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Úgy elszálltak a gimis évek, mint
a léggömbök

Szentgotthárdon a Vörösmarty gimnáziumban május
5-én tartották a ballagást. Két osztály szülők, barátok
jelenlétében búcsúzott az iskolától.
Folytatás a 8. oldalon

Teljesen megújul a Várkert, újdonságokkal várja látogatóit
Szentgotthárdon a Várkert felújításának terveiről Kiss
Gábor főépítész és Huszár Gábor polgármester tartott
nyilvános sajtótájékoztatót május 15-én a Refektóriumban. Az önkormányzat közel 240 millió forintos uniós
projektet nyert a Várkert felújítására.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretén belül a „Zöld
város kialakítása” felhívásra adta be pályázatát
a szentgotthárdi önkormányzat. A 100 százalékos
uniós pályázatról Huszár
Veronika pályázati szakr e fe r e n s e l m o n d t a , m á r
2 0 1 5 - b e n m e g ke z d ő d ö t t

az előkészítés a Várkert és
kapcsolódó zöldterületeinek megújítására, 2016ban adták be a pályázatot,
2017 júniusában kötötték
meg a szerződést a Magyar
Államkincstárral, mint közreműködő szervezettel. A
munkák megkezdése előtt
kertrégészeti feltárást is
végeztek. A közbeszerzési

Kiss Gábor főépítész
a tervek előtt

eljárások után idén május
végén kezdődhetett a munka, amelynek kivitelezője a

SZET Szentgotthárdi Kft., az
év végén zárul a projekt.
Folytatás a 8. oldalon
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Az új M8-as útról tájékoztatták a kivitelezők a lakosságot
A 2x1 sávos M8-as autóút Körmend–Rábafüzes (országhatár)
közötti építéséről tájékoztatták a kivitelezők a lakosokat
május 30-án, Szentgotthárdon, az önkormányzati hivatal
Refektóriumában. A tervezett 28,9 kilométeres út négy, külön
szintes csomóponttal, 35 kisebb híddal, illetve hídszerkezettel
rendelkezik majd, Nemesmedves térségében völgyhíd is épül.
A beruházó a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF), a
kivitelező a Duna Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft. és a Mészáros és
Mészáros Kft. , az új út építése nettó 63 milliárd forintba kerül.
Sopár Márton, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
projektvezetője röviden ös�szefoglalta a projekt több mint
tíz éven át tartó, bonyolult
előkészítését. Elmondta, hogy
korábban a 2x2 sávos autóút
tervével is foglalkoztak, azonban a forgalomszámlálási

Körmend és Vasszentmihály
térsége, illetve Vasszentmihály térsége és SzentgotthárdRábafüzes között. A lakossági
tájékoztatón főleg a Vasszentmihály térsége, Rönök, Szentgotthárd, Rábafüzes közötti
szakaszt vették górcső alá. Az
új út jórészt elkerüli a telepü-

Sopár Márton projektvezető a tájékoztatón
adatok ezt nem támasztották
alá. A 2x1 sávos M8-as nyomvonalát úgy tervezték, hogy a
későbbiekben 2x2 sávosra is
bővíthető. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program (IKOP) támogatásával indított projektet két szakaszra bontva hajtják végre,

léseket, kedvez az itt élőknek.
A területek megszerzése, a régészeti feltárás, az ingatlanok
értékbecslése és kisajátítása, a
környezetvédelmi engedélyek
megszerzése után kezdődhetett a kivitelezés, 2021 végére
várható a befejezés. (Osztrák
oldalról, két különálló projekt

lévén, 2023-ra ígérik a csatlakozást.)
A projekt műszaki paramétereit Horváth Anikó (UTIBER
Közúti Beruházó Kft.) ismer-

delését teljesíti, az új úttal
mindenképpen jobb körülményeket teremtenek a környék
lakóinak.
Huszár Gábor, Szentgott-

Huszár Gábor, Doncsecz András, Pékó Tamás
tette. Elmondta, ezen a szakaszon a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően
Vasszentmihály térségében
570 méteres völgyhidat építenek, 12 alul- és felüljáró, vadátjáró, és Szentgotthárdnál kerékpáros aluljáró nyújt majd
biztonságot. Gasztonynál és
Rábafüzesnél pihenőhelyet is
kialakítanak. Az új M8-as úton
110 kilométeres sebességgel
lehet majd közlekedni.
A tájékoztatón egy szentgotthárdi lakos sajnálkozását
fejezte ki, hogy Vas megyében
továbbra se épül autópálya, az
országhatárt nem köti össze
ilyen jó minőségű út a fővárossal. Sopár Márton válaszában
kitért arra, hogy a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
állami cég, az állam megren-

hárd polgármestere elmondta,
hogy Bebes Istvánnal, Körmend polgármesterével és
az Opel vezetőivel 2010 óta
számtalan egyeztetést folytattak a 8-as út problémájának
megoldását szorgalmazva.
Szentgotthárdon az ipari park
elérését többek között külön
lehajtóval kell megoldani,
amely része lehet a várost
elkerülő útnak is. Köszönetet
mondott Ágh Györgynek és
Sopár Mártonnak (Nemzeti
Infrastuktúra Fejlesztő Zrt.),
akik nagyban segítették a kormányzati szereplőkkel való
kommunikációt is. Reményei
szerint Szentgotthárd önkormányzatának minden kérése
teljesül.
(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók júniusban
1843. június 8-án Gasztonyban született Széll Kálmán, járásunk és városunk
fejlődésének meghatározója a kiegyezéstől az első világháború kezdetéig.
1893. június 26-án a képviselők
döntést hoztak az induló gimnázium
óvodában történő elhelyezéséről.
1903 júniusában indult meg a kaszagyárban a rendszeres üzem. A

nyersanyag Svédországból és Stájerországból érkezett.
1948. június 1-jén 89 éves korában
meghalt városunkban dr. Vargha Gábor.
Mint helyi, majd országgyűlési képviselő 1888 és 1959 közt a legtöbbet tette
Szentgotthárd fejlődéséért. 1915-ig Széll
Kálmánnal együtt, majd a következő 30
évben már nélküle, segítette minden

erejével a település és környékének
felvirágoztatását, magyarrá válását.
1978 júniusában határozat született
Szombathelyen a Tüdőgyógyintézet
átszervezéséről Általános Rehabilitációs Kórházzá.
(A Szentgotthárdi Honismereti Klub
minden hónapban közzéteszi a nevezetesebb évfordulókat. A szerk.)
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TAO-pénzekhez önrésszel járul hozzá a testület,
új kitüntetést alapítottak
Május 30-án ülésezett a
szentgotthárdi önkormányzat. A képviselők elfogadták
a lakáskoncepció megvalósulásáról szóló beszámolót,
döntöttek újabb óvodai csoport indításáról, tárgyaltak
a hétvégi orvosi ügyeletről,
döntöttek arról, hogy Év
Szentgotthárdi Rendőre díjat
alapít az önkormányzat.
Huszár Gábor visszatekintett a két ülés közötti történésekre. Megköszönte mindazok
munkáját, akik Brenner János boldoggá avatása alkalmából segítséget nyújtottak.
Walldürnben, Szentgotthárd
német testvérvárosában színvonalas kiállítást nyitottak
Molnár Piroskának a könyvtár
és a múzeum vezetőjének ki-

váló munkájával. Elmondta,
hamarosan megkezdődik a
városban a Hunyadi út felújításának projektje.
Dömötör Sándor szociális tanácsnok azok kérdését
tolmácsolta, akik csak fával
tüzelnek, megkaphatják-e a rezsicsökkentés 12 ezer forintos
jóváírását? Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző válaszolt: a rendelet
szerint a fával fűtők csak azokon a településeken kaphatnak
kedvezményt, ahol nincs más
fűtési mód, Szentgotthárdon
van távfűtés és gáz is.
A képviselők újra rákérdeztek a lomtalanításra, egyelőre
nem lesz, a hulladékudvarban
lehet elhelyezni fölöslegessé
vált háztartási lomot, az ülésen elhangzott: valószínű ez
lesz a jövő.

A képviselők különösebb
vita nélkül elfogadták a lakáskoncepció megvalósulásának
értékelését, és az egészségügyi
koncepció felülvizsgálatát
is. Megállapították: a hétvégi
orvosi ügyelettel kevesebb
gond adódott, mint a korábbi
időkben.
Elfogadták a SZEOB Játékvár
Óvoda kérelmét, 11 csoportot
indíthatnak, ehhez megteremtik a személyi és tárgyi
feltételeket.
Az önkormányzat az Év
Szentgotthárdi Rendőre néven újabb díjat alapított. Csatlakoznak a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében
való együttműködéshez.
TAO támogatásokhoz szükséges önrészként a Rábatótfalu

SE kérelmére 616 597 forint, a
Szentgotthárdi VSE kérelmére
883 823 forintos támogatást
nyújtanak. A Szentgotthárdi
VSE – Asztalitenisz szakosztály kérelmére 50 000 forintot a polgármesteri keretből
juttatnak.
Nem adják el a Máriaújfalui
u. 87. sz. alatti művelődési ház
épületében lévő lakást.
Zárt ülésen beszámolót hallgattak meg a Szentgotthárdi
Ipari Park Kft. első negyedéves
tevékenységéről, a GotthárdTherm Kft. 2018. évi üzleti
tervének aktualizálásáról, a
Szentgotthárdi Eszközkezelő
és Településfejlesztő Kft 2018as munkájáról. Kitüntetési
javaslatokat is tettek a képviselők.
(t. m.)

A kerti hulladékégetés szabályai
Egyre több helyen tapasztaljuk a
kertekben kerti hulladék égetését.
Sajnos több esetben is előfordul, hogy
nem tartják be az általános égetési
szabályokat.
Szentgotthárdon  önkormányzati
rendelet teszi lehetővé és  határozza
meg, hogy mikor és milyen feltételek
mellett lehet égetni a településen. Ilyen
rendelet hiányában egyáltalán nem lehetne  a kertekben kerti hulladékot
égetni.
Szentgotthárd város közigazgatási
területén a kerti hulladék égetésére
vonatkozó hatályos helyi szabályozás
előírásai:
• Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással
történhet.
• Tűzgyújtás és égetés közterületen
és ingatlanon belül szeptember 1-jétől
április 30-ig heti két alkalommal, hétfői és pénteki napokon 8-18 óra között,
szélmentes időben megengedett. Az
égetés maximum 30 percig tarthat, a
tartós füstölés nem megengedett.

• Hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő
égetése tilos.
Továbbá a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Vas Megyei
Tűzmegelőzési Bizottság az alábbi előírásokra hívja fel a lakosság figyelmét:
• A tűz gyújtója köteles gondoskodni
annak őrzéséről és veszély esetén eloltásáról!
• Az öltözet a szabadtéri tűz tulajdonságaihoz igazodjék (kerülni kell a bő,
lebegő ruházatot, a tűz közelségét)!
• A tűz helyszínén készenlétben kell
tartani olyan eszközöket és felszereléseket, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható (lapát,
kerti csapra szerelt locsolótömlő, illetve
vízzel teli hordó)!
• Az égetés befejezésével a tüzet el
kell oltani, és a parázslást meg kell
szüntetni!
• Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális,
ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot
tartalmazó hulladékot!

A tavaszi-nyári időszakban a katasztrófavédelem a társhatóságokkal közösen
folyamatos ellenőrzéseket tart, melyen
a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos
szabályok betartását vizsgálják. Abban az
esetben, ha egy ellenőrzés során, vagy tűz
esetén a kiérkező hatóság azt tapasztalja,
hogy az égetésnél nem tartották be az előírásokat, hatósági eljárást kezdeményez.
Amennyiben a tűzvédelmi előírások
megszegése miatt tűz keletkezik, a
tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.
Összege 100.000 Ft-tól 1.000.000 Ftig terjedhet. Abban az esetben pedig,
ha a tűzvédelmi előírások megszegése
tüzet okoz, és emiatt tűzoltói beavatkozás is szükségessé válik, a kötelező
bírság legkisebb mértéke 200.000 Ft,
legnagyobb mértéke 3.000.000 Ft.
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal kéri a
lakosságot, hogy tartsák be az égetés
szabályait, minden esetben körültekintően járjanak el, és szeles időben
függesszék fel az égetést!
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Befejeződött a máriaújfalui szennyvízberuházás
Szentgotthárd-Máriaújfalu
ban jelentős beruházást fejeztek be; május 25-én tartották
meg a városrész kultúrházában a szennyvízelvezetőrendszer átadási ünnepségét.
A szentgotthárdi önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Kft. konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program keretében, uniós és
állami forrásból, félmilliárd
forint összköltséggel valósította meg a csatornahálózat
kiépítését.
A projektátadó rendezvényt
Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere nyitotta meg.
A csatornázás múltjára vis�-

új támogatási konstrukciót
alakítottak ki, ezért a pályázatot konzorciumi formában
kellett ismét benyújtani, közösen a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Kft-vel, mint
konzorciumvezetővel. Végül 2016-ban megkötötték
a támogatási szerződést a
közbeszerzési eljárások lefolytatására, és 2017 nyarán
megkezdődhetett az építkezés. Példaértékűen valósult
meg ez a projekt. A kivitelezők
még külön kisbuszt is béreltek az utasok szállítására,
amikor a helyközi járat nem
tudott a feltúrt úton közlekedni. Tartották a határidőt,
de a beruházás még nem fejeződött be teljesen. Meg kell

Szalagátvágás az átemelőnél: (balról jobbra)
Zelles Zsolt, Piukovics Antal, Huszár Gábor,
dr. Sütő Ferenc, V. Németh Zsolt

szatekintve elmondta, már
három államtitkár és három
polgármester is megígérte
az elmúlt húsz évben ezt a
beruházást, de csak most,
2018-ban valósult meg. Kezdetben Jakabházával és Farkasfával együtt képzelték el
a szennyvízelvezető-rendszer
kiépítését, de ennek nem voltak meg a pályázati feltételei.
Így átgondolták, áttervezték
a projektben való részvételt, aminek eredményeként
2013-ban sikerrel vették a
pályázatot. Időközben azonban kormányzati szinten

várni, míg az út véglegesen
tömítődik, s a megfelelő szilárdságú alapra lehet aszfaltozni. Ez a főúton várhatóan
jövő nyáron valósul meg,
a mellékutakon azonban
nyáron már lesz aszfaltozás.
A polgármester köszönetet
mondott a csatornázás ügyét
előmozdítóknak, a munkában
közreműködőknek.
V. Németh Zsolt, a térség
országgyűlési képviselője
azzal kezdte avatóbeszédét,
hogy a fejlődésben nem állhatunk meg, mert a rohanó
élet újabb és újabb kihívások

elé állít bennünket. Most
egy olyan beruházást adnak
át, amelynek előzményei
egészen az ókori rómaiakig
nyúlnak vissza, akik fejlett
csatornahálózattal rendel-

dolgozójuk lelkiismeretes,
szakszerű munkáját.
Zelles Zsolt, az üzemeltető
VASIVÍZ Zrt. stratégiai igazgatója felhívta a figyelmet a megvalósult beruházás kedvező

V. Németh Zsolt mondja átadási beszédét

keztek. Az elmúlt évtizedekben hazánkban a szennyvízelvezetési ellátottság jelentős
mértékben megnőtt. A most
megvalósult projekt Szentgotthárd városának egyik
legnagyobb volumenű beruházása. Szentgotthárdon a
városvezetés mindig konkrét,
szakmailag jól megalapozott
kéréssel fordult az országgyűlési képviselőhöz, ami lehetővé tette az ügy előmozdítását.
Ezzel a beruházással minden
rákötött ingatlan értéke is
megnőtt Máriaújfaluban. Elismerését és köszönetét fejezte
ki a kivitelezőknek.
Szegfű Zoltán, a kivitelező
COLAS Alterra Zrt. területi
főmérnöke úgy fogalmazott,
hogy a közműépítés nem éppen látványos dolog, de egy
ilyen beruházásnál éppen az
a jó, ha szinte nem is látszik,
milyen munkák zajlottak.
Most következnek a lakossági
rákötések, s majd elválik, hogy
a visszatöltések, úttömítések
milyenek lesznek. Sikerült
a lakosságot is partnerként
megnyerni a munka során, s
a városvezetés elvárásainak
is megfelelni. A főmérnök
megköszönte valamennyi

környezetvédelmi hatásaira is.
A projekt keretében mintegy
3 kilométernyi gerincvezeték, 1,3 kilométer hosszúságú nyomóvezeték és három
közterületi átemelő épült, 104
csomópont és 187 bekötési
pont készült el. Hangsúlyozta,
hogy az üzemeltetés során a
gazdaságosság sem mellékes
szempont. Ő is kiemelte a
projektben részt vevők kiváló
együttműködését.
Szót kért Sütő Ferenc, a városrész önkormányzati képviselője is, aki köszönetét fejezte
ki az itt élők nevében is a gyors
és gondos munkáért. Mint
mondta, ezzel a beruházással
végre 21. századivá vált az
itteni lakosság életminősége.
Huszár Gábor zárszóként
bejelentette, hogy már folyik egy esetleges farkasfai
szennyvízberuházás előkészítése. A beszédek után a
jelenlévők csöpögő esőben
vonultak át a projekt keretében megépült közeli szennyvíz-átemelő objektumhoz,
ahol a nemzeti színű szalag
ünnepélyes átvágásával hivatalosan átadták a máriaújfalui
nagyberuházást.
Lendvai Emil

Szentgotthárd

6

Ünnepelték a pedagógusokat, többen kitüntetést kaptak
Szentgotthárdon június 4-én a Refektóriumban tartották a
városi pedagógusnapot. Átadták a gyémánt és arany díszokleveleket és a szentgotthárdi önkormányzat a 2017/2018-as
Tanév Pedagógusa Szentgotthárdon elismerését, amit az idén
Kiss Eszter, Lászlóné Király Tünde, Pável Tamás, Soós János és
Bedics Sándor vehetett át a polgármestertől. A Szentgotthárd
Közoktatásáért Díjat Bartakovics Ilona óvodapedagógus,
Herczegné Eszes Ilona tanító és Jandrasits Józsefné matematika-orosz szakos tanár kapta.

kat a projekteket – intézményi
fejlesztéseket, beruházásokat
–, melyek kapcsán a város
oktatási intézményeinek tanulóit és a pedagógusok oktatónevelő munkáját továbbra is
segítheti. Az óvodában hamarosan új tornaszobát fognak
kialakítani, sikeres energiapá-

A Himnusz eléneklése
után Lackfi János: Tanári
ária című versét Szép
Renáta mondta el, majd
Domiter Judit intézményi
ügyintéző köszöntötte a
résztvevőket. Huszár Gábor polgármester egykori
kollégáit és pályatársait,
óvodapedagógusokat és
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószólót köszöntötte, majd ünnepi beszédet mondott.
„Hagyományainkhoz híven
június első vasárnapjához
közeli időpontban köszöntjük a pedagógusokat, immár
1951 óta. Azokat, akik a változó és bonyolult világban
is lelkiismeretesen teljesítik
feladatukat, és hozzájárulnak
a felnövekvő generáció megfelelő szemléletformálásához.
Hitem és meggyőződésem,
hogy az iskola mindenkor
értékteremtő és kultúrateremtő intézmény, amely nem
elégedhet meg azzal, hogy
szolgai módon, pusztán megrendelői igényeket teljesít.
Hiszem, hogy a gyermekeket
szeretni és biztatni kell, hogy

Az óvodások verset mondtak

mindig nagy-nagy szeretettel
és meglepetés-ajándékkal.
A Pécsi Tudományegyetem,
a Pécsi Tanárképző Főiskola
jogutódjaként arany díszoklevelet adományozott Herczeg
Katalin, biológia-testnevelés
szakos pedagógusnak, akit
egykori tanítványa Huszár
Vanda köszöntött, a jelenlegi tornászlányok kíséretében
Az ünnepi aktus után
Bartos Erika: Felnőtt című
versét adták elő az óvodások: Bajzek Fanni, Kertész Adél, Németh Alíz,
Németh Lilla, Oroszlán
Emma, Ropos Anna, Vass
Laura, Zsoldos Diána,
Tóthné Monek Zsuzsanna
óvónővel.
A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara,
mint a Soproni Óvónőképző
Intézet jogutódja, szeptem-

egészségesen fejlődjenek, s lyázat valósulhat meg az Arany
az óvodákban, iskolákban, iskolában és a gimnázium
kollégiumokban biztonsá- sportcsarnokában, a Széchegot nyújtó érzelmi környezetet kell teremteni
számukra képességeik
szabad kibontakoztatásához. Ehhez kellenek
önök, akik elhivatottan
oktatnak-nevelnek, és
példamutató, őszinte,
hiteles személyiségként
állnak a gyerekek előtt.
Annak ellenére, hogy
2017 óta már csak az óvo- Kiss Eszter (Arany iskola), Lászlóné Király Tünde (Széchenyi iskola),
Pável Tamás (Vörösmarty gimnázium), Soós János
dában lát el fenntartói
(Takács Jenő Zeneiskola) és Bedics Sándor (III. Béla szakközépiskola)
feladatokat az önkormányzat, az iskolákat sem nyi iskola főzőkonyháját is berben, a tanévnyitón adja
felejtette el. Továbbra is ki- korszerűsítik. Beszéde végén majd át az arany díszoklevelét
emelten fontosnak tartja azo- a polgármester ezt mondta: Pintér Ferencné, Csuk Béláné,
kívánom, hogy tovább- Právetz Antalné óvodapeAz Arany iskola alkalmi kórusa
ra is maradjanak ilyen dagógusoknak. Az egykori
türelmes, lelkiismeretes óvónőket pályatársaik méltattanítók, figyelmes tanárok, ták, akik továbbviszik azt a jó
kedves terelgető óvónők.” szellemet, gyermekszeretetet,
Az ünnepségen arany és amit tőlük „lestek el”. Az Eötgyémánt díszokleveleket vös Loránd Tudományegyeadtak át öt nyugdíjas pe- tem, mint a Kőszegi Állami
dagógusnak. Szép városi Tanítóképző Intézet jogutódja
szokás, hogy a kitüntetet- gyémánt díszoklevelet adoteket egykori tanítványaik mányozott Molnár Józsefné
méltatják, hol humorral, tanítónak, őt is egykori kolléhol meghatódással, de gája, Kovács Jánosné méltatta.

Szentgotthárd
A Partium Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai mezőségi táncot adtak elő.
A szentgotthárdi önkormányzat a 2017/2018-as Tanév
Pedagógusa Szentgotthárdon
elismerését Huszár Gábor
polgármester adta át, amit
Kiss Eszter, Lászlóné Király
Tünde, Pável Tamás, Soós János és Bedics Sándor vehetett
át. Tanítványaik méltatták
pályafutásukat.
Az ünnepségre alkalmi
kórust alakítottak az Arany
iskola pedagógusai, két dallal

színesítették a programot
(betanította Horváthné Kovács Adrienn), és az idén
30 éves Rábavölgyi Vonószenekar két tagja, Kövesdi
Anna Róza és Páli Borka
Sosztakovics Preludium és
Gavott című művét adták
elő, zongorán kísért Páliné
Herczeg Anita.
Az idén 30 éves Arany iskola
gálaműsorán már hallhatták
Petőfi Sándor: Arany Lacinak
c. versét Klujber Dominik 4. c
osztályos tanulótól, újra nagy
sikert aratott vele.
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A Szentgotthárd Közoktatásáért Díjat Bartakovics Ilona
óvodapedagógusnak adta át
Huszár Gábor polgármester.
Közel négy évtizedes, magas
színvonalú és példaértékű
munkájának elismerése a díj,
hangzott el az ünnepségen.
Bartakovics Ilona pályafutását, a szlovén nemzetiség megmaradásáért végzett
tevékenységét is kiemelve,
köszöntötte Kissné Köles Erika
szlovén nemzetiség parlamenti szószóló.
Ugyancsak Szentgotthárd

Közoktatásáért Díjat kapott
Herczegné Eszes Ilona tanítónő a szentgotthárdi iskolákban végzett negyvenéves
lelkiismeretes, kiemelkedő tanítói munkája elismeréseként.
Szentgotthárd Közoktatásáért Díjban részesítette az önkormányzat Jandrasits Józsefné matematika-orosz szakos
tanárt, ő is közel négy évtizedig
tanított a Széchenyi iskolában.
Az ünnepséget fogadással
zárták (a JustFood Kft. felajánlása volt).
(t. m.)
Fotó: Molnár Piroska

Opel GT matuzsálemek Szentgotthárdon
Kaszás Zoltán tartja tájékoztatóját a gyárról

Az önkormányzati hivatal előtt is fölsorakoztak
Látványos és ritka eseménynek lehettek szemtanúi a szentgotthárdiak június 2-án. Több mint két tucat, az 1960-as évek
végén (50 éve, 1968-ban kezdődött a sorozatgyártás), 1970-es
évek elején gyártott Opel GT hajtott egymás után előbb az
Opel motorgyárhoz, majd az önkormányzati hivatal elé.
A sportos, extravagáns kinézetű, bukólámpájú, sokféle
színű (érdekes módon a zöld
hiányzott) kocsit az ausztriai
OPEL GT CLUB tagjai hajtották.

Megtudtuk tőlük, a klub 27 éve
alakult, az országos hálózatnak mintegy száz tagja van,
köztük jelentős számban nők
is. Négynapos túrán vettek

részt, melynek egyik állomása
Szentgotthárd, s stílszerűen az
Opel gyár, ahol Kaszás Zoltán,
az Opel sajtószóvivője tartott
részletes tájékoztatót a gyárról, működéséről az osztrák
vendégeknek. Ezt követően a
kocsik – hozzájuk csatlakozott
egy magyar rendszámú Opel
GT is, behajtottak a gyár területére, majd a belső parkolóban

felsorakoztak. A sokféle színű
öreg négykerekű a mai kor
autócsodái között is megállná
a helyét. A társaság betekintést
nyert a gyárban folyó munkálatokba is, majd a kocsisor
áthajtott az önkormányzati
hivatal elé, ahol Huszár Gábor
polgármester fogadta őket.
L. E.
Fotó: Bana Ferenc

A kocsik látványos sora az Opel parkolójában

Huszár Gábor polgármester fogadta
az autósokat

Szentgotthárd
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Teljesen megújul a Várkert, újdonságokkal várja látogatóit
Folytatás az 1. oldalról
A lakossági tájékoztatón
elmondták, a parkot úgy fogják felújítani, hogy abban a
kisgyerekesektől az idősebbekig, mindenki jól érezhesse
magát. Az önkormányzati
hivatal és az egykori művelődési ház Kossuth Lajos utcai
hátsó traktusa közötti részt
megtisztítják, és kőrisekkel
szegélyezett sétánnyal kötik
össze. A régi művelődési ház
és a házak közötti kidőlt-bedőlt kerítést is helyreállítják.
A fák közül elsősorban a nem
tájba illő fenyőket és az elöregedett, száradó félben lévő
fákat fogják kivágni. A tervek
szerint 150 új fával és több
mint 1200 cserjével gyarapítják a kertet.

Felújítják a Várkert útjait,
új sétányokat, andalgókat
is kialakítanak. Padok, két
ivókút és nyilvános illemhely

Szélesebb és hosszabb lesz
ez a sétány
is szolgálja majd a látogatók
kényelmét. Felújítják, és mobil
fedéssel látják el a parkban
lévő szabadtéri színpadot, új

Tantermi deszka a gimnáziumban
16. századi mű újragondolva
Egy átlagos keddi napot
varázsolt színessé a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház három főből álló
csapata: Káltai Kinga, Barsi
Márton és Katona Levente.
Ők adták elő osztályunknak
a kilencedikes tantervben
szereplő Rómeó és Júliát
saját megközelítésükben.
A darab bemutatásához
szalagokat használtak, ami
furcsa, de ötletes, olykor vicces látványt eredményezett.
Mindeközben pár percre
minket is belevontak a játékba – fenntartva érdeklődésünket és a figyelmünket
– így tiszteletbeli veronai

világítást is kap a zöld terület.
A korabeli térképek és megmaradt tervek, valamint a
régészeti feltárás is pontosí-

fiatalokként elmondhattuk a véleményünket, majd
megbeszéltük, illetve meg
is jelenítettük az elgondolásainkat. Az egészre rásegített, hogy a színészek mai
kifejezéseket használtak,
így sokkal könnyebb volt
számunkra a történet befogadása. Hozzájárult persze
a háttérzene is, amit Katona
Levente varázsolt az osztályba ütős hangszerek segítségével. A program közel
három tanórát vett igénybe,
de megérte, mert maradandó emlékkel gazdagodva
tértünk vissza a sulis életbe.
Fazekas Anna

totta azt az információt, hogy
a régmúltban ugyan voltak
tervek a barokk kertre, de azok
maradéktalanul sohasem valósultak meg. A kolostorépület
hátsó részénél a ciszterci apátság barokk kertjének részleges
rekonstrukciójával emlékeztetnek az elődök munkájára.
Ugyancsak a múltat idézi

majd, hogy a tervek között
szerepel egy fűszer- és gyógynövénykert létrehozása is.
A régóta bezárt és elkerített egykori városi strandot
lebontják, helyére 600 négyzetméteres dísztavat építenek.
Játszótérrel, sövénylabirintussal, a tervek szerint egy másik
projektből később felnőtteknek való tornaszerekkel
teszik újra használhatóvá ezt
a részt is.
Huszár Veronika elmondta,
a lakossági fórumon a sétányok murvás felülete miatt
aggódtak a lakosok, kérdésükre válaszolva elmondták, a
Várkert adottságai, történelmi
múltja igényli ezt a fajta kialakítást, illetve a korlátozott
költségkeretek ezt teszik lehetővé. A murvát azonban
megfelelően tömörítik, hogy
babakocsival, kerékpárral is
jól járható legyen.
(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Úgy elszálltak a gimis évek,
mint a léggömbök

Folytatás az 1. oldalról
Két osztályban 43 tanuló végzett, osztályfőnökök a g-ben
Szabóné Budai Tünde, a b-ben
Jakab Anikó. A ballagás a hagyományok szerint zajlott: az
utolsó osztályfőnöki óra után
végigjárták a 12.-esek a 125
éves gimnázium épületét. Tíz
órakor kezdődött a városi ballagás, kedvezett az időjárás is a

sétához. Mire felállt az alsóbb
évesek sorfala, kisütött a nap.
Pár éve bevezetett szokás szerint magasba emelkedtek a
léggömbök, amik jelképezték
az elrepült gimis éveket. Az
ünnepségre a gimnázium falai
között került sor, itt vehették át
a végzős diákok a jutalmakat.
(Információ: gimnázium)
Fotó: Bana Ferenc

Szentgotthárd
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Jubileumát ünnepelte a Rábavölgyi Ifjúsági Vonószenekar
Harminc éve, 1988-ban alakult meg a Rábavölgyi Ifjúsági Vonószenekar magyar és
osztrák zenészekkel. Az évforduló alkalmából a közelmúltban jubileumi koncertet
is rendeztek Jennersdorfban.

az elképzelést megvalósítani,
de az nem sikerült, így jöttek
képbe a szentgotthárdiak. A

Eleinte az osztrák fiatalok
voltak többségben, ami megfordult a magyarok javára.

Bene Krisztina – aki tizenöt éve vezeti a zenekart, de
már korábban is részt vett a
munkában – elmondta, hogy
a kisebbektől a 18 évesekig
vannak tagjai a zenekarnak,
amely zeneiskolai keretek
között működik. Lényegében
a Szentgotthárd és Térsége
Iskolájának Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolájáról, és a
Jennersdorfi Zeneiskoláról van
szó. A megalakulásnak már

zenekar létszáma némileg változott az elmúlt évtizedekben,
annak függvényében, hogy

A zenekar fennállása óta több
generáció nőtt fel, mintegy 150
zenész működött közre eddig
az együttesben. Bár ifjúsági
zenekarról van szó, a nagybőgőn évtizedek óta a ma már
nyugdíjas Peter Sattler játszik.
Ami a programok egyeztetését illeti, sohasem okozott
problémát a két oldal között,

Bene Krisztina – aki az osztrák Günther Fiedlert váltotta a
karmesteri pálcával – arról is
beszélt, hogy sok emlékezetes
fellépésük volt az elmúlt évtizedekben, így például A brémai
muzsikusok gyermekopera
bemutatása. Évente vesznek
részt művészeti bemutatókon,
tavaly volt a Jennersdorfi Zeneiskola 70 éves évfordulója,
amelyre gyermekmusicallel
készültek fúvósokkal, ütősökkel kiegészülve. Többször is
játszottak még más osztrák
helységekben, és táborokban
is. A fogadtatás mindig kedvező, sikeres volt. Ami a jubileum
alkalmából a szentgotthárdi
önkormányzattól kapott díszoklevelet illeti (Labritz Béla, alpolgármester adta át), nagyon
jól esett, örültek neki, de legalább ekkora öröm a gyerekek
lelkes játéka, és a közönség elismerő tapsa. Az önkormányzat
segítségét szívesen vennék az
utaztatásokhoz.

1984-től voltak előzményei, de
a zenekar valójában 1988-ban
jött létre, azaz harminc éve (akkor még nem volt egyszerű a
határ átlépése se). Az osztrákok
voltak a kezdeményezők, bár
először a szlovénokkal akarták

mennyien tanultak vonós
hangszereken. A létszám nincs
korlátozva, de a jelenlegi 25-nél
akár több is lehetne, azonban
a két zeneiskola nagyságát,
vonzáskörzetét tekintve ez
sokkal több nem tud lenni.
a felkészülésben, a szervezésben szorosan együttműködnek. Annyi fellépést vállalnak,
amennyit nehézségek nélkül
teljesíteni is tudnak. A növendékek örülnek az együtt
muzsikálásnak, ami jó nyelvgyakorlási lehetőség is. Eddig
komolyabb szponzort nem
sikerült találni, most nyertek egy pályázatot a Nemzeti
Kulturális Alapnál a zenekar
számára a jubileumi koncert
költségeihez.

A vonószenekar vezetője
még azt is megemlítette, hogy
egyelőre hegedűtanárként a
felkészítés egyedül rá hárul,
de örömmel venné, ha egy vonóstanárral együtt végezhetné a zenekarral kapcsolatos
munkákat, a darabok kiválasztásától kezdve a koncertek
szervezéséig.
(Képeinken egy múltbéli fellépés
az osztrák, és a jubileumi koncert
a magyar karmesterrel látható.)
l. e.

A könyvtár és a múzeum nyári nyitva tartása
A Móra Könyvtár 2018. június 25-29. között, valamint augusztus 27-31. között egy-egy hetes napközbeni olvasótábort
szervez 8-12 éves gyerekeknek.
A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2018. július 2-6., illetve július 16-20. között német nemzetiségi ifjúsági, illetve kézműves
tábor lesz óvodásoknak és általános iskolásoknak.
A könyvtár mindhárom részlege július 2-ától augusztus
3-ig zárva tart. Nyitás augusztus 6-án, hétfőn.
Augusztusban szombatonként a könyvtár zárva tart.
A múzeum nyári nyitva tartása változatlan.
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Az ESCAPE projekt szlovéniai szimpóziuma
Május 23-án rendezték meg a
szlovéniai Sveta Ana településen azt a Tolerancia szimpóziumot, melyre a határon
átnyúló, szlovén–magyar
együttműködésben megvalósuló ESCAPE projekt
keretében került sor.
Az esemény célja az úgynevezett „zöld” turizmus népszerűsítésén túl a kulturális
örökség fontosságára való
figyelem felkeltése is volt,
mivel a 2018-as esztendő a
kulturális örökség európai
éve, így a téma különleges
szerephez jut idén.

A projektben Szentgotthárd
Város Önkormányzata az
egykori ciszter kolostorépületben található Refektórium

faburkolatát újítja fel, illetve ezzel párhuzamosan egy
olyan új turisztikai szolgáltatást is kidolgoz, ami remél-

hetőleg a helyiek számára is
érdekesnek bizonyul majd.
A várost Huszár Gábor polgármester és Papp Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző
képviselték az eseményen, de
a kerekasztal-beszélgetés során felszólalt Kovács Andrea
a Szlovén Vidék Közhasznú
Nonprofit Kft. képviseletében.
A szimpóziumon jelen volt
Kissné Köles Erika, a szlovének parlamenti szószólója, és
dr. Sütő Ferenc szentgotthárdi önkormányzati képviselő.
(t. m.)
Fotó: Holecz Károly

Kistérségi forgatag főzőversennyel
Szentgotthárdon a Várkertben tartották a XIII. Kistérségi
Forgatagot és Civilek Napját
június 2-án. A Civil Fakanál
tulajdonosa a nyugdíjas egyesület főzőcsapata lett.

Rönök polgármestere köszöntötte a civil szervezeteket és
fellépőket. Elmondta, három
civil szervezet működik a faluban, a Rönökért Közhasznú
Egyesület, a polgárőr és az
önkéntes tűzoltó egyesület. A
civil szervezetek által élénk
a faluközösség élete, szinte
minden családot elérnek.
Elismeréssel szólt az egyesületekben folyó tevékenységről,
hisz ezek biztosítják a kistelepülésen a közösségi életet. A
szabadtéri színpadon bemutatkoztak a Rönöki Kerekerdő
Óvoda növendékei, illetve a
Rönökért Közhasznú Egyesület hölgytagjai színdarabon
keresztül mutatták be a falut,
persze görbe tükrön keresztül.

A civileknek az idén szerencséjük volt, esős időszak
ellenére nem érte utol őket az
eső, mint a korábbi években
többször is. A Várkertben a

sületének senior körtánca: a
csapat lejött a színpadról és
a Várkert füvén nagy körbe
állva megtáncoltatta a közönséget is. A főzőcsapatok

A Pannon Kapu Kulturális
Egyesület és a Szentgotthárdi
Civil Fórum közösen szervezte a rendezvényt, amelyen
idén Rönök község kapott
bemutatkozási lehetőséget,
és a főzőversenybe is beneveztek. A versenyre nyolc
A Rozmaring táncegyüttes
csapat – a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete,
megszokottnál talán vala- nem szívesen árulták el tita Hármashatár Baráti Kör,
mivel kevesebben voltak, de kukat, speciális ízesítésű pöra Szentgotthárdi Nyugdíjas
egyszerre három rendezvény költféleségeket készítettek
Egyesület, a Harmónia Egészis zajlott a városban. A kultu- (mindenféle földi jóval még
ségvédő Kör Kártyaklubja, a
rális programokat a Partium kiegészítették a húsokat), a
Szentgotthárd ÉnekegyeAMI néptánccso- horgászegyesület tagjai úgy
sület, a Pannon Kapu
portja, a nyugdí- döntöttek, nincs a halnál
Kulturális Egyesület, a
jasok Rozmaring finomabb, és halászlével rukSzentgotthárdi HorgászTáncegyüttese, a koltak elő.
egyesület és a rönökiek
Békefi Antal NépEstére kelve, mire a zsűri becsapata nevezett, az alapdalkör, a Nárai fejezte a munkáját, mindenkit
anyagot a Szentgotthárdi
Dalkör kínálta. megkínáltak a finomságokkal.
Civil Fórum a Civil AlapNagy sikert ara- A zsűri döntése szerint a Civil
ból kapott támogatásból
tott minden mű- Fakanál Díjat az idén a Szentbiztosította.
sorszám, kivált- gotthárdi Nyugdíjas Egyesület
A bográcsokban már
képp a Nyugdíjas érdemelte ki.
rotyogott az étel, amikor
Pedagógusok és
(t. m.)
A Kártyaklub tagjai szorgoskodtak a bográcsnál
Pékó Tamás, a 420 lelkes
Barátaik EgyeFotó: Bana Ferenc
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Újabb facsemetékkel bővítették a „babasétányt”
A „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát”
című országos programhoz 2014-ben csatlakozott a
szentgotthárdi önkormányzat. Az idén 59 fát ültettek a
szülők május 4-én, a Zsidapatak mentén lévő területen,
a „babasétányon”.

A szentgotthárdi önkormányzat a Gemenci Erdő- és
Vadgazdasági Zrt.-vel együttműködve, ingyen kapta meg
a facsemetéket. Szentgotthárdon évente közel száz gyermek születik, a szülők szakmai
segítség mellett ültethetik el
a kis fácskákat, amelyekre a
gyermek nevét, születési idejét
jelző táblácskát is kötöznek.
A családok a későbbiekben
is gondját viselhetik a facsemetének.
A családok kisebb, nagyobb
gyerekekkel érkeztek a helyszínre, ahol Gaál Ákos ifjúsági
és sportreferens köszöntötte
őket, majd dr. Haragh László,
az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizott-

Programajánló
Június 16. 17:00
Ki van a szekrényben? Összeállítás Rejtő Jenő kabaréiból

ság elnöke mondott rövid beszédet, örömét fejezte ki, hogy
évente közel száz gyermek
születik a városban, ők a jövő

nek arra, ezeket a fákat ők
ültették, együtt cseperedtek.
Kiss János erdész segített a
faültetőknek. A szülők és a gye-

reménységei, akik továbbviszik elődeik örökségét.
A babasétány fái felnövekedve majd kétoldalt szegélyezik a
területet, évek múltán a szülők
és a gyerekek is emlékezhet-

rekek jókedvűen végezték el a
„feladatot”, a 2017-ben született
lurkók nevében bővítették a
szentgotthárdi babasétányt.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Legszebb kincs a barátság –
Törpekaland öt szereplővel

Előadják: A Rábagyarmati Színjátszók. Helyszín: Színház

kalandot adott elő Szentgotthárdon a Színházban.

Június 18-22. Gézengúz tábor
Szórakoztató csapatjátékok. Karaoke. Kézműves foglalkozások: slime, szappanfelhő, bombajó képek, léghajó. Íjászat.
Buborékkészítő verseny. Hadiösvény-múzeum. Kirándulás:
Szombathely, Kalandváros. Részvételi díj: 16.000 Ft
Helyszín: Színház
Június 22. 17:00 Rápliné Varga Edit ékszereiből kiállítás
megnyitó. A kiállítás megtekinthető: Július 26-ig.
Helyszín: Színház, aula
Június 29.-Július 1. Szerelmesek Fesztiválja
Nemcsak szerelmeseknek!
A részletes programokról és a jegyárakról
www. szerelmesekfesztivalja.hu oldalon tájékozódhatnak.
Jöjjön, mert odavagyunk magáért!
29. Hopplá Fesztivál
Július 6., péntek

Július 7. szombat

14:00 Steroid

14:20 Red Rockets

15:15 Tuzsu Junior Trio

15:30 Vadvágány

16:30 Stula Rock

16:40 Médi in csájná

18:00 Zorall

18:00 Omen

20:00 Lord

20:00 Rómeó vérzik

22:30 P. Mobil

22:00 Road
00:00 DWG Házibuli

A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
támogatásából valósult meg
egy mesejáték a gyermeknapra. A Tihanyi Vándorszínpad május 24-én egy törpe-

A zenés mesejáték a barátságról szólt egy törpekaland
történetébe ágyazva. A színházban tartott előadáson a
Játékvár Óvoda középső és
nagycsoportos gyerekei, valamint az Arany iskola három
osztálya vett részt. A Móra
Könyvtár Gyermekkönyvtárának rendezvényét rendkívül élvezték a gyerekek, akik
maguk is aktív résztvevői
voltak a történetnek.
M. P.
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Széchenyisek „Határtalanul” a Partiumban
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL program
keretében pályázatot hirdetett 7. osztályosok számára a
külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének
elősegítésére. Nyertes pályázatunk lehetővé tette, hogy iskolánk 44 tanulója eljuthatott Erdélybe, és ott öt élményekkel
teli napot tölthettek el.
A kirándulás előtt tájékoztatást kaptak a szülők és a tanulók is az útvonalról, a várható
programokról. A tanulók még
az utazás előtt megismerkedtek Erdély történelmével, az
ottani magyarság helyzetével
és létszámával. Előzetes feladatokat is kaptak, melyek
kapcsolódtak a látnivalókhoz.
2018. április 5-én izgatottan
gyülekeztünk a Széchenyi
István Általános Iskola parkolójában. Hajnali 4 órakor elindultunk a hosszú útra kísérő
nevelőinkkel: Kovács Jánosné,
Huszárné Peresztegi Beáta,
Krányecz Teréz, Holczbauer
Gyuláné és Katona Beáta tanárnőkkel.
Többszöri megállás után
aztán átléptük az országhatárt és az időzónát is, hiszen
egy órával előbbre kellett
állítani óráinkat. Első állomásunk Nagyszalonta volt, ahol
a Csonkatornyot, és az abban
lévő Arany János Emlékmúzeumot tekintettük meg. A
torony emeletein látható kiállítás legérdekesebb része
Arany egykori dolgozószobájának eredeti berendezése
volt. Ezután felkerestük az
Arany Portát, ahol emlékszalagot is elhelyeztünk. Mind a
két helyszínen érdeklődéssel
hallgattuk az ízesen beszélő
helyi idegenvezetőinket.
Nagyváradon a szállás elfoglalása és a finom vacsora után
sétát tettünk a város főterén.
A város ortodox húsvétra
készült, így a főtéren vásári
forgatagba csöppentünk.
Másnap esős időre ébredtünk, mégsem szegte kedvünket. A nagykárolyi kas-

télyt csak kívülről nézhettük
meg, de az ottani vezetőnk
elbeszélése alapján el tudtuk
képzelni belülről is. Utunk Erdődre vezetett, ahol az egykor
gyönyörű várkastélyból mára
csak egy romos torony maradt
fent. A kastély kápolnájában
tartották 1847-ben Petőfi és
Szendrey Júlia esküvőjét. Ezek
után Szatmárnémetibe indul-

vadászkastélyt, ahol Petőfi a
mézesheteit töltötte. A parkban lévő szerelmespár szobra előtt közösen elszavaltuk
Petőfi itt írott versét. Ezután
Nagybányára utaztunk, ahol
először az Ásványtani Múzeumot tekintettük meg. A
világon egyedülálló, különleges formájú „bányavirágok”
és ásványkülönlegességek
bűvöltek el minket. Az egykori bányaváros Óvárosában,
csoportokban kutattuk fel a
nevezetes épületek történetét,
majd az információkat átadtuk társainknak. A református
templomban az ottani lelkész
segített még közelebb hozni

A Petőfi szobornál Koltón
tunk, ahol felkerestük a püspöki palotát. A monumentális
lépcsőház elvezetett minket
a díszterembe, majd a palota
gyöngyszemét, a kápolnát
tekintettük meg. Az itt látott
oltár az erdődi várkápolnából
származik, ez előtt kötött házasságot Petőfi Sándor. A gazdag program után Koltó felé
vettük az irányt, és elfoglaltuk
szállásunkat.
Harmadik nap, a finom
bundáskenyér elfogyasztása
után Teleki Sándor sírhelyére helyeztünk nemzetiszínű
szalagot, majd a Vajda-forrás
hideg vizét kóstoltuk meg. A
koltói helyszínen rendhagyó
honismereti órán érdekes
történeteket hallottunk Koltó
történetéről, Teleki és Petőfi
barátságáról. Az információk
birtokában kerestük fel azt a

hozzánk Erdély múltját és
jelenét. Koltóra visszatérve
egy vidám hangulatú táncházban megtanultunk három
táncot is.
A következő nap reggelén
szállásunkat elhagyva Székelyhídra indultunk. A Böjte
atya alapítványa által működtetett székelyhídi Gyermek
Jézus Otthonban 53 különböző
korú gyermek él. Nem árvák,
hanem szegénysorú szülőktől
származnak, vagy tönkrement
családok gyermekei. Többüket a mélyszegénységből
menekítettek ide, másokat
pedig a széthullott családok
romjai közül emeltek ki. . Az
otthon adományokból tartja
fent magát. Bár az ünnep
miatt kevés gyerek volt az
otthonban, Kovács Ágnes néni
szívhez szólóan ecsetelte az it-

teni gyermekek sorsát. Sokan
elsírtuk magunkat. Átadtuk
adományainkat a szentgotthárdi Áfész jóvoltából: lisztet,
cukrot, étolajat, tisztítószereket. Mindannyian vittünk
még ajándékot (játékot, plüss
állatokat, édességet, tisztálkodási szereket), pillanatok alatt
tele lett az asztal a gyerekeknek szánt meglepetésekkel. Jó
volt adni, és látni az örömöt a
gyerekek arcán.
Nagyváradra indultunk,
ahol gyalogos városnézéssel tekintettük meg a város
magyar vonatkozású helyszíneit: Belváros, Sas palota,
Főtér, Színház, Ady Múzeum,
templomok. Idegenvezetőnk
információi kapcsolódtak
az iskolában tanult tantárgyakhoz, érdekességekkel
kiegészítve. Vacsora után a
szállás udvarán rögtönzött
mulatságot tartottunk.
Utolsó nap a nagyváradi püspöki székesegyházat
néztük meg. A monumentális méretű templom belső
díszítése nagyon gazdag, de
a legnagyobb hatást a Szent
László-herma tette ránk. Az
ereklyetartóban Szent László
koponyacsontjának egy darabját őrzik, amelyet a győri
hermában őrzött koponyacsontból törtek le. Ezek után
elbúcsúztunk a várostól és
a Partiumtól, elindultunk
hazafelé.
Sok élménnyel, sok új ismerettel és tapasztalattal feltöltekezve érkeztünk haza.
A fényképeket nézegetve, a
látottakat felidézve szívesen
emlékezünk az együtt eltöltött
napokra.
Köszönettel tartozunk helyi
támogatóinknak: Szentgotthárd Város Önkormányzata, Szent István Gyógyszertár, Szentgotthárd és Vidéke
ÁFÉSZ vezetőségének.
Széchenyi István Általános
Iskola diákjai és nevelői

Szentgotthárd
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Szerelmesek Fesztiválja

23:00 Várkert: Szerelmes sláger party DJ SHEPHERD-del
A belépés ingyenes!

2018. június 29. péntek
17:30 Templomgaléria: MASSZI FERENC Prima primissima
díjas festőművész kiállítása. A belépés ingyenes!
18:00 Csákányi László Filmszínház: Merülés a szerelembe
(szinkronizált német-francia-spanyol-amerikai romantikus
thriller). Jegyár: 850 Ft
18:30 Színház aula: Gyarmati Fanni naplója HÁMORI GABRIELLA önálló estje. A belépés ingyenes!
20:00 Kolostorudvar
Ha lenne más is – GUBÁS GABI és FENYŐ IVÁN estje
Jegyár: Felnőtt: 1.900 Ft | Nyugdíjas / diák: 1.400 Ft
21:30 Színház előtti tér
PÉLY BARNA koncertje. A belépés ingyenes!

2018. július 1. vasárnap
16.00 | Csákányi László Filmszínház
Madame (szinkronizált francia romantikus vígjáték)
Jegyár: 850 Ft
17:00 Várkert: KISKALÁSZ zenekar gyermekkoncertje
A belépés ingyenes!
18:00 Csákányi László Filmszínház
Oltári baki (szinkronizált francia romantikus vígjáték)
Jegyár: 850 Ft
18:30 Kolostorudvar: Tolcsvay László-Müller Péter-Bródy
János: DOCTOR HERZ (musical 2 részben)
Jegyár: Felnőtt: 1.900 Ft | Nyugdíjas / diák: 1.400 Ft
20:00 Várkert: CHARLIE koncert
Vendég: MALEK ANDREA
Kísér: ABRAKAZABRA zenekar. A belépés ingyenes!

2018. június 30. szombat
16:00 Csákányi László Filmszínház
Bűbáj herceg és a nagy varázslat (szinkronizált kanadai családi animációs film). Jegyár: 850 Ft
18:00 Színház: Bill Manhoff: BAGOLY ÉS CICA
JORDÁN ADÉL és SZABÓ KIMMEL TAMÁS előadásában
Jegyár: Felnőtt: 1.900 Ft | Nyugdíjas / diák: 1.400 Ft
18:00 Csákányi László Filmszínház: Szex, ex, szerelem (szinkronizált francia romantikus vígjáték). Jegyár: 850 Ft
20:00 Várkert
KIRÁLY VIKTOR koncert
RADICS GIGI koncert
Kísér: ABRAKAZABRA zenekar. A belépés ingyenes!

2018. június 30-án, szombaton és július 1-jén, vasárnap
16.00 órától a Várkertben kirakodóvásár, valamint finom
ételek és italok várják a fesztiválozókat. A legkisebbek
örömére idén is lesz ugrálóvár és kézműves foglalkozás.
Szerelem földön-vízen-levegőben!
Szombaton és vasárnap szerelmes programok a
Szentgotthárdi fürdőben kicsiknek és nagyoknak.
Csábító menük, vérpezsdítő szauna programok, szívek,
ízek, illatok minden mennyiségben.
Részletek: www.thermalpark.hu

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
Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés,
villanyszerelés,
külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák,
kapubejárók készítése,
kertépítés.
Telephelyünkön garázsok, irodák,
raktárak bérbe adók!

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

Szentgotthárd
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Remekeltek a Vas megyei futók Keszthelyen Országos férfi egyéni tekebajnokság
A 11. alkalommal megrendezett Keszthelyi Kilométerek nevezői létszáma idén is meghaladta a 2000 főt. A legnépesebb
mezőny a félmaraton futóké
volt 504 fővel, akiknek 2 kört
kellett teljesíteni a gyönyörű
10,55 km-es pályán. Ebben
a számban a férfiak mezőnyében előzetesen izgalmas
verseny ígérkezett Horváth
György (SZOESE), Balázs Levente (Vasas) és a szentgotthárdi Koszár Zsolt között. A

rajtot követően a két vasi futó
lépett el. Az első kört együtt
tették meg, a második körben
Zsoltnak sikerült ellépnie, és
fokozatosan növelve előnyét
1:08:52-es idővel magabiztosan
győzött. György a második helyen végzett 1:10:00-es idővel.
A félmaraton párban váltóban
pedig Koszár Zsolt mellett
a szenior Somogyi Gábor is
kiválóan futott, így a Synergy
Fitness Szentgotthárd nyerte a
versenyszámot 1:13:35-tel.

Somogyi Gábor

Koszár Zsolt

Három fiatal az utánpótlás teke-Vb-n
Májusban, Kolozsváron rendezték az idei utánpótlás teke
világbajnokságot, melyen a
Thermalpark Szentgotthárdi
VSE három játékosa is pályára lépett az U23-as korosztályban – legfiatalabbként.

A Bálint és Martin alkotta
férfi páros csapat is pályára lépett, de a hazaiak ellen
szétdobásban, hatalmas balszerencsével búcsúzni kényszerültek.
Összességében kijelenthető,
hogy fiatal tekéseink ismét
megmutatták oroszlánkörmeiket, ezúttal a nemzetközi
mezőnynek, és amennyiben
fejlődésük töretlen marad, úgy
klasszis játékossá is érhetnek.
(Információ: Thermalpark
Szentgotthárdi VSE)

A csapatversenyben mindhárman pályára léptek –
Cserpnyák Martin a kezdő
csapatban kiváló 610 fával a
válogatott második legjobb
eredményét érte el, míg az
egyaránt csereként pályára
lépő László Kata és
Karba Bálint szintén jó
teljesítményt nyújtott.
Ma r t i n e z z e l a z
eredménnyel kvalifikálta magát az egyéni
döntőre is a verseny
legfiatalabbjaként,
ahol szintén jó teljesítményt nyújtott.
Kata pályára lépett
még a páros verseny
egyik tagjaként is, ahol
az első mérkőzésüket
megnyerték, majd a
második mérkőzésen
a későbbi bronzérmes
László Kata,
horvát duó búcsúztatCserpnyák Martin, Karba Bálint
ta őket.

A Thermalpark Szentgotthárdi VSE volt a házigazdája az
országos férfi egyéni bajnokságnak június 2-3-án. A 2018as évi országos férfi egyéni
bajnokság a sportág legrangosabb magyar eseménye.
Az első napon, az egyéni
versenyszámban új országos
csúccsal (egyben új pályacsúc�csal) a többszörös világbajnok
és világcsúcstartó Kiss Tamás
diadalmaskodott 706 fás szenzációs eredménnyel. Dobgóra
állhatott még az Alabárdos
Szegedi TE két kiválósága, a
szintén sokszoros világbajnok
– sportági legendának számító
– Kiss Norbert 677, valamint
Fehér Béla 676 fával.
A hazai színeket Düh András
képviselte, aki szintén továbbjutott a másnapi sprintversenyre.
A jelenlévők véleménye és az
egyéni átlagok alapján kijelenthető, hogy ez volt az eddigi leg-

MOZIMŰSOR
június 15. 19:00, június 16.
17:00, június 16. 19:30, június 17.
16:00, június 17. 18:30, június 18.
19:00, június 19. 19:00

Jurassic World: Bukott birodalom (szinkronizált amerikaispanyol kalandfilm – 3D)
június 24. 16:00, június 25.
19:00, június 26. 19:00
Jurassic World: Bukott birodalom (szinkronizált amerikaispanyol kalandfilm – 2D)

magasabb színvonalú országos
bajnokság.
Az országos bajnokság második napján a sprint versenyszámban fordulatokban bővelkedő mérkőzéseket játszottak
a versenyzők. A versenyt végül
a répcelaki Horváth Zoltán
nyerte meg, a döntőben Pintér
Károlyt, a Zalaegerszegi TK versenyzőjét legyőzve. A dobogó
harmadik fokára (a 3. helyért
nem játszanak mérkőzést) az
Alabárdos Szegedi TE két játékosa, Karsai László és Veres
Zsolt állhatott.
Az egyéni eredmény és az
egyéni legjobb sprinteredmény
összesítéséből kialakult az
összetett egyéni bajnokság sorrendje. A versenyt új magyar
csúccsal 925 fával Kiss Tamás
nyerte. Második helyen Fehér
Béla végzett 897 fával, a dobogó
harmadik foka pedig Kiss Norberté lett 892 fával.
(Információ: Thermalpark
Szentgotthárdi VSE)
június 22. 19:00, június 23.
19:00
Gotti (szinkronizált amerikai
gengszterfilm – 2D)
június 23. 17:00, június 24.
18:30
Túl szexi lány (szinkronizált
angol-kínai vígjáték – 2D)
június 29. 18:00, július 2.
19:00 (SZEF)
Merülés a szerelembe (szinkronizált német-francia-spanyolamerikai romantikus thriller
– 2D)
június 30. 16:00 (SZEF)
Bűbáj herceg és a nagy varázslat (szinkronizált kanadai
családi animációs film – 2D)
június 30. 18:00 (SZEF)
Szex, ex, szerelem (szinkronizált francia romantikus
vígjáték – 2D)
július 1. 16:00 (SZEF)
Madame (szinkronizált francia romantikus vígjáték – 2D)
július 1. 18:00, július 3. 19:00
(SZEF)
Oltári baki (szinkronizált
francia romantikus vígjáték
– 2D)
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A szeszélyes szereplés eredményei
A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Kiswire Szentgotthárd VSE, és a megyei II. osztály Körmendi csoportjában
játszó Rábatótfalui SE tavaszi szezonbeli, eddig nem közölt
eredményei:
Vép – Szentgotthárd 1-3
Szentgotthárd – Celldömölk 1-1
Vasszécseny – Szentgotthárd 2-1
Szentgotthárd – Ikervár 6-0
Körmendi FC – Szentgotthárd 2-1
Rábatótfalu – Magyarszecsőd 4-0

A szentgotthárdi

GOTTHARD THERME HOTEL
&
CONFERENCE****

Nádasd – Rábatótfalu 2-1
Rábatótfalu – Tutitextil Körmend 1-4
Csákánydoroszló – Rábatótfalu 0-6
Rábatótfalu – Szakonyfalu 3-1
Szarvaskend – Rábatótfalu 4-1

a következő pozíciókra
keres munkatársakat:

SZAKÁCS
Elvárás: szakirányú végzettség, előny: tapasztalat
Határozott idejű munkaviszony, augusztus 31-ig

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

FELSZOLGÁLÓ
Elvárás: német nyelvtudás, előny: tapasztalat
Határozott idejű munkaviszony, augusztus 31-ig

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

Elvárás: megbízhatóság, precíz munkavégzés
Diákok jelentkezését is várjuk!
Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk:
cecilia.olasz@accenthotels.com

A MUNKAERŐ-PIACI VISSZATÉRÉS
DILEMMÁINAK FELOLDÁSÁT SEGÍTIK
Kismamáknak szóltak a Dél-Vasi Foglalkoztatási Paktum Iroda által szervezett fórumok.
Nagy dilemma a gyermekvállalás ideje manapság. Ugyanilyen nehéz és eldöntendő kérdés, hogy ha megszületett a várva
várt baba, a kisgyermekes édesanyák mikor menjenek vissza dolgozni. Ebben segített gyakorlatias válaszokat találni egy
Rábahídvégen és egy Nádasdon rendezett fórum, amelyre kismamákat, védőnőket hívtak meg a szervezők. A jog, az
egészségbiztosítás, a törvényi szabályozás világából adott fontos támpontokat a kismamák számára Horváth Judit egészségbiztosítási szakreferens a rábahídvégi információs napon. A családtámogatási ellátásról kapott komplex kép abban
segített az érdeklődőknek, hogy mérlegeljenek: milyen anyagi kondíciókkal számolhatnak, ha maradnának gyermekeik
mellett, amíg az lehetséges. A kisgyermekes anyukák, kismamák jogairól és lehetőségeiről a munkaerőpiacon témában
Nagy Marietta személyügyi osztályvezető beszélt ugyanitt. Az osztályvezetőt Nádasdra is elhívták. A Körmend melletti
településen önismereti foglalkozást is tartottak, amelyben egy mentor segített számba venni a jelenlévők azon munkatapasztalatait, amelyekkel jól érvényesülhetnének a munkaerőpiacon. A Dél-Vasi Foglalkoztatási Paktum támogatási
lehetőségeiről is kaptak az előadások résztvevői információkat. A rendezvényeken családbarát módon a kisgyermekeket
rajzolósarok várta, hogy szüleik osztatlanul tudjanak figyelni az előadásokra.

A DÉL-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS
FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS
A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN
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A projekt kedvezményezettje Vasvár Város Önkormányzata.
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