspök vezetésével a 
rábakethelyi templom elől 
indul a zarándoklat

– Önnek, mint hivatását gya-
korló papnak, mit hordoz Bren-
ner János története? 

– Számomra egyértelmű, 
hogy Brenner János papi hi-
vatásának, az Oltáriszentség 
védelmezőjének vértanúja. 
Megtehette volna, hogy a késő 
éjszakai órán, nem indul el, az 
erdőn átvezető úton a haldok-
lóhoz, megtehette volna, hogy 
megvárja a reggelt. De nem! 
Ő bízott a Jóisten irgalmában, 
segíteni akart a szenvedő 
emberen! Papi hívatásának 
élt, így is halt meg! (t. m.)

Rimfel Ferenc

Boldog Brenner János nyomában
Kedves Zarándokok, Tisztelt Szentgotthárdiak!

Egy tiszta tekintetű, ifjú káplán, aki puszta létével, köz-
vetlen megjelenésével szinte megbabonázta a köré gyűlő 
fiatalokat, kezelhetetlen helyzetet teremtett az ’50-es éves 
kommunista vezetőinek körében. A boldoggá avatás bizo-
nyossá teszi, hogy gyilkosai éppen az ellenkezőjét érték el az 
örökre való elhallgattatásnak. Boldog  Brenner János neve 
örökké fennmarad. 

Szentgotthárd mindig is központi szerepet játszott a 
vallási és kulturális hagyományok őrzésében és itt a XXI. 
század elején büszkén elmondhatjuk, hogy Boldog Brenner 
Jánosnak köszönhetően városunk rákerült a vallási turiz-
mus térképére is.

Ide látogatva megismerhetik Rábakethely több évszá-
zados gyönyörű templomát, végig zarándokolhatnak a 
fiatal káplán atya utolsó útján, imádkozhatnak a gyilkosság 
helyszínén, és gyertyát gyújthatnak a kis keresztnél, ahol 
vérbefagyott holttestét megtalálták.  

Családjukkal és szeretteikkel térjenek vissza hozzánk, 
járják végig Brenner atya életének utolsó helyszíneit, egy 
gyönyörű erdei úton – a Mária úton –  gyalogoljanak át 
Zsidáról a Máriaújfalu határában lévő Hársas-tóhoz, és in-
nen néhány 100 méterre, a település kápolnájánál, az atya 
utolsó miséjének helyszínén álljanak meg néhány néma 
percre. Innen visszatérve, Rábakethely érintésével, keressék 
fel a városközpontban található csodálatos és egyedi ciszter 
templomot és kolostort.

Ismerkedjenek meg a Rába-vidék érintetlen tájaival, 
különleges íz világával.

Vendégszeretetünkben nem fognak csalódni.
Huszár Gábor
polgármester 

Törött szemüvege és éjjelilámpája



Brenner János rábakethelyi 
káplán emlékének méltó meg-
őrzésére alapították Szent-
gotthárdon a Brenner János 
Emlékhely Alapítványt 1992. 
december 10-én. 

Az alapító okirat tanúsága 
szerint, az alapítványt a Szent-
gotthárdi Római Katolikus Plé-
bánia és Szentgotthárd Város 
Önkormányzata hozta létre. A 
kuratórium tagja a mindenkori 
szentgotthárdi plébános és a 
mindenkori polgármester. Az 
alapítvány azt is célul tűzte ki, 
hogy Brenner János boldoggá 
avatását minden lehetséges 
módon elősegítse. Dancsecs 
Andrással, a Brenner János Em-
lékhely Alapítvány kuratóriumi 
elnökével beszélgettünk. 

Szentgotthárdon és a környé-
ken – noha közismert volt a fiatal 
káplán tragikus halála – évtize-
dekig csak titokban beszélhettek 
róla az emberek. A rendszervál-
tást követően jelentek meg újra 
híradások az 1957. december 
15-én elkövetett gyilkosságról. 
A Brenner János Emlékhely 
Alapítvány eredetileg megje-
lölt céljai közül megvalósult az 

emlékhely és kápolna létreho-
zása, emlékkeresztet és szobrot, 
stációkat állítottak, könyvek és 
filmek elkészítését és kiadását 
támogatták, közbenjárásukkal, 

imádságaikkal segítették a bol-
doggá avatáshoz vezető hosszú 
évekig tartó utat.  

Dancsecs Andrást 2013-ban 
választották meg a kuratórium 
élére, elődje, Dancsecs János 
(névrokon) idős kora miatt le-
mondott, de tagságát megtar-
totta. Az elnök elmondta, a ki-
lencvenes évek elején Németh 
Zoltán szentgotthárdi plébános 
és Bauer Károly polgármester 
bábáskodása mellett jött létre 
az alapítvány, az akkori kura-

tóriumnak több olyan tagja 
volt, akik még személyesen 
ismerhették a fiatal káplánt. 
A kuratórium mostani elnöke 
1967-ben született, ő is a szülei-
től, idősebb szentgotthárdiaktól 
hallotta a megrázó történetet. 
Az üzletben, ahol dolgozik, még 
most is előfordul, hogy a vevők 
közül valaki beszél a régmúltról, 
az akkori decemberi éjszakáról.

2010-ben lett tagja az alapít-
ványnak. Korábban méhészke-
dett, darazsak vertek tanyát a Jó 

Pásztor-kápolna falán, Dancsecs 
János (névrokon) kérte, segítsen 
eltávolítani a fészküket. Koráb-
ban is hallott már az alapítvány-
ról, egyre többet tudott meg róla, 

belépett. A Brenner János-em-
lékhely létrehozása, a kápolna 
megépítése hatalmas feladat 
és munka volt, a Jó Pásztor-ká-
polnát 1996-ban szentelték fel. 
Az alapítvány gondoskodik a 
környezet rendben tartásáról, a 
hívek adományaikat, adójuk 1%-
át is felajánlják számukra. 

Az alapítvány egyik kezde-
ményezője volt annak, hogy 
tavasztól őszig misézzenek a 
kápolnában, az újmisés papok itt 
mutatnak be szentmisét, augusz-
tusban a papok és szüleik talál-
koznak. Nyolcadik éve tartanak 
zarándoklatot december 15-én. 

A kápolnához vezető út rend-
betételét segítette a szentgott-
hárdi önkormányzat. Az út men-
tén, 2017-ben 14 stációt állított 
Dancsecs András és bátyja, dr. 
Dancsecs Zsolt (a szentgotthárdi 
önkormányzat jegyzője). A za-
rándokok a stációknál megállva 
is emlékezhetnek, imádkoz-
hatnak. 

Az alapítvány távolabbi céljai 
között szerepel egy Budapesten 
felállítandó, egész alakos Bren-
ner János-szobor létrehozása is. 

Fotó: Bana Ferenc
(t. m.)

Az emlékezet gyertyáit nem hagyják kihunyni 

Az emlékkeresztet 
1992-ben állították

A fából faragott szobor 
2007 óta áll  Rábakethelyen

Szentgotthárdon zarándoklattal zárul a boldoggá avatás
2018. május 1-jén kerül sor Brenner János boldoggá ava-
tására a szombathelyi Emlékmű-dombon. 18:00 órától 
Szentgotthárdon folytatódik a rendezvény, ahol zarán-
doklat indul a rábakethelyi templomtól, érinti a Jó Pásztor-
kápolnát, és a zsidai emlékkeresztnél fejeződik be, részben 
azon az útvonalon, melyen János atya utoljára haladt.

Az ünnepélyes esemény alkalmából várhatóan több za-
rándok érkezik városunkba, így a rendezvénnyel érintett 
helyszínek környezetében ideiglenes forgalomkorlátozásra 
kell számítani.

2018. május 1-én 16.00 órától, valamint a rendezvény ideje 
alatt útlezárásra kell számítani az alábbi utcákban:

– Felső utca Mindenszentek Plébánia templomhoz vezető 
szakasza

– Zsidai utca az Örökzöld utcai kereszteződéstől a Brenner 
János emlékkeresztig

– Örökzöld utca zsidai temetőhöz vezető szakasza
Megkérjük a lezárással érintett utcák lakosait, hogy a ren-

dezvény ideje alatt gépjárműveiket a telken belül tartsák és 
lehetőség szerint, ne közlekedjenek velük.

A rendezvényre érkezők a helyi lehetőségeket kihasználva, 
az ideiglenes forgalmi rendet is betartva közelíthetik meg a 
megemlékezés helyszíneit.

(Szentgotthárdi önkormányzat)

A Jó Pásztor-kápolna a zsidai dombon
Fotó: Bartha Írén

A SZENTGOTTHÁRD újság melléklete Brenner János boldoggá avatására.
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A szentgotthárdi Móra 
Könyvtár városrészi fiók-
könyvtáraiban évente játszó-
házi kézműves foglalkozásra 
várják a városrész gyerekeit, 
szüleit, nagyszüleit. Március 
30-án, nagypénteken Rába-
füzesre érkezett meg a húsvéti 
nyúl. Közel negyvenen vettek 
részt a nyusziváró kézműves 
foglalkozáson. Sok gyereket 
a szülők és a nagyszülők is 
elkísértek, s az ő segítségükkel 
készültek a húsvéti ajtódíszek. 
Népszerű volt a gyerekek kö-
rében a színezés is.  M. P. 

A szentgotthárdi könyvtár 
idén is csatlakozott az Internet 
Fiesta országos programso-
rozatához. Két alsó tagozatos 
osztály számára az elsősegély-
nyújtásról tartott interaktív 
foglalkozást Weidl Ákos men-
tőtiszt. A középiskolás csopor-
toknak Gondolkodj okosan, 
táplálkozz egészségesen! cím-

mel szerveztek böngészést az 
interneten Horváth Tiborné 
vezetésével.

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, aláírá-

sával)
• 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 „Szentgott-

hárd Közoktatásáért Díj” és a „Szentgotthárd Egészség-
ügyéért és Szociális Ellátásáért Díj” vonatkozásában az 
érintett területen feladatokat ellátó önkormányzati / önkor-
mányzati társulási fenntartású, Szentgotthárdon működő 
intézmények vezetői,

• a „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” vonatkozásá-
ban az érintett területen feladatokat ellátó, az önkormány-
zat területén működő sportegyesületek vezetői,

• a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj” esetén a Szent-
gotthárdon működő Nemzetiségi Önkormányzatok képvi-
selő-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 ér-
demeinek, tevékenységének részletes indoklásával ellátott  
írásbeli ajánlásaikat 

a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj” és a „Szentgott-
hárdi Nemzetiségekért Díj” kivételével 

2018. április 30. napjáig, 
a „Szentgotthárd  Közművelődéséért Díj”-ra és a „Szent-

gotthárdi Nemzetiségekért Díj”-ra 
2018. október 31. napjáig 
Domiter Judit Önkormányzati és Térségi Erőforrások intéz-

ményi 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, 2018. április 04.

Tisztelettel: Huszár Gábor, polgármester

A foglalkozáson a Rábafüzesért Egyesület csokinyuszi 
ajándékát kapták jutalmul a részt vevő gyerekek

Húsvéti játszóház Rábafüzesen

Internet Fiesta a Móra könyvtárban

A SZENTGOTTHÁRD újság melléklete Brenner János boldoggá avatására.
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A Szentgotthárd és 
Térsége Turiszti-
kai Egyesület idén 
is képviseltette 
magát a március 
1-4. között Buda-
pesten, a Hung-
expón rendezett 
Utazás Kiállításon. 

A kiállítás első 
napja  idén is  a 
szakma képviselői 
számára nyújtott 
lehetőséget kap-
csolatépítésre, ta-
pasztalatcserére. 
Ebben az évben 
a térségi turiszti-
kai attrakciók, szálláshelyek 
és programajánlatok egy 
megújult arculatú, nagyobb 
alapterületű standon mu-

tatkoztak be a közönségnek. 
A szentgotthárdi standhoz 
látogatókat a térségi temati-
kus térképes kiadványok, a 

fürdő információs anyagai, és 
a nyári nagy rendezvényeket 
tartalmazó programajánló 
mellett, játékos kvíz is vár-
ta. Pár egyszerű, a városhoz 
kapcsolódó kérdésre kellett 

az érdeklődőknek választ ad-
niuk, egy szerencsés közülük 
pedig wellness hétvégét nyert, 
a Hotel Lipa és a fürdő közös 
felajánlásával.

V. A. 

Folytatás az 1. oldalról
A Muravidék és általában 

a határvidéken élők megta-
pasztalhatták a történelem 
forgószelét, jót és rosszat sok-
szorosan is. A szereplők saját 
sorsukon keresztül láttatják 
az elmúlt század történelmét. 

Gyönyörű a táj, a dimbes-
dombos vidék. Még a pusztuló 
házak is szépek, omlásukban, 
romlásukban is. A muravidé-
ki magyarok Trianon utáni 
megpróbáltatásait iparkodott 
fölvázolni az alkotó. Göncz 
László író és parlamenti kép-
viselő, Kovács Attila és Bencze 
Lajos történészek foglalták 
történeti-kultúrtörténeti ke-
retbe a filmet. 

Világháborúk, forradalmak 
követték egymást, a határok 
ide-oda tolása sokszor kény-
szerű nyelv- és kultúraváltást 
vont maga után. Pedig az 
emberek itt is, mint min-
denhol a világon, békében 
szerettek volna élni, egy-
mással barátságban lenni. A 

szereplők, életük alkonyán 
összegzik a határmentiség 
megélt hétköznapjait, igaz-
ságtalanságait. 

Aki nem élt abban a korban, 
nem sejtheti, milyen az, ami-
kor egyik napról a másikra pá-
ria lesz valaki saját lakhelyén, 
nem használhatja (legfeljebb 
titokban) a saját anyanyelvét. 
Kitelepítések és áttelepítések 

okoztak emberfeletti fájdal-
mat, családok szakadtak szét, 
vagyonok hullottak el a sem-
mibe. Az emberi leleményes-

ség persze parttalan, számos 
történetet hallottunk arról 
is, hogyan lehet kijátszani a 
hatalmasságokat. Igen itt, a 
határszélen is!

Tito kommunista világból 
való kiátkozása után, szöges-

dróttal választották el az új 
délszláv államot, Jugoszláviát 
Magyarországtól, volt idő, 
amikor háborúra készültek. 
Egy véletlenül eltévedt gom-
baszedőből is kémet kreáltak, 
és jaj volt, ha elkapták, meg-
verték, megkínozták. Mindkét 
oldalon… 

Megrendítő volt látni az 
idős férfiak és nők arcát, 
ahogy ennyi év után is újra-
élték a történelmet, az ő tör-
ténelmüket. A petesháziakat 
kitelepítették, házaikat le-
rombolták, mert a közelben 
volt egy olajfinomító, attól fél-
tek, hogy „az itt lakó magya-
rok” majd szabotázst fognak 
elkövetni… Az államvédelmi 
szervek mindkét oldalon tel-
jes gőzzel működtek. 

Nem volt könnyű végig-
követni a kilencvenperces 
filmet, különösen itt Szent-
gotthárdon a hármas határ 
városában! 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

A vasfüggöny két oldalán

Megújult formában az Utazás Kiállításon

Sokan voltak kiváncsiak a filmre

Völler Andrea  és Vajda Anita



11Szentgotthárd

Felhívás
Felhívom az érintett Szülők figyelmét, hogy a 2018/2019-es 

nevelési évre vonatkozóan, az

ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRE

Szentgotthárd Város és Kistérsége területén működő
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

óvodáiban 
2018. április 23-án (hétfő) 07.00-17.00 óráig és
2018. április 24-én (kedd) 07.00-17.00 óráig kerül sor.
A jelentkezések helye:
- SZEOB Játékvár Óvodája Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
- SZEOB Micimackó Tagóvodája Magyarlak, Temető u. 1.
- SZEOB Csillagvirág Tagóvodája Csörötnek, Vasúti u. 16.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. 

szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyer-
meknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. 
szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. A 
jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a vé-
dőnő 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 körzeté-
ben lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől szá-
mított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden 

hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető.                                                                                                                                         

A SZEOB Játékvár Óvodájában 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 Szentgott-
hárdi Kistérség területe.

A felvételnél a szentgotthárdi székhely óvoda esetében első-
sorban a Szentgotthárdon, a tagóvodák esetében elsősorban az 
adott tagóvoda településén lakóhellyel és tartózkodási hellyel 
rendelkező gyermeket kell felvenni az intézménybe, ezt köve-
tően pedig a maximális férőhely erejéig a kistérségi igényeket 
is kielégíti az intézmény. Az óvoda köteles felvenni, átvenni 
azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében la-
kik.                                                                                                                                                   

Jelentkezéskor az adatokat a szülő/gondviselő személyi azo-
nosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványával, valamint a 
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványával kell igazolni.

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

A gyermek felvételéről 2018. június 08-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, 2018. március 23.
Dr. Dancsecs Zsolt

jegyző 

Virágvasárnap a múzeumban
Minden évben virágvasárna-
pon a szentgotthárdi Pável 
Ágoston Múzeumban tart 
megemlékezést a Vasi Múze-
umbarát Egylet. 

Több mint ötvenen indul-
tak útnak a korai idő elle-
nére. Az idei Pável Ágoston 
emléksétát is a múzeumban 

kezdték, ahol M. Kozár Má-
ria idézett Pável Ágoston 
vad- és erdőgazdálkodással 
kapcsolatos feljegyzéseiből. 
A forró tea elfogyasztása 
után a szentmisére, majd a 
Hársas-tóhoz igyekeztek a 
múzeumbarátok, ahol kul-
turális programmal folyta-
tódott a túra.

Kétszer egysávos lesz
Lerakták az M8-as autóút 
Körmend és Rábafüzes kö-
zötti szakaszának alapkövét 
március 8-án. A 28,9 kilo-
méter hosszú, 69 milliárd 
forintból épülő út kétszer 
egysávos lesz, de később 
akár autópályává is fej-
leszthető.

Homolya Róbert, a Nem-
zeti Fejlesztési Miniszté-
rium közlekedéspolitiká-
ért felelős államtitkára a 
Felsőberkifalu és Körmend 
közötti útszakaszon meg-
rendezett alapkőletételi 
ünnepségen hangsúlyozta, 
a kormány a 2016-ban elfo-
gadott közlekedésfejlesztési 
programban csaknem 2500 
milliárd forintos forrást 

biztosított a gyorsforgal-
mi úthálózat fejlesztésére, 
amelyből csaknem ezer 
kilométernyi gyorsforgalmi 
út fog megépülni 2022-ig.

Mayer András, a NIF Zrt. 
beruházási vezérigazgató-
helyettese elmondta: a terve-
zett út négy külön szintű cso-
móponttal, 35 kisebb híddal, 
illetve hídszerkezettel ren-
delkezik majd. Körmenden 
a Berki utcai csomópontot 
körforgalommá alakítják és 
700 méter hosszú kerékpár-
utat is építenek a városban. A 
fejlesztéseknek köszönhető-
en valamennyi megyeszék-
hely elérhetővé válik kétszer 
kétsávos gyorsforgalmi úton, 
és valamennyi autópálya elér 
majd a határig.
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (18.)

Az ízületeket érintő leggya-
koribb betegség a porckopás, 
az artrózis. Az úgynevezett 
üvegporc típus alkotja az 
ízületi porcfelszínt, amely 
csontvégek terhelésnek kitett 
felületein található. Egész-
séges esetben a porcszövet 
növekedése és lebontása 
egyensúlyban van. Szerke-
zetének köszönhetően nagy 
energiának képes ellenáll-
ni, rugalmas, és az ízületi 
mozgást súrlódásmentesen 
biztosítja. 
Egyes vizsgálatok kimutat-
ták, hogy az ízületi kopásra 
jellemző kezdeti jelek már a 
negyvenedik életévtől kiala-
kulnak, panaszokat azonban 
csak az ötvenes évektől okoz-
nak. Hatvanéves kor felett a 
népesség 80-90 százalékában 
felelős a végtagfájdalmakért. 
Az intenzív terhelés, a sé-
rülés, a túlsúly, de akár más 

alapbetegség (pl. köszvény) is 
lehet hajlamosító tényező. A 
porc veszít rugalmasságából, 
berepedezik, és egyre 
kevésbé tudja ellátni 
csúszó feladatát. Sú-
lyosabb stádiumban 
a porcfelszín véko-
nyodni kezd, míg az 
alatta lévő csont egyre 
kompaktabb, tömö-
rebb lesz, helyenként 
ciszták jelennek meg 
benne, széli részein 
pedig felrakódások képződ-
nek. Az ízület gyakran be-
gyullad, folyadék szaporodik 
fel benne, fájdalmassá válik. 
A betegek először az egyre 
makacsabb, visszatérő fáj-
dalom miatt jelentkeznek 
az orvosnál. Előrehaladott 
stádiumban a fájdalom állan-
dósul, és mozgás-
beszűkülés kíséri. 
Fontos tudni, hogy 

a fájdalom intenzitása és a 
kopás mértéke nem mindig 
áll egyenes arányban. 

Tekintettel arra, hogy az ízü-
leti kopás kialakulása után 
nem lehet visszaállítani a 
porcfelszínt eredeti állapotá-
ra, a legfontosabb hangsúlyt 
a megelőzésre kell helyezni. 
Élsportolók, rendszeresen 
alsó végtagot terhelő munka-
körben dolgozók vitaminok 

szedésével, táplálék-kiegé-
szítő porcregeneráló kúrával 
segíthetnek a porckopás las-
sításában. Az idősebb korosz-
tályban a rendszeres torna, 
ízületi átmozgatás elengedhe-
tetlen. Nemcsak a mozgások 
javulnak, az egészséges ke-
ringés jótékony hatással van 
az ízületi alkotóelemekre is.
Sajnos sok esetben már kiala-
kult csípő-, vagy térdízületi 
kopást észlelünk. Rendszeres 
gyógytornával, komplex re-
habilitációs kezeléssel, gyulla-
dáscsökkentő gyógyszerekkel 
lehet a tüneteket csökkenteni, 
de előfordul, hogy a végleges 
megoldást a protézis beültetés 
jelenti.

Dr. Kelemen Péter
ortopédus – traumatológus 

szakorvos

Az ízületi kopás mint népbetegség

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

MOZIMŰSOR
április 13. 19:00, április 17. 

19:00
Lajkó – Cigány az űrben 

(magyar vígjáték – 2D)
április 14. 17:00, április 15. 

16:00

Sherlock Gnomes (szinkro-
nizált amerikai-angol családi 
animációs film – 2D)

április 14. 19:00, április 15. 
18:00, április 16. 19:00

Ready Player One (szinkro-
nizált amerikai sci-fi akciófilm 
– 3D)

Premier! április 20. 19:00, 
április 21. 17:00, április 22. 
18:10

Hurrikán meló (szinkro-
nizált amerikai akcióthriller 
– 2D)

április 21. 19:00, április 22. 
16:00, április 24. 19:00

Tűzgyűrű: Lázadás (szink-
ronizált amerikai sci-fi ka-
landfilm – 3D)

április 23. 19:00 (Filmklub)
A hentes, a kurva és a fél-

szemű (magyar dráma – 2D)
Premier! április 27. 19:00, 

április 28. 19:00, április 29. 
18:00, április 30. 19:00, május 
1. 19:00

Bosszúállók: Végtelen há-
ború (szinkronizált amerikai 
sci-fi kaland- és akciófilm 
– 3D)

Premier! április 28. 17:00, 
április 29. 16:00, április 30. 
17:00

Bűbáj herceg és a nagy va-
rázslat (szinkronizált kanadai 
családi animációs film – 3D)

EGY NAGYON VÁRT FILM
B o s s z ú á l l ó k :  Vé g t e l e n 

háború – A Marvel mozis 
univerzumának egészét fel-

ölelő, tíz év eseményeinek 
tetőpontját jelentő legújabb 
részében minden idők leg-
nagyobb és leghalálosabb 
leszámolására kerül sor. A 
főhősöknek és a szövetsé-
geseiknek ezúttal mindent 
kockára kell tenniük…Ez az 
epizód több új bosszúállót is 
felvonultat. Komolyan gon-
dolták a készítők, hogy ezúttal 
mindenkit mozgósítanak. A 
szuperprodukció Szentgott-
hárdon a premier hetében 
jut az ezüstvászonra, először 
április 27-én (pénteken) 19 
órától lehet megnézni. Fontos 
és hasznos tudnivaló, hogy 
– a forgalmazó előírásának 
megfelelően – az online hely-
foglalás nem lehetséges, a je-
gyeket csak elővételben lehet 
megvásárolni a mozi pénztá-
rában. További információk: 
www.csakanyimozi.hu 
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A Pinka Extrém Terepfu-
tóverseny 2018-as futamát 
Felsőcsatáron és a környe-
ző hegyeken-völgyekben 
rendezték. 

A gyönyörű havas terepen  
82 futó teljesítette a 4,5 és 
10 km-es, embert próbáló 
távokat. Az extrém jelzőt 
a szépségén kívül még a 
versenyt különlegessé tevő 
nagy szintkülönbség indo-
kolja. A rövidebb szurdok 
körön 125, a 10 km-en 300 
méter volt a szintkülönbség. 
Az extrém kör egy szakaszán 

kifeszített kötelek segítették 
a meredek hegyoldalon való 
feljutást.

Városunkat két futó kép-
viselte a rendezvényen. 
Borbély Sándor számára 
különös jelentősége volt a 
versenynek, mivel 40 éve 
Felsőcsatáron teljesítette 
sorkatonai szolgálatát, és 2 
évig határőrként naponta 
járt ezen a szép tájon.

Eredmények:
Férfi 4,5 km 14-18év:
 1. Borbély Attila 25:56
Férfi 10 km 55 év felett:
 2. Borbély Sándor 66:58

A Feldbach melletti Leiters-
dorfban rendezték a Vul kan- 
Frühlingslauf elnevezésű 
futóversenyt.

Ez volt a Stájer Fürdő Kupa-
sorozat 1. állomása. Több mint 
1000 futó indult a gyermek 
futamoktól a félmaratonig, 
köztük 12 szentgotthárdi. Kel-
lemetlen esős időben, változa-
tos terepen zajlott a verseny.

Gotthárdi eredmények:
4,2 km ifjúsági 18 év alatti fiúk:
2. Borbély Attila 17:03
20 év alatti nők:
2. Varga Rebeka 27:38 

20 év feletti férfiak:
3. Ifj. Borbély Sándor 14:25 
8,4 km 60-65 év férfiak:
3. Borbély Sándor 42:33 

Március 28-án rendez-
ték a fiúk Kézilabda Me-
gyei Döntőjét Ikerváron. A 
tornán 6 iskola vett részt, 
Szombathely-Gothard, Kő-
szeg, Gyöngyösfalu, Ikervár, 
Vasvár, Szentgotthárd-SZOI. 
A csapat tagjai a helyi Szent-
gotthárdi VSE és a Máriaújfalu 
SE játékosaiból állt össze, és a 
gárdát is a két egyesület edzői, 
Koszár Patrik és Hegyi Gergely 
irányították. A gotthárdi fiú-
kat az A csoportba sorsolták 

a szervezők, ahol mindkét 
meccsüket megnyerve jutot-
tak az elődöntőbe, ahol maga-

biztosan győzték le a kőszegi 
iskola csapatát. A döntőben 
ismét a szombathelyi gárdával 

kerültek szembe a szentgott-
hárdi kézilabdások, akiket a 
csoportmeccshez hasonlóan 
ismét legyőztek, ezzel megsze-
rezték a Diákolimpiai Megyei 
Bajnok címet.

A csapat tagjai: Barabás 
Ábel, Czibók Dániel, Horváth 
Ákos, Kovács Ákos, Kovács 
Máté, Németh Kornél, Németh 
Marcell, Németh Tamás, Rónai 
Kristóf, Séger Bendegúz, Szabó 
Áron, Tóka Barnabás, Torma 
Zsombor, Varga Botond.

Íjászverseny
Elkezdődött a szabadtéri 

versenyszezon az íjászoknál. 
A Szent Sebestyén Íjászkör 
hat versenyzője vett részt 
március 24-én, az ausztriai 
Göttelsbergben megrendezett 
3D íjászversenyen. A megmé-
rettetés nemcsak a 40 állatcél 
miatt nehéz, hanem a dom-
bokkal, völgyekkel tűzdelt ver-
senypálya is kihívás elé állította 
a versenyzőket. A pályakiala-
kítás is hagyományosan jóval 
változatosabb és nehezebb a 

hazaiaknál, a hatvan méterre 
kihelyezett bölény meglövése 
még irányzékos íjjal sem egy-
szerű. A hat gotthárdi íjász öt ka-
tegóriában mérette meg magát. 
A hazai specialitásnak számító, 
és a szomszédunknál kevésbé 
népes pusztai íj kategóriában 
Dallos Mariann felnőtt női, 
ifjabb Baranyai Ferenc tanuló 
kategóriában első, míg Dallos 
László felnőtt férfi kategóriá-
ban a második helyet szerezte 
meg. Korándi Szilárd íjváltást 
követően a legnépesebb felnőtt 
férfi vadászreflex kategóriában 
89 induló közül az előkelő ki-

lencedik helyet szerezte meg. A 
felnőtt férfi irányzékos kategó-
riában Baranyai Ferenc hetedik, 
míg Létay Zoltán kilencedik 

helyezést ért el. Az eredmények 
tükrözik a téli felkészülést, van 
még mit javítani a technikán, de 
jó úton haladnak a versenyzők.

Gotthárdi érmesek a Pinka 
Extrém Terepfutóversenyen

Kézilabda – Megyei bajnok a szentgotthárdi csapat

Szentgotthárdi futósikerek 
Leitersdorfban 

A Borbély család

Ifjabb Baranyai Ferenc

A Szentgotthárd-SZOI csapat
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Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

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

külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák, 

kapubejárók készítése, 
kertépítés.

Telephelyünkön garázsok, irodák, 
raktárak bérbe adók!

SZET Szentgotthárdi Kft.
Szentgotthárd, Hunyadi út 42. • Ügyfélszolgálati iroda: 06-94/380-052 • Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 7.30-15.30

Halottbeszállítás 
24 órás ügyelet: 

06-30/2827-684, 
06-30/819-0856

Park és közterületek gondozása, szállítás, 
hóeltakarítás és síkosságmentesítés.

Tel.: 06-94/553-023

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

Az SZMSZC III. Béla Szak-
gimnáziuma és Szakközépis-
kolája 2018 tavaszán rangos 
nemzetközi teremlabdarúgó 
tornának adott helyet. Iskolánk 
csapata mellett Szlovéniából 
Muraszombat, Vas megyéből 
a Kölcsey Ferenc Gimnázium, 
a Vörösmarty Mihály Gim-
názium, illetve a Széchenyi 
István Általános Iskola csapata 
vett részt a színvonalas női és 
férfi tornát is magába foglaló 
rendezvényen. 

Idén 12. alkalommal talál-
koztak a csapatok, amit ha-
sonlóan a többihez, nagy vára-
kozás előzött meg. Jó alkalom 
ez arra, hogy új barátságok 
szövődjenek, ezzel is előse-
gítve a hármas határon élő 
diákok, pedagógusok, iskolák 
együttműködését. 

A városi sportcsarnokba 
kilátogató közönség nagy csa-

tákat, sportszerű küzdelmet 
láthatott.

A hölgyeknél a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium csapata 
szerezte meg az első helyet, 
megelőzve a Kölcsey Ferenc 
Gimnáziumot, illetve a „szé-
chenyisek” és „bélások” női 
együttesét.

A férfiaknál nagyszerű já-
tékkal a Vörösmarty Mihály 

Gimnázium csapata végzett 
az első helyen. Második a Mu-
raszombat csapata, harmadik 
a Kölcsey Ferenc Gimnázium 
csapata lett. Negyedik he-
lyen végzett a „bélások” férfi 
együttese.

A kupákat és az egyéni 
díjakat Korpics Ferenc igaz-
gató adta át. A napot baráti 
beszélgetéssel és  tartalmas 

ebéddel zárták a csapatok és 
vezetőik.

Dömötör Tamás
 

XIII. Király Kupa

Hirdessen 
nálunk!

Már 6.000 Ft-tól!
Lapunk havonta 

3200 háztartásba 
jut el Szentgotthárd 

területén!

Hirdetésfelvétel: 
titkarsag@szentgotthard.hu 

+36-94-553-044

A Vörösmarty Mihály Gimnázium csapata
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Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata a környezetba-
rát helyi termékek, helyben 
nyújtott szolgáltatások és 
helyi hagyományok meg-
őrzésére, népszerűsítésére 
és elismerésére Zöld Szent-
gotthárd címet alapított. 
A cím a Szentgotthárdon 
vagy Szentgotthárd térségé-
ben előállított termékeknek, 
szolgáltatásoknak, hagyo-
mányoknak adható egy évre 
vagy határozatlan időre.

A címet megkaphatják a 
termékeket előállító, szol-

gáltatásokat nyújtó, hagyo-
mányokat ápoló természetes 
személyek, jogi személyek, 
közösségek, illetve megkap-
hatják maguk a termékek, il-
letve szolgáltatások is. Fontos, 
hogy a terméket, szolgálta-
tást Szentgotthárdon, illetve 
Szentgotthárd térségében 
állítsák elő, illetve nyújtsák, 
és az előállítást, értékesítést, 
felhasználást, illetve szol-
gáltatást környezettudatos 
szemlélet jellemezze, a ha-
gyomány pedig Szentgott-
hárdra és térségére jellemző 
legyen, itt gyökerezzen. 

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

– a szentgotthárdi térség 
bármely képviselő-testülete, 
polgármestere,

– a szentgotthárdi képvise-
lő-testület tagja, továbbá

– bármely bírósági nyilván-
tartásba vett civil szervezet, 
amelynek székhelye a Szent-
gotthárdi térségben van.

Pályázni 2018. május 31-ig 
lehet a pályázat Szentgotthárd 
Város Önkormányzatához 
papír alapon vagy Szentgott-

hárd Város Önkormányzata 
hivatali tárhelyére (hivatali 
kapujára) történő elektroni-
kus megküldésével. A pályá-
zat kötelező tartalmi eleme-
it felsoroló pályázati kiírás 
megtalálható a www.hivatal.
szentgotthard.hu weboldalon, 
a „Hirdetmények” menüpon-
ton belül, a „Hatósági és Koor-
dinációs ügyekhez kapcsolódó 
hirdetmények” között.

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

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

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

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

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

Szentgotthárdi Civil Fórum  ........................................................................  18897023-1-18

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány  ...........................................  18892901-1-18

Szentgotthárd Énekegyesület  .....................................................................  18893311-1-18

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete  ............................ 18894219-1-18

Szentgotthárdért Közalapítvány  ............................................................  19246200-1-18

Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány  ........................... 18888324-1-18

Horgász Egyesület Szentgotthárd  ..........................................................  19895794-1-18

Rábafüzesért Egyesület  ................................................................................  18896493-1-18

Farkasfa Jövőjéért Egyesület  ......................................................................  18898677-1-18

Egészségesebb Jövőért Alapítvány  ........................................................... 18894611-1-18

Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet  ......................................................... 18898543-1-18

Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány  ...................................................  18883570-1-18

A Tehetségekért Alapítvány  ....................................................................... 18880292-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért  ..............  18883910-1-18

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület  ..................................................... 18895564-1-18

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete  ............................................ 18889727-1-18

Szentgotthárdi VSE  ......................................................................................... 19893589-1-18

Szentgotthárdi Kézilabda Klub  ................................................................  19247964-2-18

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület  ................. 18894941-1-18

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület  ....................................  18897229-1-18 

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

Rábavidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület  ..........................................  18891508-1-18

Zöld Szentgotthárd cím – pályázat

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




