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Három nap
a szerelemről

Június utolsó napjaitól július elsejéig tartott a negyedik Szerelmesek Fesztiválja Szentgotthárdon. Sokféle
művészeti ágban minőségi programokat kínáltak a városban élőknek és a távolabbról érkezőknek, gyerekek
és felnőttek, szerelmesek és nem szerelmesek egyaránt
találhattak kedvükre való programot a városban.
Folytatás a 4-5. oldalon

Tovább fejlesztik az ipari park infrastruktúráját
Alapinfrastruktúra fejlesztés és kiépítés is szerepel abban a projektben, amelyben
a határon átnyúló Szentgotthárdi Ipari Park érintett.
Erről tájékoztatták a média
képviselőit a Szentgotthárdi
Ipari Park II. ütem, Felsőliget
út–Füzesi út kereszteződésében, június 21-én.
Szentgotthárd önkormányzata 2016-ban pályázott a
Szentgotthárdi Ipari Park
alapinfrastruktúrájának
fejlesztésére. A TOP-1.1.1-15-

V. Németh Zsolt, Huszár Gábor és Majthényi László
a sajtótájékoztatón

VS1-2016-0003 számú projekt az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapból és
hazai központi költségvetési
előirányzatból 478 millió
forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekttel kapcsolatban
Huszár Gábor polgármester emlékeztetett arra, hogy
Európa és Magyarország
első határon átnyúló ipari
parkja éppen Szentgotthárd
és Heiligenkreuz között valósult meg.
Folytatás a 3. oldalon
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Tovább fejlesztik az ipari park infrastruktúráját
Folytatás az 1. oldalról
Az osztrák partner azonban
elkezdte emelni a törzstőkét,
ami miatt ez a terület 2010-re
92 százalékban osztrák tulajdonba került. Két év múlva
azonban a város visszavásárolta a magyar oldalon lévő
területeket több mint 200 millió forintért. A mostani projekt
arról szól, hogy a már meglévő,
úgynevezett ipari park II. ütem
területének infrastruktúráját
fejlesszék. Ezt az itt lévő cégek
is ösztönözték. Kerékpáros út
és gyalogjárda mellett szükség
van az Allisonnál buszöböl és
buszforduló kialakítására is.
Amikor itt már elfogynak a
területek, akkor el kell indítani
az ipari park III. ütemét, amely
az árapasztó vápa északi oldalán lesz kialakítva. A most

elnyert csaknem 500 millió
forint két részben lesz felhasználva. Egyrészt a II. ütem
beruházásaira, másrészt az
ipari park III. ütem alapinfrastruktúrájának kialakítására.
Az utat a városnak egy kisajátítási eljárásban kellett ehhez
megszereznie. Az elmúlt öt
év tárgyalásainak eredménye
a mostani fejlesztés, amiben
nagy érdemei voltak V. Németh Zsolt államtitkárnak, a
Vas Megyei Közgyűlés korábbi
elnökének, Kovács Ferencnek, és jelenlegi elnökének,
Majthényi Lászlónak is.
A projekt térségi jelentőségéről beszélt V. Németh
Zsolt, a térség országgyűlési
képviselője. Mint mondta,
Szentgotthárd nem az események után kullog, hanem

előre tervez, választ akar adni
a jövő kihívásaira, s ez a város
sikerének titka. Jó példa erre
ez az ipari parki fejlesztés is.
Nem egy körmünkre égett
problémára kell most megoldást találni, hanem biztosítani azt, hogy a rohamos
technikai-műszaki fejlődés
számára legyenek majd területek. A megyei önkormányzat
kiválóan megtalálta szerepét a
fejlesztési pénzek koordinálásában, a keretek meghatározásában. Bár ez a beruházás
Szentgotthárdon történik,
de az itteni járáson kívül eső
területeken is figyelhetnek
erre, hiszen az ott élő emberek
foglalkoztatásában is szerepet játszhat majd. Majthényi
László, a megyei közgyűlés
elnöke hangsúlyozta, hogy a

területfejlesztés nem csak a
területkiegyenlítési politikát
szolgálja, amire jó példa a
mostani szentgotthárdi projekt is. Igen sok ipari park van
az országban, de olyan, amelyik tudományos-technológiai
címmel is büszkélkedhet, az
a szentgotthárdival együtt
csak tizenhárom. A megyei
operatív programban 1,8 milliárd forint állt rendelkezésre
ipari parkok fejlesztésére,
ebből részesült a szentgotthárdi is. A megye déli részén
több beruházást valósítanak
meg, mint az északi részen,
ami a kiegyenlítést szolgálja.
A szentgotthárdi ipari park
erősítése eddig is kiemelkedő
fontosságú volt, s az lesz a
jövőben is.
L.E.

A Várkert és kapcsolódó zöldterületek fejlesztése
Halad a területelőkészítés
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretén belül a TOP-2.1.2-15
„Zöld város kialakítása” tárgyú
felhívás keretében elnyert támogatásból megújul a Várkert.
Eddig leginkább a bontási
munkák eredménye látható
a Várkertben. Az építési és
növénytelepítési munkák
előtt el kell bontani azokat az
építészeti elemeket, amik már
nem használhatók, esetleg
veszélyesek, vagy nem illeszkednek az elkészült tervekhez.
Ennek a folyamatnak a
leglátványosabb része a volt
strand területe. A hosszú évek
óta elkerített, használaton
kívüli terület most új funkciót kap. A régi, töredezett
medencét, a romos strandépületet elbontják, hogy a
játszótérhez kapcsolódóan
helyet kaphasson egy kisgyermekes családok által is
használható közösségi tér,
melynek legszebb dísze egy

közel 600 négyzetméteres tó
lesz, melyen egy kis fahíd fog
átívelni. A terület északkeleti
részén egy sövénylabirintus
nyújt lehetőséget a mókázásra, és kialakítanak néhány
mászódombot is, ahol a kisebb
gyerekek biztonsággal kipróbálhatják erejüket, de akár a
nagyobbak is leheveredhetnek rájuk. Reményeink szerint
ehhez a területhez is sok olyan
szép emléke fog majd kötődni
az ide látogatóknak, mint a
régi strandhoz.

A munkálatok szükségképpen fakivágással is járnak. Az
elöregedett, veszélyes, vagy

megbetegedett fák egy részét
már kivágták, helyettük előnevelt fákat ültetnek majd a
területre, hogy azok
mihamarabb betölthessék funkciójukat.
A játszóteret teljes
sötétségbe burkoló,
sűrűn benőtt örökzöldeket is megritkították, így már most
érzékelhető a terület
hangulatának változása, ahogy az árnyékos és
napsütötte területek váltakoznak a nap folyamán.

A természetvédelmi hatósággal együttműködve kijelölték azokat a fákat, melyeken
ebben az időszakban még
madarak fészkelnek, ezeket
csak a fiókák kirepülése után
fogják kivágni. Ezeken a fákon
kék jelölést talál a Várkertbe
látogató.
A munkálatok előrehalad
tával folyamatos tájékoztatást
nyújtunk a Várkert magújulásáról.
Szentgotthárd, 2018. július 4.
Szentgotthárd Város
Önkormányzata

4

Szentgotthárd

Három nap a szerelemről
Folytatás az 1. oldalról
Június 29-én, a Templomgalériában Masszi Ferenc Prímadíjas festőművész Kísértések
című kiállításával nyitották
a programokat, ezúttal is a
SZEMLE Egyesület közreműködésével. A mester tanítványa, Nagy Róbert ajánlotta az
alkalomra is készült műveket
a közönség figyelmébe. Huszár
Gábor szentgotthárdi polgármester röviden visszaidézte
a Szerelmesek Fesztiváljának
eddigi történéseit, a város
kulturális intézményeinek
együttműködését. Az önkormányzat megkülönböztetett
figyelmet szentel a kultúrának, a 2013-ban felújított
moziban nemrégen köszönthették a százezredik látogatót,
több mint 15 éve működik a
szlovén-magyar művésztelep, összefogással, a jó ötletek
megvalósításával szeretnék
elérni, hogy a kisvárosban
fiatalok és idősebbek is jól
érezhessék magukat.
Megrendítő előadás helyszíne volt a Refektórium június
29-én. Radnóti Miklósné, Gyarmati Fanni naplójának színházi
változatát láthatta a közönség
Hámori Gabriella Jászai-díjas
színművésznő előadásában. A
véletlen és az időjárás összjátékának köszönhetően változott
az eredeti helyszín, találni se
lehetett volna jobbat hozzá. A
Refektóriumban körben ültek
a nézők, középen és a sorok
között maradt üresen egy-egy
szék, mint kiderült, dramaturgiailag rendezték be így a
teret. A kezdés előtt vetített
képek a Radnóti házaspár jól
ismert boldog, bohókás képeiből, a későbbiekben az időskori
Gyarmati Fanniról, akinek 102
év jutott az életből (ebből 68
év özvegység), 1935-46 között
írta naplóját, amely csak halála
után jelenhetett meg.
Szinte nesztelenül lépett
a kör közepébe a színésznő,

leült, beszélt, fölállt, körbejárt,
vetkőzött, öltözött, olykor a
villanyt is lekapcsolta, és be-

akinek múzsája, őrzője, verseinek első olvasója és kritikusa
is volt egyben. (A naplónak

Hámori Gabriella

szélt, nevetett, töprengett, szomorkodott, beszélt és beszélt.
Egyetlenegyszer a zongora
hangjaival erősítette a hatást.
Mindjárt az első mondatok
után sűrűvé vált a levegő,
Radnóti Miklós holtteste azonosításának győri helyszínére
emlékezett. Precízen számba
vett mindent, a kötött piros
pulóver sáros foszlányaitól a
pénztárcáig.
Éles váltással visszatérünk
a harmincas évek közepére, a
fiatal és szerelmes Gyarmati
Fannihoz és Radnóti Miklóshoz. A hétköznapi életben
boldog szerelmesekhez, a
mindennapi élethez és irodalmi környezetéhez, amelynek
részei az írók és szerkesztők
közötti civódások is. Gyarmati
Fanni meggyőződéssel hiszi,
hogy férje, akit csak Miknek
hív, a világ legnagyobb költője,

egyik célja volt az is, hogy a
munkaszolgálat után hazatérő
férjének megmutassa!).

vények, az írók között is elkezdődik, ami az országban már
elkezdődött. Ritkán közlik Radnóti verseit, alig tudnak megélni,
kölcsönkérnek, éheznek.
Fölsejlik a háború, bekövetkezik, amitől rettegtek, megjön a
behívó, munkaszolgálat. Gyarmati Fanni a sebész kíméletlenségével tárja elénk abortuszai
történetét, megbocsátóan ír
Beck Juditról (Randnóti szeretőjéről, másik szerelméről).
Hámori Gabriella a szemünk láttára képes teljesen
átlényegülni, visszafogott eszköztárral alkot.
Haláltól halálig szólt az előadás, amely éppen olyan váratlanul ért véget, mint ahogy

Gubás Gabi

Mintha meleg fürdőből a
jegesbe mártogatnák a közönséget, úgy peregnek a napok
és történések. Baljósra fordul a
világ, megszületnek a zsidótörMegtelt a kolostorudvar

elkezdődött. Gyarmati Fanni
egy félbehagyott mondattal távozott a Refektóriumból, léptei visszhangzottak,
lélegzet-visszafojtva várt a
közönség. Hámori Gabriella pár perc múlva tért csak
vissza, meghajolt, és kérte a
közönséget, ne tapsoljanak, ez
egy élő előadás volt.
Ha lenne más is – Gubás
Gabi és Fenyő Iván estjét a
Kolostorudvarra szánták, de
a bizonytalan időjárás miatt
végül a Színházban tartották.
Az Éjszakai nesz zenekar kíséretében énekeltek, Gubás
Gabi huszadik századi neves
magyar költők szerelmes ver-
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seiből is előadott. A Színház
majdnem megtelt, a közönség
a latinos dalokat szinte együtt
énekelte a két színésszel, ráadást is kaptak, és nagy tapssal
hálálták meg az összeállítást.
Pély Barna este tíz után –
szintén a bizonytalan időjárás
miatt – a Színház aulájában
tartotta koncertjét, ahol már
egy gombostűt sem lehetett
volna leejteni. A népszerű
énekes közvetlenségével, humorával és nem utolsósorban
profi előadásával levette a
lábáról a közönséget.
Jú n i u s 3 0 -á n e s te Bi l l
Manhoff: Bagoly és cica című
darabját láthatta a közönség
Jordán Adél és Szabó Kimmel
Tamás előadásában, a Színházban. A másfél órás, humorral, civódással és szerelemmel
teli előadás garantáltan elfeledtette a nézőtéren ülőkkel a
hétköznapi gondokat.
A fesztivál szombat estére átköltözött a Várkertbe,
Király Viktor és Radics Gigi
adott nagy sikerű koncertet
az Abrakazabra zenekar kíséretében. Éjszaka pedig szerelmes sláger party kezdődött Dj
Shepherd-del.
Vasárnap délután a Kiskalász zenekar érkezett a Várkertbe a gyerekek legnagyobb
örömére. A koncert előtt a
PresiDance TSE ovis csoportja
a zenekar Televele c. dalára

készített koreográfiáját adta
elő. Az együttes tagjai meg is
örökítették a szentgotthárdi
gyerekek előadását. Este a
Kolostorudvarban Tolcsvay
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A szentgotthárdi fürdőben
csábító menüket, vérpezsdítő
szauna programokat kínáltak
a látogatóknak, a háromnapos
program alatt pedig a Csáká-

A Doktor Herz musical

László-Müller Péter-Bródy
János: Doktor Herz c. előadását a Magyarock Dalszínház
társulata vitte színpadra.
Charlie koncertjén Malek
Andrea volt a vendég a szabadtéri színpadon, a két énekes
produkcióját az Abrakazabra
zenekar kísérte – a doboknál
a szentgotthárdi zenésszel,
Papp Csabával. A csillagfényes
éjszakában rengetegen jöttek
el a Szerelmesek Fesztiválját
záró koncertre.
Június 30-án és július 1-jén
a Várkertben kirakodóvásár,
kézműves foglalkozások, valamint finom ételek és italok várták a fesztiválozókat.

nyi László Filmszínház jobbnál
jobb filmeket vetített – természetesen a szerelem jegyében.
A fesztivál évek óta széles
körű összefogással jön létre, így
volt ez idén is. Szentgotthárd
Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik nélkül nem jöhetett vol-

na létre a rendezvény, illetve
azoknak, akik támogatást nyújtottak a program sikeres megvalósításához: Pannon Kapu
Kulturális Egyesület, SZEMLE
Egyesület, Csákányi László
Filmszínház, Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal,
Tomamoore Sound-LightStage, Szentgotthárdi Fotóklub,
a Vörösmarty Mihály Gimnázium, valamint az SZMSZC
III. Béla Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája közösségi
szolgálatot teljesítő diákjai,
Szentgotthárdi Polgárőrség,
Kiswire Szentgotthárd Kft.,
Ames Hungária Kft., UTPLAN
Építőipari és Szolgáltató Kft.,
Vincze Csaba egyéni vállalkozó, Gotthard Therme Hotel &
Conference****, AGORA Szombathelyi Kulturális Központ,
St. Gotthard Spa & Wellness,
JustFood Kft., Virtuart Kft., Club
3 Étterem és Kávéház, Mimosa
Lounge Zalaegerszeg.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc, Tátrai
István, Melus Marcell

Július végén gyűjtik be a zsírokat, olajokat
2018 januárjától a Pannon BioOlaj Kft. vette át a Müllex
Kft.-től az elhasználódott étkezési olajok, zsírok begyűjtését a
szentgotthárdi lakosoktól. Normál üzemmódban minden páratlan hónap utolsó péntekén végzik el a munkát, de technikai okokból lehet eltérés! Legközelebb július 27-én, pénteken
adhatja le a lakosság az elhasznált étkezési olajokat, zsírokat.
Papp József
A Pannon BioOlaj Kft. ügyvezetője

Városi Semmelweis-napi ünnepség
Szentgotthárdon július 4-én
tartották a Semmelweis-napot az önkormányzati hivatal
Refektóriumában. Köszöntőt mondott Huszár Gábor
polgármester és dr. Kovács
Boglárka járási tiszti főorvos,
osztályvezető. Az ünnepségen a polgármester átadta az
önkormányzat kitüntetéseit.
Szentgotthárd Egészségügyéért, Szociális Ellátásáért Díjat
kapott Nagy Károlyné szakasszisztens, Mesics Kálmánné,
a Városi Gondozási Központ

gondozónője. Kovács Lászlóné
védőnő Balogh Zoltántól, az
EMMI korábbi miniszterétől
Arany Oklevelet kapott, mivel
korábban nem tudta átvenni
az elismerést, a szentgotthárdi ünnepségen nyújtotta
át neki Huszár Gábor polgármester és Hertelendi Beáta
Tünde, járási vezető védőnő.
(Az ünnepségről augusztusi
számunkban számolunk be
részletesebben.)
t. m.
Fotó: Bana Ferenc

A kitüntetettek:
Kovács Lászlóné, Nagy Károlyné, Mesics Kálmánné

Szentgotthárd

6

Az ország távoli vidékeiről is hazavárták a szlovéneket
Kétévenként találkozóra hívja
a Rába-vidéki szlovéneket
az Országos Szlovén Önkormányzat. A szülőföldön élők
és a távolabbi vidékekre elszármazottak idei találkozóját
Szentgotthárdon, a Szlovének
Házában tartották június 2-án.
A szokásokhoz híven szlovén nyelvű misével kezdődött
a program. A szentgotthárdi
Nagyboldogasszony-templomban Lojze Kozar, a muraszombati püspök általános helynöke
celebrálta a misét. A Szlovének
Házának udvarán felállított
sátorban a magyar és a szlovén
himnusz eléneklése után Ropos
Márton, az Országos Szlovén
Önkormányzat elnöke nyitotta
meg a találkozót és köszöntötte
a résztvevőket. Dr. Aleksandra
Pivec, a Szlovén Köztársaság
Határontúli Szlovének Hivatala államtitkárát, dr. Latorcai
Csaba, az EMMI közigazgatási
államtitkárát, dr. Robert Kokalj-t
Szlovénia budapesti nagykövetét, dr. Boris Jesih szentgotthárdi
főkonzult, Kissné Köles Erika, a
szlovén nemzetiség parlamenti
szószólóját, V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőt, dr. Orbán
István, a Szentgotthárdi Járási
Hivatal vezetőjét, a térség magyar és szlovén polgármestereit.
Ropos Márton barátsággal
köszöntötte az ország távolabbi
vidékeiről érkezett szlovéneket
is: Elgondolkodtam azon, ki
miért ment el, miért maradt
itt, „jöttmentek” vagyunk mind,
Kulturális műsor

ebben a világban. Sorsszerű
volt mindenkinek a választása,
mégis az a fontos, hogy összeköt
minket ez a nyelv és kultúra,
nem feledkezhetünk el szülőhelyünkről, örömmel találkoznak
megint a régi ismerősök.
Kissné Köles Erika, a szlovén
nemzetiség parlamenti szószólója megköszönte a választók
bizalmát, újra ő képviselheti
a Rába-vidéki szlovéneket a
parlamentben. Örömmel tölti
el, amikor a rég nem látott ismerősök átölelik egymást a találkozón. Budapestről, Szombathelyről, Mosonmagyaróvárról és
még sok helyről érkeznek az elszármazottak. A nyelv és kultúra
megőrzését jól szolgálja, hogy a
felsőszölnöki és apátistvánfalvai
iskola működtetését átvette az

tudják, hogy az évszázadok óta a
Rába-vidéken élő szlovén nemzetiség gazdagítja országukat,

Pavlics Irén, Ropos Márton

a közösség fejlődése mindkét
országnak érdeke, a gazdasági
kapcsolatok fejlesztéséhez elsősorban a fiatalokat kellene
megnyerni.

Szlovének a sátorban
Országos Szlovén Önkormányzat, a szlovénség megmaradásának és jövőjének letéteményesei
a fiatalok, az ifjabb nemzedék.
Dr. Aleksandra Pivec államtitkár beszédében kiemelte, hogy
a magyar állam képviselői is

fundamentumát kívülről és belülről fenyegetik, az összefogás
erejével kiállunk a szuverén

Dr. Latorcai Csaba államtitkár
gratulált Kissné Köles Erikának
az újabb parlamenti megbízatásához, s hogy a második
ciklusban is folytathatja magas
szintű, szakmai elhivatottságú
munkáját. Kühár János néhai
felsőszölnöki plébános mondatait idézte: szlovének voltunk,
szlovének vagyunk, maradjanak
azok a gyerekeink is! Az összetartozás, a megmaradás ünnepe
a találkozás. Magyarország és
Szlovénia között híd a Rába-vidéki szlovénség, miként a Muravidéki magyarság is. A szellemi,
kulturális örökség ereje összeadódik, Szent István országának
továbbélését, erősödését segíti.
Az elmúlt esztendőkben Európa

nemzetekből építkező Európa
mellett. A kormány minden
eszközzel azon dolgozik, hogy a
hazánkban élő nemzetiségeket
megerősítse.
Az államtitkár elmondta,
2010-hez képest 2017-re 260
százalékkal növelték a szlovénség támogatását, 500 millió forintot juttattak a szentgotthárdi
barokk templom felújítására, támogatták a felsőszölnöki Küháremlékház és az iskola felújítását
is. Kérte a szlovénséget, őrizzék
meg gazdag kultúrájukat, identitásukat: legyen erőnk közösen
küzdeni megmaradásunkért
Európa közepén.
Az Országos Szlovén Önkormányzat az idén új kitüntetést
alapított. A Magyarországi Szlovénekért Díjat Ropos Márton,
az önkormányzat elnöke adta
át az ünnepségen dr. Latorcai
Csaba államtitkárnak és Pavlics
Irénnek, a Budapesti Szlovének Egyesülete tiszteletbeli
elnökének. Mindkét kitüntetett
életútját ismertették. Latorcai
Csaba a díjjal járó pénzösszeget
a felsőszölnöki templom felújítására, Pavlics Irén a budapesti
szlovén egyesület kórusának
ajánlotta fel.
Az országos találkozó kulturális műsorral, sok zenével,
énekkel, tánccal folytatódott.
(t. m.)
Fotó: Holecz Károly
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A negyedik magyar–szlovén gazdasági fórum
A határ menti együttműködés jelentős eseménye az
idén negyedik alkalommal
megrendezett magyar-szlovén gazdasági fórum, melynek megnyitóját június 18-án
tartották meg a szentgotthárdi önkormányzati hivatal
Refektóriumában.
A népes magyar és szlovén
hallgatóságot Huszár Gábor, a
vendéglátó város polgármestere köszöntötte. Röviden bemutatta a tanácskozás helyszínét,
a városban működő, a szlovénekhez is kötődő nemzetközi
művésztelepet. Mint mondta,
nemrégen aláírták a szlovénmagyar határ menti együttműködési megállapodást Lendva
(Lendava) - Szentgotthárd tengellyel. Két éve a két település
testvérváros lett, ami még
közelebb hozta a határ menti
nemzetiségek gazdasági elképzeléseit is. Kidolgozás alatt van
az első közös projekt, amely
az ETT keretein belül a térség
mezőgazdasági lehetőségeit
hivatott kiaknázni. Az ETT-nek
amúgy is komoly szerepe van
a projektek megvalósításában, rugalmasan működteti a
rendszert.
Dr. Aleksandra Pivec, a Szlovén Köztársaság külföldön élő
szlovénokkal foglalkozó kormányhivatalának államtitkára arról beszélt, hogy sokféle
területen igen fontos partnere
Magyarország Szlovéniának,
2017-ben például 1,8 milliárd

eurós forgalommal a 7. legnagyobb partner volt. Számos
közös projekt fut jelenleg is.
A nemzeti kisebbségek ös�szekötő kapcsot jelentenek
az országok között, amelyre
oda kell figyelni. A kormányhivatala arra törekszik, hogy
megőrizzék a térség gazdasá-

A gazdasági fórum prominens résztvevői
gi-kulturális együttműködését. Támogatják és ösztönzik
az európai uniós támogatású
projekteket. A szlovének a
térségben három jelenleg is
futó projektben is részt vesznek. Számos olyan terület van
még, amibe érdemes befektetni. Ezt a célt is szolgálja ez
a fórum, amelyen a fő szerep
a konstruktív párbeszédé. Dr.
Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára felhívta
a figyelmet arra, hogy az immáron negyedik alkalommal
megszervezett fórum különleges abban, hogy a közigazgatási struktúrákat átívelve,
szakemberekre alapozva, az

Ifjúsági Nap
Szentgotthárd Város Ifjúsági
Tanácsa és a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület a harmadik alkalommal rendezte meg
az Ifjúsági Napot június 13-án.
A Színház aulájában tartott
programon a diákok vetélkedőn mérhették össze tudásukat. A Szentgotthárd Szeretlek

üzleti élet szereplőit ülteti egy
asztalhoz. Európa értékrendjében a határ menti területek
periférikus térségeknek számítanak, noha az unió ösztönzi a határ menti területek
felzárkóztatását, az együttműködést. Magyarország kormánya a külhoni nemzetrészek

játékban többek között a városunk mellett a zenei ismeretükről és kreativitásukról is
számot adhattak.
A vetélkedőt a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos
Általános Iskolája nyerte.
Információ: PKKE
Fotó: Horváth R. László

megmaradása érdekében is
összetett gazdaságpolitikai
programot indított 2016-ban
a Kárpát-medencében. Immáron a Kárpát-medencei
családi vállalkozások tagjai
is gyarapodhatnak az üzleti
kapcsolatokból. A legnagyobb
gazdaságélénkítő program
2016 óta a külgazdasági és
külügyminisztérium által koordinált, ami elindult már a
Muravidéken is. A muravidéki
gazdaságfejlesztési program
keretein belül mezőgazdasági,
turisztikai és vállalkozásfejlesztési kategóriában eddig
két körben meghirdetett 349
pályázatból 315 pályázó kapott mintegy 3 millió euró

támogatást. További eszköz
lehet a határ menti közlekedési kapcsolatok fejlesztése.
Jelenleg Szlovénia irányába
lehet a legtöbbhelyen átjutni a határon, nagyjából 10
kilométerenként. Az M75-ös
gyorsforgalmi út kétszer kétsávosra bővítése 2019 végére
valósul meg, ezzel közvetlen
autópálya-kapcsolat létesül a
magyar és a szlovén főváros
között. Két új útkapcsolat is
kiépül az infrastrukturális
beruházások körében, amiért
köszönet a szlovén partner
támogatásának. A jövőben
várhatóan már 8,5 kilométerenként lehet közúton átkelni
Szlovénia és Magyarország
között. A magyar kormány
elkötelezett a Rédics–Lendva
vasútvonal újjáépítésében,
ennek tervezése az év végére
befejeződik. Továbbra is cél
a határtérségi intézmények
segítése, a MURABA ETT-ben
immáron nemzetiségi önkormányzatok is részt vesznek.
A fórumon a következő plenáris szekciókban tanácskoztak: mezőgazdaság és környezetvédelem; idősödő társadalom és humánkapacitás,
oktatás; mobilitás és turizmus.
Téma volt a határ menti térség
kisebbségei és perspektíváik,
valamint a határvidék fejlődési lehetőségei is. Kerekasztalbeszélgetés keretében vitatták
meg, hogyan lehet mozgásba
hozni a MURABA ETT-t.
Lendvai Emil
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Felhívás
SZÉLL KÁLMÁN ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATRA
2018.
Szentgotthárd Város Önkormányzata helyi tanulmányi ösztöndíjat alapított,
a szentgotthárdi diákok
támogatására.
Az ösztöndíj célja, hogy
azon 11. és 12. évfolyamos
középiskolai tanulók tanulmányait elismerje, akik
kimagasló eredménnyel
(minimum 4,5-es átlag)
rendelkeznek a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály
Gimnáziumban, illetve
SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, továbbá, akik a szentgotthárdi középiskolákban
tanulmányi eredménytől
függetlenül rendkívüli kimagasló eredményt értek
el valamely tanulmányi,
művészeti, vagy sport területen.
Az ösztöndíj lehetőséget
nyújt továbbá azon államilag finanszírozott, első
képzésben (alap-, mester- és osztatlan képzés)
részt vevő, első diplomáját
szerző, 26. életévét be nem
töltött, nappali tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező,
magyarországi hallgatói
jogviszonyban álló főiskolai/egyetemi hallgatók
elismerésére is, akik számára Szentgotthárdhoz
való kötődés a jövőben is
fontos és tanulmányai során szakmai, tudományos
tevékenységével segíthetik
a város fejlődését.
Támogatott pályázók: a
középiskolás korosztályból
4+1 fő, a felsőoktatásban

tanulmányokat folytatók
közül 3 fő.
Az ösztöndíj ideje: 10 hónap
Az ösztöndíj mértéke: a
középiskolás pályázók számára 5.000 Ft/hó, a felsőoktatásban tanulmányokat
folytatók számára 10. 000
Ft/hó.
A Széll Kálmán ösztöndíjra pályázni kell, a pályázat
benyújtásának határideje:
2018. augusztus 31.
Az ösztöndíjra érdemesnek ítélt középiskolás tanulóknak a pályázatukban
ismertetett vázlat alapján
témadolgozatot kell készíteni, amelyet a pályázat
évében december 31. időpontig kell leadni legalább
8, legfeljebb 25 oldalban.
Az érintett középiskolákban – az ott tanító tanárok
közül – mentor segíti a
pályázni kívánó tanulókat.
A felsőoktatásban tanulmányokat folytató ösztöndíjasoknak a pályázatukban bemutatott témavázlat
alapján szintén dolgozatot
kell készíteni legalább 12,
legfeljebb 30 oldal terjedelemben, melynek beadási
határideje szintén az adott
év december 31. napja lesz.
A rendeletet teljes terjedelmében a középiskolákban, illetve Szentgotthárd
Város honlapján, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján olvashatják az
érdeklődők.
Felvilágosítás: 553-021
v. 553-072-es telefonszámon vagy e-mailben a
kisterseg@szentgotthard.
hu, vagy a judit@szentgott
hard.hu címen.

Az ezerarcú Szlovénia, magyar
történelmi emlékek nyomában
A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziumának 7. osztályos tanulói Szlovéniában töltöttek
három feledhetetlen napot. Május 30-június 1. között
Dobronakon. Ptujban, Ljubljanában és Rijekában (Fiume)
is jártak. A Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja keretében látogattak a diákok a szomszédos országba, a pályázaton 1.671.490 forintot nyertek.
A d i á ko k m e g i s m e r kedtek a Muravidék és a
Kvarner-öböl szépségeivel, felkeresték a magyar
történelmi emlékhelyeket
is. Szlovénia határ menti magyar nyelvterületén
Dobronakon ellátogattak
a két tannyelvű általános

szesei lehettek a világhírű cseppkőbarlang csodájának. Majd Fiumében
megtekintették a Tersattoi
Mária búcsújáró templom
kápolnáját, ami a magyar
hadihajók emlékét őrzi.
Felsétáltak Tersatto kicsi,
de gyönyörű várához. Ezt a

Ptuj főterén a szentgotthárdi hetedikesek

iskolába, majd megtekintették Bántornya Árpád-kori
templomát. Ezután a sonkakészítés rejtelmeivel ismerkedtek a Kodila-birtokon
Márkusházán, majd Szlovénia legrégebbi városában,
Ptujban felkapaszkodtak
a várnegyedbe, ahonnan
csodás kilátás nyílt a Dráva
völgyére.
A kirándulás második
napján az úti cél a szlovén
főváros, Ljubljana volt. A
diákok a várban megkoszorúzták Batthyány Lajos
emléktábláját, az első felelős magyar miniszterelnököt itt tartották fogva.
Postojnában a tanulók ré-

várat a Frangepánok építettek a 13. században.
A kirándulás utolsó napján a tanulók felkeresték
Fiumében a magyar feliratú
kikötői bakokat, és megkoszorúzták Baross Gábor
egykori közlekedési miniszter emléktábláját.
A tengeri fürdőzés és séta
után feledhetetlen élményekkel gazdagodva tért
haza a 28 diák és az őket
kísérő felnőttek, Császár
Gyöngyi osztályfőnök és
Kovács Andrea, Frigyné
Molnár Magdolna kísérőtanár.
(Információ:
Vörösmarty gimnázium)
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Suli KRESZ
Szentgotthárd Város Önkormányzata „Fenntartható
kerékpárforgalmi fejlesztés
Szentgotthárdon” (TOP-3.1.115-VS1-2016-00011) című
projekthez kapcsolódóan
„Suli KRESZ” rendezvényt
szervezett a helyi Arany János Általános Iskola diákjai
részére május 24-én.
A program lebonyolításában közreműködtek a
Szentgotthárdi Rendőrőrs
munkatársai. A gyerekek
részére játékos formában, a

korosztályuknak megfelelően
ismertették meg a rendőrök
a közlekedési szabályokat,
a biztonságos gyalogos és
kerékpáros közlekedés alapjait. Ezt követően egy KRESZ
TOTÓ-val mérhették le tudásukat. Majd az intézmény
udvarán, kerékpáros akadálypályán tesztelhették le
kerékpáros tudásukat, de a
kevésbé bátrak szemügyre
vehették a programra érkező
rendőrautót is. A résztvevő gyerekeknek a program
zárásaként a helyi rendőr-

ség munkatársai láthatósági
mellényeket és további apró
ajándékokat adtak. A pályázatnak köszönhetően további
meglepetéseket is kaptak a
gyerekek (kerékpáros lámpa

szett, láthatósági pánt és tornazsák). A program legfőbb
célja a diákok biztonságos
közlekedésre való nevelése és
a KRESZ-szabályok elsajátításának elősegítése volt.

Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata; elbírálták a civil szervezetek kérelmeit
Június 27-én ülésezett a szentgotthárdi önkormányzat. A
képviselők tárgyaltak a városi
helytörténeti-értékmegőrző
tevékenységről, az egyházak
és az önkormányzat kapcsolatáról, beszámolót fogadtak
el a temetők tavalyi üzemeltetéséről, döntöttek lakások
és ingatlanok eladásáról is.
Huszár Gábor polgármester beszámolt az előző hónap
történéseiről. Elmondta, hogy
részt vett a szlovén államiság
kikiáltásának évfordulóján,
Budapesten tartott ünnepségen, dr. Székely János megyés
püspökkel tárgyalt Szentgotthárdon, és együtt bejárták a
katolikus egyház emlékhelyeit
a városban.
A képviselők elfogadták az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról szóló
beszámolót. A helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről és
a Helyi Értéktár Bizottság munkájáról tárgyalva dr. Haragh
László, az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság elnöke elmondta, hogy
példaértékű munkát végeznek
a bizottságban és a honismereti
klubban dolgozók, nagy szorgalommal gyűjtik az anyagokat,
köszönetet mondott nekik.

Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata napirend tárgyalása előtt Huszár
Gábor polgármester megjegyezte, ismeretei szerint
kevés városban fogalmazódik
meg az egyházak és az önkormányzatok közötti kapcsolat,
együttműködés. Szentgotthárdon a Keresztény Megmozdulásokért Egyesület,
a Brenner János Emlékhely
Alapítvány is segíti a közös
munkát, hiszen zarándoklatokat, előadásokat szerveznek, tevékeny részt vállaltak
Brenner János boldoggá avatásának előkészítésében is.
Szentgotthárd életét meghatározták a ciszterek, a város
gazdasága, oktatása szorosan
kötődött a rendhez. A szentgotthárdi Brenner-emlékhelyek Rábakethelyen, Zsidán
és Máriaújfaluban is megtalálhatók, így együtt, Brenner János boldoggá avatása
után intenzív fejlődésnek
indulhat a vallási turizmus a
térségben.
Dr. Haragh László megkérdezte, hogy várható-e egy kis
zarándoktemplom építése
Zsidán?
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
válaszolt a kérdésre: ez egyházmegyei kezdeményezés

lehet. Olyan kicsi templomról
lehetne szó, amely elsősorban
zarándokokat szolgálna, és
legfeljebb egy-két busznyi
embert tudna befogadni. Dr.
Székely János püspöknek vannak ilyen elképzelései.
A polgármester megjegyezte, amennyiben valóra válna
az elképzelés, a világon elsőként állna olyan kis templom
itt, amit Boldog Brenner János
emlékére emelnének.
A napirend tárgyalásakor
Kovács Márta, a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság elnöke, az evangélikus és a
református lelkészek kérésére
hívta fel a képviselők figyelmét:
örülnének, ha a templomokban gyakrabban lennének
ökumenikus istentiszteletek
és közös rendezvények.
Huszár Gábor megköszönte
a katolikus, az evangélikus és
a református egyháznak az
együttműködését. A testület
megszavazta a határozati
javaslatot.

A Civil Alaphoz érkezett kérelmek alapján a civil szervezetek programjaira 1 millió 40
ezer, a Nemzetközi Művésztelepre 1 millió, a városrészi
programokra pedig 1,1 millió
forintos támogatást szavazott
meg a testület.
Szentgotthárdnak hat működő és két-három olyan temetője van, ahová már nem
temetkeznek. A város lakosságához képest akkora felületet
(62 900 m2) gondoz a SZET
Szentgotthárdi Kft., amely a
megyeszékhelyekre jellemző.
A testület különösebb vita
nélkül elfogadta a temetők tavalyi üzemeltetéséről készített
beszámolót.
Az önkormányzati ülésen
döntöttek önkormányzati
lakások és ingatlanok eladásáról, a Család- és Gyermekjóléti Központ álláshelyeinek bővítéséről, és pályázati
projekthez szükséges önrész
biztosításáról is.
(t. m.)

Lomtalanítást vállalok!
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Táborozók a Tüskevár nyomában
Több mint egy évtizede szervez a szentgotthárdi Móra
könyvtár olvasótáborokat.
Idén júniusban Fekete István
regénye, a Tüskevár volt a
téma.
Június 25-29. között napközbeni olvasótábort szervezett
a Móra könyvtár gyermekkönyvtára 25 gyermek számára. A résztvevők többnyire alsó
tagozatos kisdiákok voltak,
többségük szentgotthárdi, de
a kistérség többi településéről,
sőt még Csákánydoroszlóból
is érkeztek táborozók. A programokat Hegedüsné Borbély
Krisztina gyermekkönyvtáros
szervezte. Az egyhetes táborban nemcsak szellemi
foglalkozások szerepeltek

a programban. A kézműves
foglalkozásokon megmutathatták tehetségüket és kreativitásukat a gyerekek. Pólót

festettek mintákat, majd a
tábori élményeket az utolsó
napon egy emlékkönyvben
rögzítették.

Készül a mézeskalács
festettek, mézeskalácsot készítettek, megismerkedtek
a papírmerítés rejtelmeivel,
kavicsra és virágcserépre

Programajánló
07.28. 20:00 Kolostorszínház - Rejtő/Másik/Vizeli: A három testőr Afrikában – a Magyarock Dalszínház előadása
Belépőjegy: felnőtt: 2.900 Ft, elővételben 2.400 Ft, diáknyugdíjas: 1.900 Ft
Helyszín: Kolostorudvar
07.28. 16:00 II. GotthArt Fesztival
Helyszín: Alpokalja Motel és Kemping
16:00 Húrfúzió, 17:30 Hendikepp, 19:00 Evilition
Rockband, 20:30 AC/DP, 22:00 Médincsájna, 23:30. Save Ass
08.01-08.05. Szentgotthárdi Történelmi Napok
08.08-08:12. Tájidegen – Szentgotthárdi Művészeti
Szabadnapok
Ahogy tavaly is, most is lesznek kurzusok és workshopok
délelőttönként. Pénteken este 19-kor nyitjuk meg nyilvánosan a fesztivált a Templom Galériában a Szentendrei Vajda
Lajos Stúdió Expedíció című videóművészeti kiállításával,
majd zenés kísérettel átvonulunk a fő helyszínre a buszpályaudvar váróterméhez. Itt a grazi Schallfeld Ensemble ad
koncertet, majd a Duoss előadása után a Ricsárdgír zenekar
koronázza a napot. Szombaton kora délután a Hársas-tavon
kapcsolódhatunk be egy beszélgetésbe Wahorn Andrással és más meghívott művészekkel a művészet jelenéről.
Később Luthár Erika szaval nekünk Kassák-verseket egy
órán át kívülről. Majd a Kompánia Színházi Társulat előadását élvezhetjük szintén a buszpályaudvaron a váróteremben. Levezetésnek a Tapasztalt Ecsetek koncertezik,
és örömzenével zárjuk az estét, a tavalyi nagy vihar után
inspirálódva, ahol a klezmeres nótázás önfeledt jókedvet
hozott. Vasárnap délelőtt búcsúzóul, művész kenu túrára
invitálunk mindenkit, aki a művészekkel egy csónakban
evezne, vagy csak lecsorogna egyet a Rábán! Várunk mindenkit sok szeretettel!

Fekete István regénye, a
Tüskevár volt a témája a tábornak, s a hét elején a regény
cselekményével, helyszíneivel

ismerkedtek meg. Filmen is
megnézték a regényből készült adaptációt. Egy egész napos kiránduláson a Tüskevár
színhelyére, a Kis-Balatonhoz
látogattak. Megnézték Matula
bácsi kunyhóját, a Fekete István Emlékmúzeumot. Jutott
idő a zalaszabari kalandparkra
is, hiszen a játék, a szabadban
töltött idő, az izgalmas kalandok fontos részei voltak a
tábori programnak.
A könyvtár küldetése, hogy
az olvasást népszerűsítse, a
fiatalokat minél korábban
integrálja a könyvtárba, minél
érdekesebb programokkal
tegye vonzóvá az olvasást. Ennek a célkitűzésnek évek óta
bevált módja olvasótáborok
szervezése.
M. P.

Eladó építési telek!
/HIRDETMÉNY/
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Képviselőtestület 138/2018. számú
határozata alapján az alábbi
hirdetményt teszi közzé:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, szentgotthárdi 1325
hrsz-ú 521 m 2, kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlant és az 1327 hrsz-ú
523 m 2, kivett garázs, udvar
megnevezésű ingatlanból
megosztás után keletkező
kb. 300 m2-es beépítetlen
terület megnevezésű ingatlant meghirdeti eladásra.
A két terület vételára
együttesen 24 000 000 Ft
+ áfa, összesen: 30.480.000
Ft.
Az ingatlanokra csak
együttesen tehető vételi
ajánlat.
Ajánlatok/Pályázatok beérkezési határideje: 2018.
augusztus 14.

A pályázatokat konkrét
összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására az össz vételár
10%-ának megfelelő összeg,
3.048.000 Ft bánatpénz
fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztusi testületi ülés.
Amennyiben a megadott
határidőig pályázat nem
érkezik, úgy a pályázat beérkezésének határideje: 2018.
október 17-ére módosul.
Az értékesítés további feltételei Szentgotthárd Város
Önkormányzata honlapján
(www.hivatal.szentgotthard.
hu), a „Városüzemeltetési
hirdetményeknél”, az „eladó,
bérbeadó önkormányzati
ingatlanok” menüpontban
megtekinthetők.
Bővebb felvilágosítás a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetésénél, illetve a 94/553032-es telefonszámon kérhető.

Szentgotthárd
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Új építésű lakás eladó!

Új építésű lakás eladó!

/HIRDETMÉNY/
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Képviselő-testület
144/2018. számú határozat 1./
pontja alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező
9970 Szentgotthárd, Széll
K. tér 20. tetőtér 1. sz. alatti,
1321/A/32 hrsz-ú, 40 m2 alapterületű lakást Szentgotthárd
Város Önkormányzatának
vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.)
önkormányzati rendelet 15. §.
(2) bekezdése szerint meghirdeti eladásra.
A lakás vételára:
14.700.350 Ft, mely 5% áfát
tartalmaz.
Ajánlatok/Pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 14.

/HIRDETMÉNY/
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Képviselő-testület
144/2018. számú határozat 2./
pontja alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező
9970 Szentgotthárd, Széll
K. tér 20. tetőtér 2. sz. alatti,
1321/A/33 hrsz-ú, 48 m2 alapterületű lakást Szentgotthárd
Város Önkormányzatának
vagyonáról szóló 6/2018. (III.1.)
önkormányzati rendelet 15. §.
(2) bekezdése szerint meghirdeti eladásra.
A lakás vételára:
17.696.506 Ft, mely 5% áfát
tartalmaz
Ajánlatok/Pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 14.

A pályázatokat konkrét ös�szeg (forint) megjelölésével
fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására az össz vételár 10%-ának
megfelelő összeg, 1.470.035 Ft
bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának
határideje: 2018. augusztusi
testületi ülés.
Az értékesítés további feltételei Szentgotthárd Város
Önkormányzata honlapján
(www.hivatal.szentgotthard.
hu), a „Városüzemeltetési hirdetményeknél”, az „eladó,
bérbe adó önkormányzati
ingatlanok” menüpontban
megtekinthetők.
Bővebb felvilágosítás a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetésénél, illetve a
94/553-032-es telefonszámon
kérhető.

A pályázatokat konkrét ös�szeg (forint) megjelölésével
fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására az össz vételár 10%-ának
megfelelő összeg, 1.769.651 Ft
bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának
határideje: 2018. augusztusi
testületi ülés.
Az értékesítés további feltételei Szentgotthárd Város
Önkormányzata honlapján
(www.hivatal.szentgotthard.
hu), a „Városüzemeltetési hirdetményeknél”, az „eladó,
bérbe adó önkormányzati
ingatlanok” menüpontban
megtekinthetők.
Bővebb felvilágosítás a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetésénél, illetve a
94/553-032-es telefonszámon
kérhető.

Új építésű lakás eladó!

Eladó építési telek!

/HIRDETMÉNY/
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Képviselőtestület 144/2018. számú
határozat 3./ pontja alapján
az alábbi hirdetményt teszi
közzé:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező
9970 Szentgotthárd, Széll K. tér
20. tetőtér 3. sz. alatti, 1321/A/34
hrsz-ú, 48 m2 alapterületű lakást Szentgotthárd Város Önkormányzatának vagyonáról
szóló 6/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdése
szerint a helyben szokásos
módon meghirdeti eladásra
A lakás vételára:
16.917.070 Ft, mely 5% áfát
tartalmaz.
Ajánlatok/Pályázatok beérkezési határideje: 2018. augusztus 14.

/HIRDETMÉNY/
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Képviselőtestület 137/2018. számú
határozata alapján az alábbi
hirdetményt teszi közzé:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, 9970 Szentgotthárd,
József A. u. 30. sz. alatti
1273 hrsz-ú, 729 m 2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant
meghirdeti eladásra.
Vételár: 29.235.400 Ft,
mely 27% áfát tartalmaz.
A pályázatok beérkezési
határideje: 2018. augusztus
14.
A pályázatokat konkrét
összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására a vételár 10%-ának

A pályázatokat konkrét
összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására az össz vételár
10%-ának megfelelő összeg,
1.691.707 Ft bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztusi testületi ülés.
Az értékesítés további feltételei Szentgotthárd Város
Önkormányzata honlapján
(www.hivatal.szentgotthard.
hu), a „Városüzemeltetési
hirdetményeknél”, az „eladó,
bérbe adó önkormányzati
ingatlanok” menüpontban
megtekinthetők.
Bővebb felvilágosítás a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetésénél, illetve a
94/553-032-es telefonszámon kérhető.

megfelelő összeg, 2.923.540
Ft bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztusi testületi ülés.
Amennyiben a megadott
határidőig pályázat nem érkezik, úgy a pályázat beérkezésének határideje: 2018.
október 17-ére módosul.
Az értékesítés további
feltételei Szentgotthárd
Vá r o s Ö n k o r m á n y z a t a
honlapján (www.hivatal.
szentgotthard.hu), a „Városüzemeltetési hirdetményeknél”, az „eladó, bérbe
adó önkormányzati ingatlanok” menüpontban megtekinthetők.
Bővebb felvilágosítás a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetésénél, illetve a
94/553-032-es telefonszámon kérhető.
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TOP Paktum Sarok
A Dél-Vasi Foglalkoztatási
Paktum Iroda állandó rovatot
indít, melynek elsődleges célja,
hogy segítsük a Szentgotthárdi Járásban élő állást kereső
munkavállalók és munkáltatók egymásra találását.
Állást keres, munkahelyet
váltana, vagy megvalósítaná
álmai vállalkozását?
Személyre szabott tanácsadásra van szüksége?
Munkáltatói igényeken
alapuló, piacképes szakmát
nyújtó képzésen venne részt?
Nem talál szakképzett,
dolgozni akaró munkaerőt?
Szeretne támogatott foglalkoztatásban munkaerőt
alkalmazni?
Forduljon hozzánk bizalommal, vegye fel velünk a
kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
VASVÁRI JÁRÁS: PappFelber Anita: e-mail: anita.
felber@westpannon.hu; Tel:
+36-30-543-5313
KÖRMENDI JÁRÁS: Vass
Gyöngyi: e-mail: gyongyi.
vass@westpannon.hu; Tel:
+36-30-438-3872
SZENTGOTTHÁRDI JÁRÁS:
Kántor Ildikó: e-mail: ildiko.
kantor@westpannon.hu; Tel:
+36-30-211-2009
TOP kisokos
Állásinterjú? Nem probléma!
Májusban a helyes önéletrajz főbb szabályairól írtunk.
A mostani téma egy ezt követő stádium. Két lehetséges
eset van, ha elkészítettük és
szétküldtük az önéletrajzokat.
Az első és legjobb eset, ha behívnak minket állásinterjúra. A
második, amikor nem történik
semmi. Mindkét esetben van
tennivaló. Amennyiben nem
keresett minket egy munkáltató sem, érdemes megbeszélni
valakivel a módszereinket,
megmutatni önéletrajzunkat.
Ehhez nagyon jó segítség lehet
a mentor, ezt követően pedig
egy meghirdetett pozícióra

jelentkezni. Pályakezdőknek
ez nagyon jó visszacsatolás,
„gyakorlás” is lehet.
A behívás történhet telefonon, levélben vagy e-mailben.
Általában a telefonos megkeresést helyezik előtérbe.
Minden alkalommal pontosan
kérdezzük meg és jegyzeteljük
is le, hogy mikor hova kell
érkeznünk, és kit kell keresnünk! Ezek nagyon fontos
információk. Majd kérdezzünk
rá arra is, hogy szükséges-e
magunkkal vinnünk valamit.
(Kérhetnek tőlünk például
bizonyítványokat…)
Az állásinterjú egyik legfontosabb szabálya az ápolt
megjelenés. Hölgyeim és Uraim, bizony ki kell csípnünk
magunkat! De a mértéket
mindig az adott, betölteni
kívánt munkakör határozza
meg. Út-karbantartói állásra
nem kell zakóban és drága
cipőben megjelenni. A vezető irodai beosztás viszont
kosztümöt és zakót kíván.
Legyünk ápoltak és tiszták.
Mikor kezet fogunk és bemutatkozunk, nézzünk a másik
szemébe. Legyünk udvariasak!
Az állásinterjúk ma nagyon
különbözőek. Léteznek hos�szú tesztek, beszélgetések, és
vannak egészen családias,
bensőséges interjúk is. Bármelyiken kell is helytállnunk,
igyekezzünk a legjobb formánkat adni. Mindent világosan és érthetően mondjunk
el magunkról, de túlzásba ne
essünk. Nem feltétlenül kell a
gyermekünk problémás osztálytársáról mesélnünk, vagy
arról, mikorra tervezzük a
szoba felújítását. Viszont minden fontos információt adjunk
át magunkról. Ismertessük
végzettségünket, hogy milyen
a munkabírásunk, mik az
előnyeink. Itt kiemelten
fontos elmondani, hogy
felvételünk esetén kap-e
támogatást utánunk a
munkáltató. Hiszen ez

neki nagy anyagi segítség.
Ennek utánajárásában a mentorok szintén tudnak segíteni.
De lényeges lehet egy munkakör betöltésénél a saját autó,
rugalmas munkaidő vállalása,
vagy olyan hobbiban jártasság,
ami segítené a munkát.
Nagyon fontos, hogy ne lódítsunk, vagy hallgassunk el
olyan információt, ami pillanatnyilag hátrányosnak
tűnhet, de rákérdeznek (pl.:
van- e gyakorlata a szakmájában; van-e vezetői rutinja; tud
e-excelben dolgozni). Az őszinte kommunikáció a bizalom
alapja. Később úgyis minden
kiderül.
Amennyiben van lehetőségünk ezt gyakorolni valakivel,
bizony csak üljünk le, bármen�nyire is vicces, mert sokat segít.
Ha az itt leírtakkal kapcsolatban bármilyen segítségre vagy
útmutatásra lenne szüksége,
gyakorolni szeretne, vagy egyszerűen elakadt a munkakeresésben, elhelyezkedésben,
keresse a mentorokat!
Aktuális állásajánlataink:
fürdőfelügyelő, úszómester,
szaunamester, betanított varrómunkás, felszolgáló, eladó,
bútorasztalos és épületasztalos,
bútorasztalos, nemzetközi gépjárművezető, fűzőnő, műszaki
rajzoló, famintakészítő, forgalomszámláló, textilipari anyagmozgató-hengerbeállító.
A program a TOP-5.1.2VS1-2016-00001 a „Dél-Vas
Megyei Gazdaság- és Foglalkozás-fejlesztési együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés
szolgálatában” konstrukció
keretén belül valósul meg.

Hirdetés
A gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a Család- és
Gyermekjóléti Központ a
megfelelő humán erőforrások birtokában 2018.
szeptember 1-jétől szolgáltatásai között elindítja az
iskolai szociális munkát
az ellátási terület oktatási
és nevelési intézményeiben.
A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
intézménye pályázatot hirdet óvodai és iskolai szociális munkás munkakör
betöltésére.
A munkakörbe tartozó
feladatok:
Az iskolai szociális munkás az iskolában megjelenő támogató szakember.
Feladata az iskola szerves
részeként a prevenció, a
veszélyeztetettséget felismerő, kezelő és megszüntető feladat ellátása, amelyhez specifikus eszközeit
használja fel.
A munkakör betöltésének
feltételei:
- Főiskola, felsőfokú
szociális alapvégzettség,
gyermek, és ifjúságvédelmi oklevéllel rendelkező
tanár, óvodapedagógus,
okleveles pszichológus
- B kategóriás jogosítvány
A munkakörre való jelentkezés ideje: 2018. július
1-jétől a 0694/380-068-as
telefonon, illetve személyesen Uhor Anita intézményvezetőnél. Az önéletrajzokat
a csaladsegito@sztgnet.hu
e-mail címre várjuk.
A munkakör betöltésének
időpontja: A munkakör a
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Szentgotthárd

Úristen, kamasz lettem!
Május 7-én a Móra könyvtár
vendége volt Sohonyai Edit
írónő. Író-olvasó találkozói
valójában önismereti tréningek.
Az írónő a 12-14
éves korosztálynak
segít válaszolni a
következő kérdésekre: Mit jelent a
kommunikáció? Mi
az az ösztönszint?
Miért nehéz mostanában férfivá válni?
Mit várnak a lányok
a fiúktól? Mitől leszel vonzó a
másik nem számára? Hogyan
kell megfogni egy lány kezét?
Néhány fontos dolog a nethasználatról és a facebookról.
A testnyelvi gesztusok jelentése a gyakorlatban.
A gyermekkönyvtárban a
Széchenyi iskola nyolcadikosai vettek részt Sohonyai

Edit foglalkozásán. Mint regényeiben, most is a humor
eszközeivel igyekezett segíteni
a fiataloknak, mintegy emberismeretet oktatva. A kamaszok
Sohonyai Edit
dedikál

rendkívül élvezték az előadást,
maguk is szerepeltek egy-egy
jelenet erejéig. Sok-sok tanulsággal, ugyanakkor szórakoztató módon vezette be az írónő
a kamaszokat a testbeszéd
világába.
A találkozót a Vas Megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer támogatta.
M. P.
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HA ÖN MUNKAVÁLLALÓ, AKI…

Állást keres, munkahelyet váltana vagy megvalósítaná álmai
vállalkozását?
Személyre szabott tanácsadásra van szüksége?
Munkáltatói igényeken alapuló, piacképes szakmát nyújtó képzésen venne részt?

HA ÖN MUNKÁLTATÓ, AKI…

Nem talál szakképzett, dolgozni akaró munkaerőt?
Szeretne támogatott foglalkoztatásban munkaerőt alkalmazni?
Vegye fel velünk a kapcsolatot, forduljon hozzánk bizalommal!
Elérhetőségeink:
Dél-Vasi Foglalkoztatási Paktum Iroda
9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.
Tel.: 94/572-016; 30/361-1787
E-mail: paktum@vasvar.hu
www.delvasipaktum.vasvar.hu
A DÉL-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS
FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI
EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN
PROJEKT AZONOSÍTÓ: TOP-5.1.2-15VS1-2016-00001
A projekt kedvezményezettje Vasvár
Város Önkormányzata

Helyesbítés
Lapunk júniusi számában tévesen jelent meg egy képaláírás. A kistérségi forgatag főzőversenyes fotóján a Harmónia
Klub tagjai láthatók, nem a nyugdíjas egyesület Kártya Klubjának tagjai. A hibáért elnézést kérünk. (a szerk.)

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
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MOZIMŰSOR
július 13. 19:00, július 15.
18:30, július 17. 19:00
Kszi, Simon (szinkronizált
amerikai film – 2D)
július 14. 17:00, július 15.
16:00
A hihetetlen család 2 (szinkronizált amerikai családi animációs kalandfilm – 2D)
július 14. 19:30, július 16.
19:00
Ocean’s 8 – Az évszázad átverése (szinkronizált amerikai
akciófilm – 2D)
július 20. 19:00, július 21.
19:00, július 22. 18:00
Haverok harca (szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)
július 21. 17:00, július 22.
16:00
Kutyaparádé (szinkronizált
amerikai-angol kalandfilm
– 2D)
Vetítési szünet: július 23.
(hétfő) – augusztus 9. (csütörtök)
augusztus 10. 19:00, augusztus 12. 18:00
Felhőkarcoló (szinkronizált
amerikai akciófilm – 3D)
augusztus 11. 17:00, augusztus 12. 16:00
Hotel Transylvania 3 –
Szörnyen rémes vakáció
(szinkronizált amerikai családi animációs film – 3D)
augusztus 11. 19:00, augusztus 13. 19:00, augusztus
14. 19:00
Mamma Mia! – Sose hagyjuk abba (szinkronizált amerikai zenés vígjáték – 2D)
augusztus 17. 19:00, augusztus 19. 18:00, augusztus
21. 19:00
A Hangya és a Darázs
(szinkronizált angol-amerikai
sci-fi kalandfilm – 3D)
augusztus 18. 17:00, augusztus 19. 16:00
Hotel Transylvania 3 –
Szörnyen rémes vakáció
(szinkronizált amerikai családi animációs film – 2D)
augusztus 18. 19:00, augusztus 20. 19:00
Mamma Mia! – Sose
hagyjuk abba (szinkronizált amerikai zenés vígjáték
– 2D)

Szentgotthárd
KIVÉTELES HÉTVÉGE
Az év elején az előzetes és
a legoptimistább számítás
szerint májusban kellett volna
regisztrálni – tulajdonképpen a legmodernebb vetítéstechnika alkalmazásával
elkezdődött új időszak ötödik
évfordulóján – a százezredik nézőt, de ez sajnos nem
jött össze. Alapvetően azért
alakult így, mert az esztendő
első hónapjaiban kevés jó film
jelent meg, gyermekeknek
szóló alkotás pedig alig volt.
Országosan jelentősen visszaesett a mozik látogatottsága,
így nálunk is. Május végétől
tekintve – gyakorlatilag három hét alatt – a nézőszámot
jelentősen megnövelte, hogy
óvodások, általános iskolások
és gimnazisták összesen 12
szervezett előadáson vettek
részt. A várakozás idején izgalmakat tartogatott június közepe a szentgotthárdi Csákányi
László Filmszínház munkatársainak. Az idei 10.000. és
a digitális korszak 100.000.
vendégének érkezését várta
mindenki június 15-től 17-ig.
A kettő közötti különbség csak
273 fő volt. Pénteken este érkezett meg az első szerencsés
személy, és szombaton már
csak 160 néző kellett volna a
százezredikhez, de az aznapi
két vetítésre összesen nem érkeztek annyian. Vasárnap már
csak 20 főre volt szükség, ez a
délutáni előadásra meg is lett.
A TÍZEZREDIK VENDÉG
A szentgotthárdi Csákányi
László Filmszínház idei tízezredik vendége Kovács Réka
lett, aki június 15-én (pénteken) Szakonyfaluból érkezett
Tízezredik vendég

a Jurassic World: Bukott birodalom vetítésére. Az említett
napon egyébként már délelőtt
szintén volt a moziban, mert
gimnazista osztálytársaival Az
igazi csoda című filmet nézte
meg szervezett iskolai előadás
keretében. Az esti történések
azért is emlékezetesek maradnak számára, mert akkor volt
az első mozis randija a barátjával. Egyébként nem túl gyakran jár vetítésekre, ezt megelőzően csak januárban ült be
a Jumanji – Vár a dzsungel című
kalandfilmre. Szabadidejében
zenét hallgat, táncol és sportol.
Elsősorban az akciófilmeket
részesíti előnyben, mert sok
bennük az izgalom. Kedvenc
filmje a Galaxis őrzői. Véleménye szerint a szentgotthárdi
filmszínház színesíti a város
kulturális életét, a felújítása
óta pedig nagyon szép és
modern. Mindezek mellett a
személyzet tagjait igen kedves
embereknek tartja. Meglepődött, hogy ő lett a szerencsés
nyertes, és bizony néhányan
irigykednek is rá ezért.
A SZÁZEZREDIK VENDÉG
2013. május 10-én új korszak
kezdődött a szentgotthárdi
moziban, mert akkor került
sor a digitális vetítéstechnikával az első előadásra. Az
említett naptól számolva a
százezredik vendég 2018. június 17-én (vasárnap) délután
a Jurassic World: Bukott birodalom című film vetítésére váltott jegyet. A szerencsés személy a helybeli Báger Bertalan
lett, akit ebből az alkalomból a
tulajdonos önkormányzat nevében Huszár Gábor polgármester, az üzemeltető SZET
Kft. nevében pedig Sebestyén
Dénes szervező köszöntött.
Fortuna, a sors istennője úgy
döntött, hogy a Budapesti
Gazdasági Egyetem Pénzügyi
és Számviteli Karán tanuló
fiatalember érkezzen az említett napon a megfelelő időben
a filmszínház pénztárához.
Ritkán jár moziba, legutóbb
tavaly decemberben a Star
Wars – Az utolsó Jedik című
produkciót látta. Szabadidejében rendszeresen sportol, és
a mozgóképes műfajok közül

az akció, a vígjáték, a krimi
és a sci-fi áll hozzá közelebb.
Kedvenc alkotásai közé tartozik a Casino, a Nagymenők és a
Blöff, de szívesen megnézi Bud
Spencer filmjeit is.
Százezredik vendég

Nem igazán tartja magát
szerencsés embernek, de ezt
most megcáfolta az élet. Vasárnap a futball világbajnokság esti mérkőzését mindenképpen látni akarta, ezért
választotta a délutáni előadást,
ahova a testvérével és a szüleivel érkezett, a jegyeket pedig
ő vette meg mindenkinek. A
szentgotthárdi mozi a közelsége miatt rendkívül kedvező
számára, és úgy látja, hogy a
3D-s technológia jelentősen
fokozza az amúgy is kiváló
légkört. Mivel az ajándékok
között kapott száz darab tiszteletjegyet, amelyeket 2019.
június 30-ig kizárólag ő válthat be, ezért a jövőben minden
bizonnyal gyakori vendége
lesz a mozinak. Egyedi kedvezményt kap, mert filmenként
csak száz forintot kell fizetnie.
VETÍTÉSI SZÜNET
A Csákányi László Filmszínház a szabadságolások és
a karbantartási munkálatok
miatt július 23-tól augusztus
9-ig zárva tart, a nyári leállás
utáni első előadás augusztus
10-én (pénteken) lesz. Természetesen az említett időszakban megjelenő legjobb
produkciók a vetítési szünet
után hamar vászonra kerülnek. További információk és
online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

Szentgotthárd

Családi futósikerek Szlovéniában
Borbély Sándor pirosban

Rogasovciban rendezték
a 15. Rogasovski TEK elnevezésű terepfutóversenyt. A
több mint 300 induló között
egyedüli magyarként a szentgotthárdi Borbély család vett
részt az eseményen. A főfutam

6600 méteres távján két
kemény emelkedőt is le
kellett küzdeni. A résztvevők dolgát a kánikulai
meleg is nehezítette.
Ifjabb Borbély Sándor a
főfutamban abszolút 2.
helyen végzett 24,54-es
idővel.
Eredmények:
Főfutam 6600 m:
20 év alatti fiú: 1. Borbély Attila
20-29 év férfi: 2. Ifj. Borbély
Sándor
50-59 év női: 1. Borbélyné
Wekker Judit
60 év feletti férfi: 1. Borbély
Sándor

16. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás
Verseny időpontja: 2018.
augusztus 4. (szombat)
Előnevezési határidő:
2018. július 17. (hétfő) – www.
csatafutas.hu – ezt követően
csak a helyszínen van lehetőség nevezni
Futamok: Gyerekfutamok
(Ovis I. Kcs. 2013 és fiatalabb
300 m, II. Kcs. 2011 – 2012 300
m, III. Kcs. 2009 – 2010 800
m, IV. Kcs. 2007 – 2008 800
m, V-VI. Kcs. 2006 – 2003
1.200 m), Parafutam – 400
m, Főfutam (Kcs-ok: 1999-ig,
1998–1989, 1988–1979,

1978-1969, 1968-1959, 1958
előtt születettek), Hobbifutam.
A nevezési díjak befizetése
és a rajtszámok kiadása 2018.
augusztus 3-án, pénteken 17től 19 óráig a szentgotthárdi
Színházban (Széll Kálmán tér
7.), valamint a verseny napján
14:00 órától a rendezvény
helyszínén (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér).
A szervezők azt kérik, hogy
aki teheti, az a versenyt megelőzően vegye át rajtcsomagját!
Helyszíni nevezés a mindenkori futam kezdete előtti 1 óráig!

Könyv a Csatafutásról
Elkészült a „15 év Csatafutás” című könyv, amelynek
bemutatója és kedvezményes árusítása augusztus
4-én 17:20-kor lesz Szentgotthárdon a 16. Csatafutáson, a verseny központjánál. A könyvet Woki Zoltán,
a Csatafutás ötletgazdája,

megálmodója, 10 évig főszervezője írta, aki maga is futott
valamennyi Csatafutáson. A
szerző ismerteti a Csatafutás
legfőbb jellemzőit, mind a
15 Csatafutás lényegesebb
történéseit, érdekességeit
250 fényképpel, összefoglaló
statisztikákkal.
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nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely. Terjesztés:
Savaria Post. E-mail: ujsag@szentgotthard.hu • ISSN 0238-9312
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Gotthárdi futók Feldbachban
Feldbachban a „Stájer csoportban az első helyen
torma és napforduló” el- végzett.
nevezésű utca futóverse(Woki Zoltán)
nyen 350 futó vett
Woki Edina és Kovács Balázs
részt kellemesen
hűvös időben. A
kijelölt pálya a
városközpont utcáin kanyargott,
és két Rába-hídon
is át kellett futni.
A 4220 m-es távon Woki Edina
a 3-ik helyen ért
célba, 12660 m-en
Kovács Balázs az
abszolút értékelésben 5-ik, egyúttal
a 35-39 éves kor-

Középmezőnyben végeztek
csapataink
Hetedik helyen zárta 45
ponttal, 48-48-as gólarán�nyal a megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság 2017/18as idényét a Kiswire Szentgotthárd VSE. Meglehetősen
rapszodikusra sikeredett ez a
bajnoki év, otthoni vereségek,
idegenbeli győzelmek a döntetlenek mellett, de összességében elismerésre méltó
a teljesítmény. Kérdés, hogy
a középmezőnyben végzett
csapat gólaránya a védelmet,
vagy a csatársort dicséri?
A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Körmendi csoportjában szereplő
Rábatótfalui SE 5. helyen
végzett a bajnokságban 43
ponttal és 78-78-as gólarán�nyal. (A sors furcsa játéka,
hogy mindkét szentgott-

hárdi gárda azonos rúgott
és kapott góllal fejezte be a
bajnoki évet.) A rábatótfalui
csapat eredményei között ittott találunk nagyobb arányú
győzelmeket és vereségeket.
A hazai mérleg kifejezetten
jónak mondható, idegenben
már gyengébben muzsikáltak a fiúk. Az 5. hely elfogadható teljesítmény, főként,
ha azt vesszük figyelembe,
hogy a csapat a feltételek
hiányában akkor sem tudott felsőbb osztályba lépni,
amikor lehetősége lett volna
rá. A gólerősséget támasztja
alá, hogy a végelszámolásnál
Bouti Dávid 24 góllal 4. lett a
góllövőlistán.
Még nem közölt eredmény:
Rábatótfalu–Őriszentpéter 4-2
l.e.

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

