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Szentgotthárd két általános iskolájában és két középiskolájában szeptember elsején kezdődött a 2018/2019-es
tanév. A hétvége miatt azonban csak
szeptember 3-án ültek iskolapadokba
a diákok. A Vörösmarty Mihály Gimnáziumban a 125. tanév vette kezdetét.
Szeptember harmadikán 321 gyermek kezdte meg a Szentgotthárd
és Térsége Iskola Arany János 1-4.
Évfolyamos Általános Iskolájában a
2018/19-es tanévet, válaszolt kérdésünkre Schleipfnerné Gáspár Andrea
tagintézmény-vezető. Három első
osztály indult 66 tanulóval. 16 gyermek
fog német nemzetiségi nyelvet tanulni,
21-en választották az angol nyelvet, 29
tanuló pedig a németet.
Folytatás a 7. oldalon

Az államalapítás ünnepén
jeles városi évfordulókról is megemlékeztek
Augusztus 20-án, Szentgotthárdon a Nagyboldogasszony
templomban celebrált ünnepi mise után tartották a városi
ünnepséget, megemlékeztek az államalapításról, a település
alapításának 835., városi rangra emelésének 35., és Dr. Vargha Gábor halálának 70. évfordulójáról is. Az ünnepségen
Pável Tamás és Simon Miklósné vehette át az önkormányzat
kitüntetését.
A hagyományokat követve,
Rápli Róbert karnagy vezényletével, Szentgotthárd
Város Fúvószenekarának
térzenéje vezette fel az ünnepi eseményeket.
A misét Heiter Róbert
Gottfried káplán celebrálta.
Homiliájában a keresztény hit
terjesztőjeként emlékeztetett
Szent Istvánra, államalapító
nagy királyunkra. „Félelme-

tesen szép feladatra vállalkozott, amikor a széthúzó törzsek életét néppé kovácsolta
össze. Biztos kézzel választott,
amikor a nyugat, a latinítás,
Róma mellett köteleződött
el, a pápától kért és kapott
áldást. A bölcsesség, okosság,
értelem hármasával tudott
élni és nemzetet teremteni.”
A szertartáson a Nagyboldogasszony Plébánia-

templom Kórusa énekelt. A
mise végén Heiter Róbert
Gottfried kérte a híveket,
hogy együtt imádkozzanak

plébánosuk, Rimfel Ferenc
gyógyulásáért, aki előző nap
kórházba került.
Folytatás a 2. oldalon

Simon Miklósné, Huszár Gábor
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Az államalapítás ünnepén
jeles városi évfordulókról is megemlékeztek
Folytatás az 1. oldalról
A mise után kezdődött az
önkormányzati ünnepség,
amelyen részt vettek az önkormányzat képviselői, Dr. Orbán
István a Szentgotthárdi Járási
Hivatal vezetője és Bana Tibor
országgyűlési képviselő. Huszár
Gábor polgármester mondott
beszédet. István király életútját
ismertette: Géza nagyfejedelemnek egyetlen fia született,
akit Vajknak, azaz hősnek, vezérnek nevezett el. Vajk 973ban a keresztségben az István
nevet kapta. Géza, Istvánt jelölte
ki utódjául, de apja halála után,
Istvánnak a hatalomért meg
kellett küzdenie idősebb rokonával, Koppánnyal, akit német
segítséggel le is győzött.
Az államszervezet kialakítása után nagy erővel látott
hozzá a térítéshez. A tíz egyházmegye létrehozásán kívül
nevéhez fűződik több bencés
apátság megalapítása is. Az
ország külső és belső egységét
és a keresztény hitet minden
ellenséggel szemben megvédte. István királyt a középkori krónikások dinamikus,
határozott személyiségként,
erőskezű uralkodóként írták
le. Ugyanakkor szigorú, ámde
igazságos bíróként, valamint
önmegtartóztató és egyházépítő szentként is ábrázolták.
A társadalmi, gazdasági rend,
a biztonság megszilárdítása,
a tisztességesek ellen vétők
elrettentő hatású megbüntetése volt célja törvényeinek és
intelmeinek.
Szent István király tisztában
volt felelősségével és annak
jelentőségével, hogy hatalmát
Istentől kapta. Ennek jele volt,
hogy minden évben egyszer, a
templomban, letette uralkodói
hatalmát, mintegy visszaadva
azt Istennek. Uralkodói eszményképét így fogalmazta meg

fia, Imre számára: ,,Uralkodjál
szelíden, alázattal, békésen, hazugság és gyűlölködés nélkül!
A király koronájának legfőbb
ékszerei a jótettek, ezért illő,
hogy a király igazságossággal
és irgalmassággal, valamint
a többi keresztény erénnyel

tetésére, 2013-ban emléktábla
került a gimnázium folyosójának falára, mely az egykori
szentgotthárdi ügyvéd által
alapított, a gimnázium szegény
sorsú tanulói javára létrehozott
alapítványról emlékezik meg.
2016-ban pedig önkormányHeiter Róbert Gottfried

ékeskedjék. Szent István király
1038-ban halt meg, Szűz Mária
mennybemenetelének napján.
Halálos ágyán neki ajánlotta fel
az országot.
1083-ban Szent László avattatta szentté, aki a hagyomány
szerint VII. Gergely pápával
együtt jelölte ki ünneppé ez
alkalomból augusztus 20-át.
A továbbiakban Szentgotthárd idei, jeles évfordulóival,
a település alapításának 835.,
városi rangra emelésének 35.
és Dr. Vargha Gábor halálának
70. évfordulójáról emlékezett
meg a polgármester.
„Településünk 835 éves
múltjából idei ünnepségünkön
különös hangsúlyt helyezünk a
huszadik század elejére, amikor is olyan nagy formátumú
emberek képviselték váro
sunkat és térségét a Magyar
Országgyűlésben, mint Széll
Kálmán, vagy dr. Vargha Gábor.
Széll Kálmán egykori munkásságát már régóta jól ismerjük
és elismerjük Szentgotthárdon.
Dr. Vargha Gábor méltatása
azonban valamiért elmaradt.
A méltatlan helyzet megszün-

zatunk kezdeményezte a kollégium róla való elnevezését.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete idén júliusban
megalapította a Szentgotthárdi
Halhatatlanok Aranykönyvét.
A Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyve a település

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 154/2018. számú határozatában egyetértett azzal,
hogy dr. Vargha Gábor, egykori
szentgotthárdi lokálpatrióta
és országgyűlési képviselő a
Szentgotthárdi Halhatatlanok
Aranykönyvébe bekerüljön,
tekintettel arra, hogy tevékenysége Szentgotthárd település
számára a mai napig meghatározó jelentőségű. Egyúttal a
szentgotthárdi köztemetőben
található sírhelyét díszsírhelynek minősítette.
Kötelességünk folytatni nagy
lokálpatrióta elődeink munkáját – fejezte be mondandóját
Huszár Gábor.
Az ünnepségen a polgármester adta át az önkormányzat kitüntetéseit.
Pável Tamás, a Vörösmarty
Mihály Gimnázium tanára,
Szentgotthárd város diáksport
életében végzett több évtizedes
kiemelkedő és lelkiismeretes
szakmai munkájának elismerése és megbecsülése jeléül

Pável Tamás, Huszár Gábor
életére kiható, kiemelkedő
jelentőségű emberek nevének
és emlékének megörökítésére
szolgál halálukat követően –
legkorábban elhalálozásuk
után ötven évvel. Az Aranykönyvbe azon személyek neve
kerülhet, akik Szentgotthárd
szempontjából meghatározó
jelentőséggel bírtak.

Szentgotthárd Testnevelési és
Sport díját kapta.
Pável Tamás 1996 óta tanít
testnevelést a Vörösmarty
Mihály Gimnáziumban. Szakmai-pedagógiai munkája, az
utánpótlás-nevelés terén végzett tevékenysége és diákjai
versenyeredményei kiemelkedők. Az elmúlt évek alatt
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nagy gondot fordított arra,
hogy tanítványaival megszerettesse a sportot. Edzőként
számos sikert aratott, az általa
felkészített csapatok évek óta
kiváló eredményeket érnek
el körzeti, megyei és országos
versenyeken. A diákolimpiákon több országos siker is született, hosszan sorolhatnánk az
előkelőbbnél előkelőbb helyezéseket mind a kézilabda, mind
pedig a labdarúgás sportágban.
2018-ban a gimnázium lány kézilabda csapata első helyezést
ért el a diákolimpia országos
döntőjében. Pável Tamás a
torna „Legjobb felkészítő, testnevelő” díját is hazahozhatta.
Eredményeivel nemcsak a
gimnázium, hanem a város
hírnevét is öregbíti. A diák- és
szabadidősport, valamint a

versenysport területén nyújtott kiemelkedő munkájának
méltó elismerése e díj.
Simon Miklósné a közösség érdekében végzett önzetlen munkája elismerése és megbecsülése
jeléül „Szentgotthárd Városért”
kitüntetésben részesült.
Simon Miklósné Mosonyi
Piroska 1962-ben került Szent-

gotthárdra, amikor az ÁFÉSZhez hívták dolgozni. Akkoriban
az ÁFÉSZ-nél még működtek
szakcsoportok, a közösségi
kertek a kert szakcsoporthoz
tartoztak, melynek könyvelését ő látta el. Bérelt egy kis
területet és kertészkedni kezdett, közben könyvekből, folyóiratokból képezte magát így

A temetőben, családtagok és az önkormányzat képviselői
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szerzett szakmai tudást a gyümölcs- és zöldségtermesztés
terén. 1996-ban választották
meg a Kertbarátok Egyesülete
elnökének, az általa kialakított
szabályzat biztosítja a működés rendjét. Az egyesületi
munka mellett szorgalmasan,
nagy hozzáértéssel gondozza
saját, 1000 négyzetméteres
kertjét. Tapasztalatait továbbadja, előadást szervez, segíti a
város kezdeményezéseit, tevékeny részt vállal „A legszebb
konyhakertek” program lebonyolításában. Alapító tagként
tevékenykedik a Foltvarrók
klubjában és tagja a Szentgotthárdi Énekegyesületnek is.
Önzetlen munkájának méltó
elismerése e díj.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Emléktáblát avattak Vargha Gábor egykori házánál
A templomi ünnepség után
a Kossuth Lajos utca 3. szám
alatt, Vargha Gábor egykori
otthonánál (ma a Szentgotthárdi Rendőrőrs) folytatódott a megemlékezés. Vargha
Gábor élete és munkássága
előtt tisztelegve emléktáblát
avatattak.
Szentgotthárd Város Fúvószenekarának muzsikája
fogadta az érkezőket a Kossuth
Lajos utcában. Huszár Gábor
polgármester köszöntötte a
megjelenteket, köztük a Vargha család leszármazottait, a
Portugáliából érkezett dédunokát, Edwige von Zedtwitz
grófnőt és a Balatonfüredről,
Zalaegerszegről, Budapestről
érkezett rokonokat.
Az avatás előtt Csuk Ferenc, helytörténész foglalta
össze a hetven éve elhunyt
Vargha Gábor élettörténetét.
„Ki volt ő? Sorolhatom: ügyvéd, bankár, országgyűlési
képviselő, városbíró-helyettes, Vas-Vármegye alispánja
és polgár. 1859-ben Andrásfán született, Kőszegen,

Sopronban, Szombathelyen
járt középiskolába. Ügyvédnek készült, gyakorlati éveit
Szent-Gotthárdon (akkor így
írták) töltötte. Példaképe Széll
Kálmán, a pénzügyminisz-

gyárak, dohánygyár, óragyár,
selyemgyár, kaszagyár. A
dohánygyár Szentgotthárdra
telepítéséért küldöttséggel
kereste fel Wekerle Sándor
akkori kormányfőt. Az óraEdwige von Zedtwitz,
Huszár Gábor, Csuk Ferenc

ter, később miniszterelnök,
vele szövetkezve követett
el mindent az akkori község felvirágoztatásért. Aktív
szerepet vállalt a gimnáziumi oktatás előkészítésében
és az iskola létrejöttében,
később alapítványt hozott
létre a szegényebb diákok
támogatására. Sorra épültek a fejlődéshez szükséges

gyár létrehozásakor részvények jegyzésével segítette a
befektetőket. Vargha Gábor
Szentgotthárd érdekében
kifejtett tevékenységét hos�szan sorolhatnánk, nevéhez
köthető a Szentgotthárdi
Takarékpénztár, a Szentgotthárdi Járási Kórház Egylet,
az Országos Vöröskereszt
Egylet szentgotthárdi fiókja,

civil szervezetek létrejötte, és
számos, az infrastruktúra fejlesztését célzó tevékenység.
Trianon után a gimnázium
megszüntetését is tervbe vették, kapcsolatai révén sikerült
megakadályozni.
Széll Kálmán mellett Vargha Gábornak is köszönheti
a város, hogy a térség meghatározó szellemi és gazdasági
központja lett.”
Csuk Ferenc elmondta, a
házban, amely ma a rendőrőrs
épülete, 1900-tól 1948-ig lakott
a család. Igazi lokálpatriótaként, a község gyarapodásért
dolgozott, 1945-ben kisemmizték. Szegényen, osztályellenségnek bélyegezve halt meg
1948-ban, felesége a szegényház lakója lett, ott is hunyt el.
A beszéd után Huszár Gábor polgármester, és a család
nevében Edwige von Zedtwitz
leplezte le és avatta föl Vargha
Gábor emléktábláját, amelyet
a szentgotthárdi önkormányzat készíttetett halála 70. évfordulójára.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc
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Intézményfelújítások indulnak
A szentgotthárdi önkormányzat pályázatai pozitív elbírálásban részesültek a Területi Operatív Program (TOP) keretében. A Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása
mellett az Arany János Általános Iskola komplex energetikai
fejlesztése is megvalósul a következő hónapokban. A kivitelezést a központi támogatási szerződésben meghatározott
határidőkre tekintettel, jövő tavaszig meg kell valósítani.
Az óvoda pályázat keretében az épület új épületszárny
hozzáépítésével tornaszobával, szertárral, többfunkciós
közösségi térrel bővül. Új,
akadálymentesített bejáratot
is létesítenek és akadálymentes mellékhelyiség
is készül. A felújítás során megvalósul a régi
épületszárnyak utólagos hőszigetelése és
kicserélik a nyílászárókat is. A már több éve benyújtott pályázat előkészítése során a műszaki tartalom
összeállítása körültekintő
tervezés, valamint széleskörű szakmai egyeztetést
követően, a költséghatékony
technológiák és műszaki
megoldások alkalmazásával került meghatározásra, az akkor érvényes piaci
árak szerint: 151.300.000
Ft összköltséggel, ebből
150.000.000 Ft pályázati
támogatással kalkulálva. A
pályázat tavalyi elbírálását
követően – az építőiparban
tapasztalható jelentős áremelkedésekkel számolva
– az önkormányzat a kiviteli
tervdokumentáció végleges
változatát több szakértővel
is átnézette és úgy készítette
el, hogy a lehetséges csökkentéseket, egyenértékű, de

olcsóbb műszaki kiváltásokat átvezette azokon. Az előkészítő tevékenységek, ezek
között a tervezési-engedélyezési folyamatok lezárulta

Augusztus

megvalósításának időszakát
a pályázati projekt lebonyolításának központi támogatási
szerződésben meghatározott
határidejéhez volt szükséges
igazítani, így a kivitelezés
befejezésének határideje:
2019. május 15.
Az „Arany János Iskola
energetikai fejlesztése Szentgotthárdon” projekt célja a
iskola épületének fűtési és
világítási energiafogyasztásának csökkentése. Ennek
érdekében teljes külső, valamint pótlólagos (padlás-, pince-, lapostető,
árkádfödém) hőszigetelést végeznek, és
valamennyi fűtött térrel határos nyílászáró
cseréjére is sor kerül. A
napelemes rendszer telepítésével a villamos energia
felhasználását csökkentik.
Az önkormányzat 2016-ban
benyújtott pályázatának előkészítése az akkor érvényes
piaci árak szerint történt:
158.818.397 Ft összköltséggel,
100%-os támogatással kalkulálva. A projekt 2017-ben részesült pozitív elbírálásban.
Az előkészítő tevékenységek,
ezek között a tervezési folyamatok lezárulta után, a kivitelező kiválasztására nyílt
közbeszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat, a
felhívásra azonban egyetlen
vállalkozó sem nyújtott be

közepén megkötötték
a szerződéseket
után, a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás kapcsán a
projekt összköltsége így is
195.077.835 forintra nőtt, illetve a megvalósítási időszak
kényszerűen – a pályázat
benyújtásakor előzetesen
tervezett nyári hónapokkal
ellentétben – későbbre tolódott át. Szentgotthárd Város
Önkormányzata további 43,7
millió Ft-nyi saját hozzájárulásra vállalt kötelezettséget,
hogy elindulhasson a beruházás, a költségnövekmény
finanszírozására párhuzamosan igénylést nyújtott be
a Magyar Államkincstárhoz.
A kivitelezési szerződést augusztus 15-én kötötték meg a
TENDER Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel. A kivitelezés

Karbantartás a fürdőben
A szentgotthárdi fürdő szokásos féléves karbantartás
miatt 2018. 09. 17. és 2018. 09. 20. között rövid szünetet tart.
Ebben az időszakban a fürdő összes részlege zárva tart. Az
üzemszünet után, 2018. 09. 21-én, pénteken már újra megnyitja kapuit a vendégek előtt.
Információ: St. Gotthard Spa & Wellness

ajánlatot. Az eredménytelenül zárult eljárást követően
újabb felhívást jelentettek
meg: a legkedvezőbb árajánlat következtében a projekt
összköltsége 203.943.120 forintra nőtt, illetve a megvalósítás időszaka kényszerűen –
az előzetesen tervezett nyári
tanítási szünettel ellentétben
– a tanítási időszakra tolódott át. Az önkormányzat további bruttó 45,1 millió Ft-nyi
saját hozzájárulásra vállalt
kötelezettséget, hogy megvalósulhasson a tervezett felújítás, a költségnövekmény
vonatkozásában pedig itt is
benyújtotta finanszírozási
kérelmét a Magyar Államkincstárhoz. A kivitelezési
szerződést 2018. augusztus
14-én írták alá, kivitelező
az AXILL Kft. A kivitelezés
megvalósításának időszakát
a pályázati projekt lebonyolításának központi támogatási
szerződésben meghatározott
határidejéhez volt szükséges
ennél a projektnél is igazítani, így a kivitelezés befejezésének véghatárideje: 2019.
április 30.
(Információ: szentgotth á r d i ö n ko r m á ny z a t , „ A
Sz e n t g o t t h á r d i Já té k v á r
Óvoda bővítése és energetikai felújítása”, az „Arany
János Iskola energetikai
fejlesztése Szentgotthárdon”
projektek)

Szeptember végén gyűjtik be
a zsírokat, olajokat
2018. januárjától a Pannon BioOlaj Kft. vette át a Müllex
Kft.-től az elhasználódott étkezési olajak, zsírok begyűjtését
a szentgotthárdi lakosoktól. Normál üzemmódban minden
páratlan hónap utolsó péntekén végzik el a munkát, de
technikai okokból lehet eltérés! Legközelebb szeptember
28-án, pénteken adhatja le a lakosság az elhasznált étkezési
olajokat, zsírokat.
Papp József,
a Pannon BioOlaj Kft. ügyvezetője
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Kiállítás és könyvbemutató a múzeumban
A szentgotthárdi Pável Ágoston Múzeumban kiállítást
rendeztek Vargha Gáborról,
és itt mutatták be a róla szóló
könyvet, amely a Szülőföld
Könyvkiadó gondozásában
jelent meg.
A múzeumban folytatódott
az ünnepség, dokumentumokkal, korabeli újságcikkekkel, a leszármazottaktól kapott
fényképekkel rendezték be az
emeleti termet. Vargha Gábor
életéről a szentgotthárdi önkormányzat támogatásával
és pályázati pénzből könyvet
jelentettek meg. Az Elveihez
hűen című kötetet Csuk Ferenc helytörténész és Katona
Beáta a Széchenyi iskola történelemtanára írta.
Katona Beáta mutatta be
a könyvet. „Történelmünk
darabkái itt vannak velünk
mind a mai napig és rengeteg
érdekességet, új információt mutatnak meg nekünk,
ha kicsit közelebbről szemléljük meg őket. Dohánygyár, óragyár, selyemgyár.
Századfordulós fellendülés
Szentgotthárdon. Vagy akár
a gimnázium. Azt gondolom,
az előzőekhez hasonlóan,
ezek is ismerősen csengenek
mindenkinek. De mi vagy ki
a közös a felsoroltakban? A
válasz erre: Vargha Gábor,
akinek nevét kevesen ismerik.
Vargha Gábor életpályáját feldolgozó, átfogó mű még nem

készült. Gazdag életútjáról,
tevékenységeinek eredményeiről korabeli újságokból,
országgyűlési almanachokból,
a Vakarcs Kálmán könyvből
és a Szentgotthárd monográfiából szerezhettünk eddig
információt. Mi megpróbáltuk
az eddigi ismereteket újabb
adatokkal, információkkal
kibővíteni, így bátran állítha-

suk. Azt a települést is, amely
1898-tól nagyközség és járási
székhely volt, 80 község élén
adóhivatalt, járásbíróságot,
telekkönyvi hivatalt mondhatott magáénak. Azt a települést, amely a századfordulón
a megye 2. legnagyobb gyári
központja volt ugrásszerű
lakosság növekedéssel: 1870ben 900 fő, 1918-ban 3 ezer fős

Csuk Ferenc,
Katona Beáta

tom, hogy hiánypótló könyvet
foghatnak majd a kezükbe.
Könyvünkben a Szent-Gotthárdon 130 éve letelepedett
és 70 évvel ezelőtt meghalt
Vargha Gábor, és egyben a
175 éve született Széll Kálmán
előtt is fejet hajtunk. A munka
során elsődleges forrásokat,
levéltári dokumentumokat,
sajtócikkeket kutattunk fel.
Az elkészült könyv nem hagyományos értelemben vett
életrajz, hiszen célunk volt az
is, hogy a segítségével létrejött gyárakat, egyesületeket,
és a századforduló korabeli
Szentgotthárdot is bemutas-

lakossággal. A fejlődés Vargha
Gábor munkálkodásának,
közbenjárásának is köszönhető. Olyan embert találtunk,
akinek sorsa összefonódott
történelmünkkel (dualizmus
kora, I. világháború, Trianon,
II. világháború, szovjet megszállás), és sorsa összefonódott
városunk múltjával. Olyan
embert találtunk, aki attól
kiemelkedő, hogy mindig a
konkrét cselekvési lehetőségeket kereste, embertársaiért
és Szentgotthárdért tevékenykedett. Rengeteget tett
azért, hogy városunk stabilitását megalapozza és tetteivel

olyan szilárd alapot teremtett,
amelynek hatása a mai napig
nyomon követhető és büszkén
tekinthetünk rá.”
A szerző végül megköszönte a szentgotthárdi önkormányzatnak, a kiadónak és
mindazoknak a segítségét,
akik közreműködtek a könyv
létrehozásában.
A kiállítást Huszár Gábor
polgármester nyitotta meg.
A család nevében, Vargha
Gábor dédunokája, Edwige
von Zedtwitz köszönte meg,
hogy dédapja sorsát, Szentgotthárdért végzett tevékenységét nyilvánosságra hozták
és méltatták. Megköszönte
az önkormányzatnak és a
könyv szerzőinek fáradozását, elmondta, ha visszatér
Portugáliába, segítséget fog
kérni ahhoz, hogy a könyvet
portugál nyelvre is lefordítsák.
Az ünnepség végén a szentgotthárdi önkormányzat júliusban alapított, Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvébe elsőként dr. Vargha Gábor nevét jegyezte be Huszár
Gábor polgármester.
Az ünnepség végén a családtagok és az önkormányzat
képviselői megkoszorúzták
Vargha Gábor sírját (a közelmúltban díszsírhellyé nyilvánította és fölújíttatta a város)
a szentgotthárdi, Hunyadi úti
temetőben.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Városunkkal ismerkedett
Spanyolország nagykövete
Tisztelgő, ismerkedő látogatásra érkezett szeptember 4-én Szentgotthárdra
Anunciada Fernández de Córdova Spanyolország nagykövete, aki 2018. májusától
vezeti hazája budapesti külképviseletét. A
nagykövetasszonyt Labritz Béla alpolgármester fogadta az önkormányzati hivatalban, ahol zártkörű tanácskozást folytattak.

A megbeszélésen jelen volt Susana de
Ibarrondo, a nagykövetség gazdasági és
kereskedelmi tanácsosa. A spanyol diplomáciai delegáció látogatása a közelmúltban felújított Refektórium, és a jelenleg
is restaurálás alatt álló barokk templom
megtekintésével zárult.
Horváth R. László

Anunciada Fernández
de Córdova spanyol nagykövet,
Labritz Béla alpolgármester
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A Szentgotthárdi Kaszagyár volt
igazgatójától,
Tóth Lajostól (1934-2018)
búcsúzunk
Bár mindenki tudja, aki megszületik,
az egyszer el is távozik a földi létből,
azért az ember ezt a tényt nem könnyen
veszi tudomásul. Főleg akkor, amikor
újra és ismét arról értesül, hogy megint
elment közülünk valaki – egy tősgyökeres kaszagyári –, akit sokan ismertek.
Tóth Lajos, mindenki Lajos bácsija
hagyott itt most minket. Családjában, rokoni és baráti
körében, valamint a még élő, volt kaszagyári dolgozók
körében nagy űrt hagyott maga után.
Tóth Lajos 1934. szeptember 22-én, a Baranya megyei
Hiricsen született. A Pécsett 1952-ben elvégzett gépipari
technikum után, 1953-ban került Szentgotthárdra, ahol
a Kaszagyárban vállalt munkát, a városban telepedett le,
alapított családot.
Első, és 1994-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig, egyetlen
munkahelye a Kaszagyár volt.
Munkahelyén a legkülönfélébb beosztásokban dolgozott, de igazi vezetői kvalitása, szervezőkészsége a termelés
területén bontakozott ki. Termelési főosztályvezető, majd
gyáregységvezető lett. Vezetőként igazán nagyléptékű,
sokszor fájó intézkedéseket megkövetelő átszervezéseket kellett végrehajtania, amikor Mosonmagyaróvárhoz,
később a győri RÁBA gyárhoz történt meg a Kaszagyár
csatlakozása, amely minden esetben profilváltással, új
termékek gyártásba kerülésével járt.
Markáns egyéniség volt. Nem ismert lehetetlen feladatot, a gyár elé tűzött célokat, legyen az termékváltás,
munkahelyi átszervezés, sokszor teljesíthetetlennek tűnő
termelési cél, sziklaszilárd keménységgel, megingás nélkül hajtotta végre. Számára nem volt munkaidő, ha kellett
akár 20 órát is a gyárban töltött, mert mindent az utolsó
részletekig ismerni akart.
Tóth Lajos 1994 évi nyugdíjazásáig az épülő új RÁBA gyár
koordinációs feladatait is ellátta, kiemelkedő kapcsolatokat kialakítva a győri gyárvezetéssel. Jelentős érdemei
vannak abban, hogy az OPEL ezt a gyárat választotta első
magyarországi gyártóhelyeként.
Lajos közéleti emberként is ismert volt. Lelkes támogatója és segítője, rövid ideig vezetője is volt a helyi Vasas
Sportegyesületnek. Nagyon szerette a focit, nem volt hazai
mérkőzés nélküle a lelátón.
Nyugdíjba vonulása után családjának élt. Keserű csalódással figyelte a Kaszagyár sorsát, annak enyészetét,
felszámolását, hisz 41 évig szinte második otthona volt.
Néhány közeli baráttal, volt évfolyamtársaival, valamint
a volt munkatársaival alapított asztaltársasággal tartotta
haláláig a rendszeres kapcsolatot.
Augusztus 11-én otthonában, hirtelen érte a halál. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 22.-én 16 órakor volt
a szentgotthárdi temetőben.
Nyugodjék békében!
Pochán Miklós

Lakossági tájékoztató
a téli rezsicsökkentés tárgyában
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsök
kentésben még nem részesült szentgotthárdi háztartásoknak (ahol nem gázzal, elektromos árammal vagy távfűtéssel történik a fűtés) egyszeri támogatás igénylésére van
lehetőségük Magyarország Kormányának döntése alapján.
Ennek biztosítása érdekében a Belügyminisztérium részére
Önkormányzatunk igényfelmérést végez.
Háztartásonként 1 db igénybejelentő lap nyújtható be:
– levélben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9971 Szentgotthárd, Pf.: 23.) címezve, vagy
– személyesen Laczó Évánál, a hivatal szociális ügyintézőjénél (I. emelet 3. számú irodahelyiség), vagy
– szkennelve a laczoeva@szentgotthard.hu elektronikus
levélcímre küldve, vagy
– a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali
kapujára megküldött elektronikus dokumentumként.
Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. október 15.
napja. E határidő elmulasztása jogvesztő! Az igénylőlap
átvehető Laczó Éva szociális ügyintézőnél, vagy szerkeszthető formában letölthető a hivatal.szentgotthard.hu
weboldalon a „HIRDETMÉNYEK” menüsorban a „Hatósági
és Koordinációs ügyekhez kapcsolódó hirdetmények” között, a
„Téli rezsicsökkentés” menüpontban.
A kérelmező személynek az adott háztartás a bejelentett
lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye kell, hogy
legyen. Háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közösségét kell érteni.
Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz,
propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett), mely
később nem módosítható. A természetbeni támogatás a
fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb,
például szállítási, darabolási költségeket.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:
– gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és
korábban már részesült téli rezsicsökkentési támogatásban,
– kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat a benyújtott igények vonatkozásában előszűrést köteles
végezni. A távhőszolgáltatónál ellenőrzi, hogy az igénybevevő háztartás rendelkezik-e távhőszolgáltatási szerződéssel,
illetve ellenőrzi, hogy az adott háztartásra már nyújtottak-e
be igénybejelentést. Ezen kívül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága adminisztratív
és helyszíni, szúrópróbaszerű vizsgálatot végez. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az
igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása
esetén – büntető eljárást kell kezdeményeznie.
Ha az igénylést személyesen adja le, kérjük, hozza
magával lakcímkártyáját is!
További információval ügyfélfogadási idő alatt Laczó Éva
szociálpolitikai ügyintéző áll rendelkezésre a fent megjelölt
irodában vagy a (+36-94) 553-052 telefonszámon.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az egyszeri természetbeni támogatás pontos időpontjáról információval
jelenleg nem rendelkezünk!
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
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Tanévkezdés: iskolába öröm járni
Folytatás az 1. oldalról
A nyáron az iskola fenntartója elvégeztette a festést,
az egyik osztályban padlót is
cseréltek. Az Arany iskolában
két éve használtak elektronikus Moza-naplót, nagyon
jól működött, ettől a tanévtől
a Kréta e-napló használatát
tették kötelezővé.
A Szentgotthárd és Térsége
Iskola Széchenyi István 5-8.
Évfolyamos Általános Iskolájában a 2018/2019-es tanévet
12 osztállyal kezdtük meg,
évfolyamonként 3 osztállyal.
A tanulói létszám nem változott, pontosan ugyanannyi
diákunk van, mint az előző
tanévben, azaz 240. Közülük
47-en ötödikesek – tudtuk
meg Kovács Jánosné, tagintézmény-vezetőtől. Az idei
tanévben is a korábbi képzési
formákat tudják ajánlani az
őket választó tanulóknak. Idegen nyelvből választhatják az
angol és német nyelvet, normál és emelt szinten is. Nemzetiségi nyelvet is oktatnak
német és szlovén nyelvből.
Folytatják a két évvel ezelőtt
megkezdett nívócsoportos
oktatást magyar nyelv és
irodalomból, valamint matematikából. Ez azt jelenti, hogy
ebben a tanévben ez a képzési forma felért a nyolcadik
évfolyamhoz, és hatodiktól

tanári kar létszáma, ebből a
szempontból szerencsésnek
mondhatják magunkat, hisz
100%-os a szakos ellátottság.
Minden tantárgyat minden
évfolyamon, képzett, tapasztalt pedagógusok oktatnak,

Az 1.b. osztály tanulói
akik túlnyomó többségben
már évek, illetve évtizedek
óta az iskola alkalmazásában
állnak. Az iskola épületében
karbantartási munkák folytak a nyáron. Teljes egészében
megújult tantermekkel tudták fogadni az újonnan érkező ötödikeseket. Ugyancsak
megszépült a tanári szoba
és intézményvezetői iroda,
ahol szalagparketta lehelyezésére és festésre került sor.
A folyosókra új világítótestek
kerültek, valamint az osztálytermekben is kijavították, kicserélték a hibás vagy
hiányzó neoncsöveket.

Elfoglalták
a helyüket a padokban
kezdve ezt a két tantárgyat
az évfolyamonkénti három
osztályból képességek szerint kialakított négy csoportban oktatják. Teljes a

gimnázium igazgatója. A gimnáziumban 313 tanulót oktatnak, az 5. évfolyamra 28 diákot
vettek föl, a 9. osztályban 40
fiatal kezdte meg középiskolai
tanulmányait. Az intézmény
fenntartója, a Klebelsberg

A Szentgotthárd és Térsége
Iskola Vörösmarty Mihály
Gimnáziumában a 125. tanév
kezdetét jelezte az iskolacsengő, mondta Balogh Éva, a

Központ a nyáron elvégeztette a festést, a régi épületben
felújították a vizesblokkot és
korszerűsítették
a folyosókon a világítást. Az iskola tanárai közül
ketten máshol
folytatják munkájukat, az iskola
vezetősége gondoskodott a két
állás ellátásáról.
Az SZMSZC III.
Béla Szakgimnáziumába és Szakközépiskolájába
a 2018/2019-es
tanévben a nappali és esti tagozatra hozzávetőleg 300 tanuló
iratkozott be (a felnőttképzésekre még jelentkezhetnek).
A szentgotthárdi iskola történetében most először cukrász
osztályt is indítottak.
Korpics Ferenc, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési
Centrum szentgotthárdi tagintézményének igazgatója
elmondta, tavaly ősszel három
kilencedik osztályt indítottak,
az idén négyet, a már eddig is
oktatott szakképzések mellett, a nagy érdeklődésre való

tekintettel, egy cukrász osztály is színesíti az intézmény
kínálatát.
Egy szakgimnáziumi osztályt és három szakközépiskolai osztályt tudtak elindítani.
A szakgimnáziumban informatikai és vendéglátóipari
képzésekre jelentkeztek a fiatalok, a négy szakközépiskolai
osztályban gépi forgácsolókat,
villanyszerelőket, szakácsokat
és cukrászokat fognak oktatni.
Nincs tanárhiány az iskolában, ebben a tanévben kevesebb óraadót foglalkoztatnak,
közel negyven tanárral kezdik
el az idei tanévet szeptemberben.
Az igazgató elmondta, ebben
a tanévben többször tartanak
nyílt napokat, pályaorientációs napokat az 5-8. osztályos
gyerekeknek és szüleiknek,
Verseket mondtak

hogy jobban megismertessék
a választható szakmákat.
A felnőttoktatásban a képzések ingyenesek, továbbra is
várják a jelentkezőket a szakmai (automatikai technikus,
fitness-wellness instruktor,
CNC gépkezelő, CAD-CAM
informatikus, villanyszerelő,
és kis- és középvállalkozások
ügyvezetője I-II., utóbbi egy
idegen nyelvet oktató szakma)
és esti érettségi képzéseikre.
(t. m.)
Fotó: Horváth R. László
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Nyári táborok csokorba kötve
Szentgotthárdon számos
nyári táborba mehettek a
gyerekek, ezekről adunk ös�szeállítást.
Széchenyisek német nemzetiségi tábora Tarjánban:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Nyelvi
környezetben megvalósuló
nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának
2018. évi költségvetési támogatása” elnevezésű pályázaton
900 000 Ft-os támogatást
nyertünk.

tért haza erről az egy hétről, és
elmondásuk szerint már most
várják a jövő nyári tábort.
Balaton, Balaton de csodás.
Hagyományosan a nyári
szünet utolsó hetében szervezte meg a gyermekkönyvtár a második olvasótáborát.
Augusztus 27-31. között másodszor szervezett olvasótábort a Móra Könyvtár gyermekrészlegében Hegedüsné
Borbély Krisztina. A nyár végén
a Balaton volt a tábor témája.
A résztvevők Szentgotthárd
és a városkörnyék olvasni
szerető kisiskolásai voltak. A

Széchenyis német tábor
Az összegből 20 fő német
nemzetiségi nyelvet tanuló
diákot tudtunk táboroztatni
Tarjánban, június végén. A
változatos programok rengetek új ismeretet és élményt
nyújtottak a tanulóknak. A
környék német nemzetiségi
tájházainak meglátogatása, a
hagyományos sváb ételek készítése, a sváb táncok és dalok
tanulása mind-mind segítették
az anyanyelvi nyelvismeret és
nemzetiségi népismeret bővítését, a kulturális hagyományok továbbadását, ápolását.
Természetesen nem maradtak el a hagyományos
tábori programok sem. Volt
játékos vetélkedő, strandolás,
kézműveskedés, kirándulás,
számháború, bátorságpróba,
tábortűz.
Tanulóink sok új ismerettel
és élménnyel gazdagabban

korábbi táborok programjához hasonlóan itt is sokat
kézműveskedtek a gyerekek:
kenyeret sütöttek, álomfogót,
ékszereket készítettek, karkötőt fontak. A szentgotthárdi
ciszter kolostort Szép Renáta
mutatta meg a csoportnak.
Minden nap játékra is jutott

csoport tagjai felismerhetők
legyenek a városi forgatagban
is, nyakba való kendőt viseltek,
amire előzőleg textilfestéssel
mintákat díszítettek, illetve a
nevüket is felírták. Keszthelyen
érdekes múzeumi programokban volt részük, délután pedig
balatoni sétahajózáson használták ki a nyár végi jó időt.
A tábor résztvevői között sok
visszatérő gyerek volt, de az
újak is hamar beilleszkedtek
a csoportba. A hasznos időtöltések mellett kellemes élményekkel gazdagodva zárták a
nyári szünet utolsó hetét.
A Pannon Kapu Kulturális
Egyesület két táborba várta a
gyerekeket.
A Gézengúz tábor, egy hét
rosszalkodás büntetlenül. Ez
volt a mottója az idei első táborunknak. Természetesen
kiemelt hangsúlyt fektettünk
a biztonságra és a balesetek
megelőzésére. Ehhez segítséget kaptunk a rendőröktől,
akik a beszélgetésen kívül
rendkívüli játékokat is hoztak
a gyerekeknek. Kipróbálhatták
a táborozók részeg szemüveget
is, ami nagyon vicces helyezetek szült.
Sok időt töltöttünk a szabadban, ahol íjászkodtunk,
buborék kígyót készítettünk és
sokat játszottunk. Kézműves
foglalkozás keretében papírmasé technikával mindenki

A könyvtár olvasótábora
idejük, s szabadtéri sportprogramon is részt vettek Huszár
Vanda vezetésével. Idén Keszthelyre kirándultak, s hogy a

saját léghajót készített. Óriási
élmény volt a török fegyver- és
viseletbemutató, melyet rövid,
török nyelvoktatás követett.

A múzeumban pedig megtanultunk mindent a szentgotthárdi csatáról. Az egész heti
önfeledt játékot pénteken a
fürdőben zártuk. A táborozást
június 18-22. között tartottuk.
A Boszorkány és varázslóképző táborba július 23-27.
között Harry Potter világába
kalauzoltuk a gyerekeket. A
varázslás tudománya mellett
tanultak a titkos írást, jóslási
technikákat, a varázslények
gondozását és még a logikai
gondolkodásukat is fejlesztettük különféle játékokkal.
A tanulás mellett jutott idő
sportolásra és pihenésre is.
Nem maradhatott el a Harry
Potter sorozatból jól ismert
Bertie féle mágikus drazsé
kóstolása sem. Igazán bátrak
voltak a kis varázslók, hiszen
a cukorkák között fura ízeket
találtak: frissen vágott fű, fülzsír, giliszta, piszok, záptojás…
Az egész heti kalandozást egy
ausztriai kirándulással zártuk,
Bad Gleichenbergben jártunk
a Styrassic Parkban.
Napközis tábor a fürdőben.
A St. Gotthard Spa & Wellness élményfürdő a hagyományoknak megfelelően idén
is nyári napközis tábort szervezett. A táborozási időszak
ebben az évben 4 hetet ölelt fel,
júliusban és augusztusban egyaránt, ahol több mint 40 gyerek
vett részt. A jó hangulat ezúttal
sem maradt el, a változatos
programokon a gyerekek nagy
örömmel és lelkesedéssel vettek részt. A programok között
szerepeltek szárazföldi és vízi
sport animációs foglalkozások,
csapatversenyek, labdajátékok,
csúszdaverseny, filmnézés és
persze a fürdőzés.
A szentgotthárdi fürdőben
szervezett napközis táborok
remek lehetőséget kínálnak a
szabadidő hasznos eltöltésére,
és évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek. A pozitív
visszajelzések alapján elmond-

Szentgotthárd
A fürdő napközis tábora

hatjuk, hogy a nyári táborok
idén is sikeresek voltak.
Művészeti tábor Balatongyörökön:
A Művészeti tábort minden
diák egész évben izgatottan
várta. A táborban minden évben lehetőség van arra, hogy
a zenei- és a képzőművészeti
ág tanulói egyaránt kibontakozzanak, és közösen szórakozzanak. Augusztus 13-án indultunk, kis bolyongás után az
érkezés is sikeres volt. Hamar
elfoglalhattuk a faházakat. A
beköltözés után az ebédlőben a
szokásokhoz híven megbeszé-

lés volt, melyen a szabályokat
és a hét programjait beszéltük
meg. Napi háromszori étkezésünk is a tábori ebédlőben volt
biztosítva. Több születésnapot
is ünnepeltünk, köztük a táborvezető-asszonyét, Mariann
néniét, akinek egy kis fúvósmuzsikával és egy mozaik
képpel kedveskedtünk.
Újra elindult, a minden táborozáskor szokásos „Ki Nyer
Ma?” vetélkedő. A csapatok
idén is nagyon ügyesek és
kreatívak voltak, és a szobatisztasági versenyen is sokan
helytálltak.
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Diákelnököt is választottunk, ugyanis eddigi elnökünk, Bánfi-Nagy Ádám tanulmányait egyetemen folytatja. Az új diákelnök pedig
Páli Hunor lett.
A napi többszöri, intenzív
próba után a fúvószenekar,
a vonószenekar, a kórus és a

sem került el minket. Nekünk, idősebb diákoknak a
nap fénypontjai pedig az esti
órák voltak, amikor a baráti
társaságok szobáikba zsúfolva beszélgettek, énekeltek és
szórakoztak.
Az utolsó napon, pedig a
heti munkánk gyümölcsét

Művészeti tábor
képzőművészeti ág tagjai is
a közeli strandon pihentek.
Akinek volt kedve, az a helyi
gravírozó mesterhez, Kajdi
Imre bácsihoz is ellátogathatott. Az időjárás kedvezett
nekünk, azonban az eső idén

mutathattuk be a táborzáró
rendezvény keretei között.
Ezután könnyes búcsút vettünk egymástól és haza
utaztunk.
Jandrasics Eszter, zeneiskolai tanuló.

Főpapi mise zárta Szentgotthárdon az 1Úton zarándoklatot
Augusztus 25-én, a szakadó eső ellenére is, mintegy
nyolcvan zarándok érkezett Szentgotthárdra Szlovéniából és a magyarországi szlovén falvakból, majd
csatlakozott a Keresztény
Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd által
Halogyról indított zarándokcsoporthoz.

Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapot a Mária Út Egyesület szervezte az országban, a
gyalogos zarándokok ezúttal
az édesanyákért imádkoztak.
Szentgotthárdon a barokk
templom bejáratánál dr. exc.
Peter Štumpf muraszombati
püspök és Kissné Köles Erika
a szlovén nemzetiség parlamenti szószólója köszöntötte az édesanyákért
imádkozókat.
A köszöntő szavak
után a püspök pásztorbotját kézbevéve,
a zarándokokhoz
lépett, majd együtt
vonultak be a Nagyboldogasszony templomba.
A n e m z e t kö z i ,
ké t n y e l v ű ( s z l o vén és magyar)
koncelebrácios főpapi szentmise homíliájában a főpásztor

felhívta a figyelmet a különféle tévtanításokra, melyek
az Istenszülő nélkül hirdetik
a katolikus egyház tanítását. A
szlovéniai főpásztor hangsúlyozta, hogy bátran forduljon
mindenki az égi édesanyához,

mert kérése meghallgatásra
talál a mennyei atyánál.
Az egész napos zarándokút
szeretetlakomával ért véget a
késő esti órákban Szentgotthárdon.
Horváth R. László

Csontkovács kezelés-terápia
Jennersdorfban.
Érd.: +36 20 776 5815 • Varga Beáta
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Csukly Anna koncertje
Szentgotthárdon augusztus
11-én ismét megtelt a nézőtér
a Refektóriumban, amikor
Csukly Anna adott nagy sikerű koncertet.
Csukly Anna a Takács Jenő
Zeneiskolában, valamint a
Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumban tanult, majd
2015-ben a Grazi Művészeti
Egyetemen bachelor művészdiplomát szerzett. Jelenleg a
Groningeni Zeneművészeti
Egyetem mesterképzésén
tanul Hollandiában. 2013-ban

sikeres próbajátékot követően felvételt nyert az osztrák
ifjúsági zenekarba (a Wiener Jeunesse Orchester-be),
2014-ben pedig további meghallgatások után bekerült a
Holland Ifjúsági Zenekarba
(National Youth Orchestra of
the Netherlands), valamint az
Európai Unió Ifjúsági Zenekarába is, és bejárta szinte egész
Európát. Tanulmányai közben
is rendszeresen ad szólókoncertet egy bolgár zongoristával, Dennitsa Dobrevával,
Groningenben és más hol-

land városokban. Idén júniusban az olasz Val Tidone
nemzetközi hegedűversenyen

ről (Souvenir d’unlieucher)
című hegedűkoncertje, Fritz
Kreisler: Miniatűr Bécsi Induló című rövid darabCsukly Anna
ja (Marche Miniature
Viennoise), Erich Wolfgang Korngold D-dúr
hegedűversenyének
2. tétele, a Románc,
valamint Grieg: No.3
c-moll hegedű-zongora
szonátája csendült fel
Csukly Anna előadásá3. díjat nyert. Az augusztusi ban, édesapja Csukly Gergely
koncert műsorán Csajkovsz- zongorakíséretével.
kij: Emlék egy drága hely(Információ: zeneiskola)

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (20.)
Szemészeti betegségek idős korban
Az egészségtudatos életmód
idősebb korban is fontos: az
örökletes tulajdonságok nem
változtathatók,
de ronthatóak. Egészséges
táplálkozásnál a
változatos étkezést (több fehér
hús, hal, gyümölcs, zöldség
fogyasztása),
betegségek esetén az előírt diéta betartását,
napi testmozgást, a károsító
tényezők (nikotin, alkohol,
stb.) mellőzését tartjuk szükségesnek. Ezek a megelőzést szolgálják, mint ahogy
a szűrővizsgálatokon való
részvétel is (beutalásos: pl.
cukorbetegségnél a szemfenék vizsgálat, vagy önkéntes
szűrés a családban előforduló
zöldhályog esetén). Elengedhetetlen az előírt gyógyszerek
pontos szedése, gondozásokon való részvétel.
A szemészeti betegségek
leggyakoribb tünete a látásromlás, amelynek oka
leggyakrabban a szürke
hályog. Ez a szemlencse
homályossá válását jelenti,

amely egyes családokban
halmozottan fordul elő,
egyre fiatalabb életkorban

jelentkezik. Műtéttel jól
gyógyítható, ez akkor válik
szükségessé, ha a látásromlás a beteget munkájában,
mindennapi teendőiben
már meggátolja. A műtét
nem megterhelő, helyi érzéstelenítésben történik,
akár ambulánsan is elvégezhető, és az egyidejű műlencse-beültetés kiváló optikai
rehabilitációt biztosít.
Egyre gyakoribb a szemfenéki elváltozás – macula
degeneráció –, amely sajnos
a központi éles látást rontja
le, vakságot nem, de az olvasó
látás elvesztését okozhatja.
Egyik formájánál
injekciós kezelés
lassíthatja a rom-

lást, gyakrabban sajnos csak
a szemészeti vitaminok szedése jön szóba a gyengülő
látás megőrzésére
(sajnos nem a javítására).
A z e r e ke t k á rosító betegségeknek: magas
vérnyomás, érelmeszesedésnek
is vannak a látás
romlását okozó
tünetei, mivel a szemfenék
ereiben is előfordulhat embólia, trombózis. Ez esetben
a látásromlás nagyfokú, de
a korán elkezdett vérkeringést javító infúziós kezelés,
vérhígító tabletta szedése
javulást eredményez. A cukorbetegség is a szemfenéki
ereket betegíti meg, amely
mindkét szemen súlyos látásromlást idézhet elő. Legfontosabb a megelőzés: a
diéta és gyógyszeres kezelés
pontos betartása. A rendszeres szemfenékvizsgálat teszi
lehetővé, a szövődmények
felfedezése esetén az időbeni

lézeres kezelést, végső esetben műtét elvégzését a látás
megmentésére.
A zöldhályog betegség (glaukóma) többféle megjelenésű, de legtöbb esetben a bizonytalan panaszok miatt
alattomosan hat, ha a beteg
a féloldali látásromlást, látótérkiesést nem veszi észre.
A látásromlást a kórosan
magas szemnyomás okozza, károsítva a látóideget,
amely visszafordíthatatlan.
A betegség nem „meggyógyítható”, de karbantartható.
A szemnyomás, műszerrel
jól mérhető, és a kóros érték csökkentésére többféle
szemcsepp, azok kombinált formái is rendelkezésre
állnak. Amennyiben ez a
kezelés nem elegendő, lézeres beavatkozás, vagy műtét
elvégzése is lehetséges. A
glaukómás beteg élete végéig
rendszeres szemészeti
gondozásra szorul, így a látás
megőrzése biztosítható.
dr. Kósa Éva
szemész főorvos
RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. Pf.: 70.
Központi számok: 94/380-042; 380-353;
94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083
e-mail: rendelointezet@jupinet.hu
www.rendelointezetsztg.hu
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Programajánló
Zöld Szentgotthárd
2018. szeptember 15.
Színház környéke
V. Szentgotthárdi Vadásznap (Családi Nap)
9:00 Vadászkürtös térzene a Széll Kálmán téren
10:00 Vadászmise a Nagyboldogasszony templomban
11:00 Vadászkürtösök műsora
9:00-14:00 Vadételek főzőversenye
Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség termékbemutatói
– Birkapörkölt és báránymáj kóstolója
– Juh és kecskesajtok, juhtej termékek
14:30 Vadételfőző verseny eredményhirdetése
14:45 MSZSZ Szlovén Nyugdíjas Néptánccsoportja
15:00 Éder Gabee és Zsófi műsora
16:00 Országtorta kóstolása
Színház aula:
16.30 Lipp Adrienn: Diana nyeregben – élménybeszámoló és
könyvbemutató
18.00 „MENASÁGRA REPÜLJ” – Faragó Annamária dokumentumfilmjének vetítése
Utána: beszélgetés az alkotóval
12:30 órától a vadpörkölt, a birkapörkölt és a báránymáj vendégjeggyel kóstolható, amit megvásárolhatnak a rendezvény
helyszínén (400 Ft/adag).
A rendezvény ideje alatt ökojátszóház gyermekeknek.
„Minden, amit mindenki lát és senki sem” – Simon Attila
fotográfus kiállítása október 2-ig a Színház aulájában.
Szeptember 16-22. Európai Mobilitási Hét szentgotthárdi
programjai
2018. 09. 17. (hétfő) Mozgásfoglalkozás
Időpont: 15:00-16:00
Helyszín: 9970 Szentgotthárd Rákóczi u.5
Háziorvosi Rendelő (tetőtér)
2018. 09. 18. (kedd) Gyalogtúra a Hársas-tóhoz a Mária út
mentén
Időpont: 16:30
Helyszín: indulás a Nagyboldogasszony templom elől
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2018. 09. 19. (szerda) Nordic walking
Időpont: 15:00
Helyszín: indulás színház elől (NW botokat EFI biztosítja)
Útvonal azt ott megbeszéltek szerint
2018. 09. 19. (szerda) Életmód Jóga Klub
Időpont: 17:30
Helyszín: 9970 Szentgotthárd Rákóczi u.5 –Háziorvosi Rendelő (tetőtér)
2018. 09. 20. (csütörtök) Kerékpáros reggeli
Időpont: 7:00 – 9:00
Helyszín: Széll Kálmán tér, Szökőkút
2018. 09. 21. (péntek)
Délelőtt: baleset megelőzési program a Körmendi Rendőrkapitányság
Szentgotthárdi Rendőrőrs együttműködésével
Városi Sportnap
Időpont: 15:00 – 18:30
Helyszín: Széchenyi Iskola tornacsarnoka
2018. 09. 22. (szombat) Autómentes Nap
Kerékpártúra a SZEKERE vezetésével
Útvonal: Szentgotthárd-Királyfalva-Szentgotthárd
Táv:30 km
Időpont: 9:00
Helyszín: indulás a Széll Kálmán térről (Szökőkút)
2018. szeptember 21. Városi Sportnap
Időpont: 15:00 – 18:30
Helyszín: Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnoka
Program:
15:00 TRX bemutató Igazi Katalinnal
15:30 Spinning bemutató Reinelt Renátával
16:30 Alakformáló torna Szatmári Orsolyával
17:00 Latin zumba Horváth Kristóffal
17:30 Pilates bemutató Sütöri Eszter gyógytornász, pilátesz
oktató vezetésével
18:00 Jóga Werderits Edinával
15:00-17:00 állapotfelmérés, tanácsadás az EFI munkatársai közreműködésével
A programhoz szükséges személyes felszerelést (polifoam,
törölköző, stb.) mindenki hozzon magával!
Az egyes programokon mindenki a saját felelősségére vesz részt.

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók szeptemberben
885 éve, 1133. szeptember 11-én kezdődött a kolostori élet az ausztriai
Heiligenkreuzban. Az apátságot III.
Badenbergi Lipót őrgróf alapította, és
azóta is megszakítások nélkül működik. Itt őrzik Krisztus keresztfájának
egy 24 cm-es darabját. Napjainkban 75
szerzetes él a közel 900 éves falak közt.
Robert Leeb főapát vezetésével 1740-től
felépítették a mi barokk templomunkat
és kolostorunkat.
290 évvel ezelőtt, 1728 szeptemberében Robert Leeb 40 évesen lett az 55. főapát a Bécs melletti Heiligenkreuzban.
Ezt a tisztséget 1755-ben bekövetkezett
haláláig töltötte be. Rendkívül művelt,
széles látókörű, sokat utazó apát volt,
különösen az építészet vonzotta. Sikerült elérnie, hogy a szentgotthárdi
ciszter apátságot 1734. július 29-én
Heiligenkreuzhoz csatolják. Az adománylevelet VI. Károly német-római
császár és magyar király írta alá. Ettől

a naptól Robert Leeb a szentgotthárdi
ciszter apátság apátja is lett.
125 éve, 1893. szeptember 4-én volt
az első tanévnyitó a gimnáziumban.
Ekkor még nem volt meg az a kétszintes
épület, ahol jelenleg is folyik a tanítás,
ezért a képviselők döntést hoztak az
induló gimnázium óvodában történő
ideiglenes elhelyezéséről.
125 éve, 1893.szeptember 26-án
volt a Szentgotthárdi Közművelődési
Egyesület alakuló közgyűlése 40 taggal.
Vezetőjük Desits Gyula királyi közjegyző, egyik alelnök dr. Varga Gábor lett.
Fő célkitűzéseik a hazafias szellem
erősítése, a művelődés segítése és a
kivándorlás megállítása volt.
120 éve, 1898 szeptemberében szentelték fel az izraelita imaházat Szentgotthárdon.
95 éve, 1923. szeptemberében a hadiárvák, hadiözvegyek és az 50-100%-ban hadirokkantak kedvezményes tűzifát kaptak.

85 éve, 1933-ban a Selyemgyár bezárása is felmerült. Szeptember 20-án dr.
Vargha Gábor közbenjárását kérték, aki
a főispánnal együtt elérte, hogy kedvező
megoldás szülessen.
70 éve, 1948 szeptemberétől a Szentgotthárdi Kaszagyár már Európán
kívülre is elkezdte szállítani termékeit.
70 éve, 1948 szeptemberében diákmenza létesült a gimnázium kollégiumában, amely ekkor Madách Imre
nevét viselte.
30 éve, 1988. szeptember 21-én
avatták fel az átépített magtártemplomot Móricz Zsigmond Légy jó
mindhalálig cím művének bemutatásával, a zalaegerszegi színház
előadásában.
30 éve, 1988 szeptemberében helyi
kiadású újság jelent meg, amely címében az 1910-es években kiadott helyi
lapot, a Szentgotthárdot idézte föl.
Összeállította Talabér Lászlóné
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MOZIMŰSOR
Premier! szeptember 14.
19:00, szeptember 15. 19:00,
szeptember 16. 18:00, szep
tember 17. 19:00
Predator – A ragadozó
(szinkronizált amerikai sci-fi
akciófilm – 3D)
szeptember 15. 17:00, szep
tember 16. 16:00
Luis és a Zűrlények (szinkronizált német családi animációs
film – 3D)
szeptember 18. 19:00 (Filmklub)
Könyvklub, avagy az alkony
ötven árnyalata (szinkronizált
amerikai vígjáték – 2D)
szeptember 21. 19:00, szep
tember 23. 18:30, szeptember
25. 19:00 (23-án különleges
kóstolóval!)
A kém, aki dobott engem
(szinkronizált amerikai akcióvígjáték – 2D)
szeptember 22. 17:00, szep
tember 23. 16:00 (23-án különleges kóstolóval!)
A hihetetlen család 2 (szinkronizált amerikai családi animációs kalandfilm – 2D)

szeptember 22. 19:30, szep
tember 24. 19:00
Escobar (szinkronizált spanyol-bolgár thriller – 2D)
szeptember 28. 19:00, október 1. 19:00
Az apáca (szinkronizált
amerikai horrorfilm – 2D)
szeptember 29. 17:00, szep
tember 30. 16:00
Hotel Transylvania 3 – Szörnyen rémes vakáció (szinkronizált amerikai családi animációs film – 2D)
szeptember 29. 19:00,
szeptember 30. 18:00
Egy kis szívesség (szinkronizált amerikai krimi – 2D)
október 2. 19:00 (Filmklub)
Egy szent szarvas meggyilkolása (szinkronizált angol-ír
thriller – 2D)
ŐSZI FILMKLUB
Mottó: Kiútkeresések
szeptember 18. 19:00
Könyvklub, avagy az alkony
ötven árnyalata (amerikai
vígjáték)
október 2. 19:00
Egy szent szarvas meggyilkolása (angol-ír thriller)
október 16. 19:00

Három óriásplakát Ebbing
határában (amerikai-angol
dráma)
október 30. 19:00
Táncterápia (angol zenés
film)
november 13. 19:00
A naplemente ragyogása
(japán-francia romantikus
dráma)
november 27. 19:00
Kim Dzsongil bemutatja
(angol dokumentumfilm)
december 11. 19:00
A remény másik oldala (finn
krimi-vígjáték)
A filmklub különleges alkalmaira kéthetente kedden kerül
sor. Klubjegy: 900 Ft – kedvezmény: 700 Ft/előadás legalább
négy különböző filmre előre
megvásárolt tikett esetén. A vetítéseket követőn az Azúr Drogéria jóvoltából ismét teázással
egybekötött beszélgetés várja
az érdeklődőket a filmszínház
galériáján. További információk és online helyfoglalás:
www.csakanyimozi.hu
KÓSTOLÓ A MOZIBAN
Idén decemberben már 105
éves lesz a szentgotthárdi filmszínház, ebből az alkalomból

pedig az előző évekhez hasonlóan szeptember 23-án (vasárnap) délután újra elstartol a 100
NAP – 100 ÉLMÉNY kampány,
amelyben december végéig
extra kedvezmények és meglepetések várják a mozi vendégeit. Érdemes megjegyezni a
nyitónap dátumát, mert akkor
mindenki megtapasztalhatja,
hogy az említett időszakban
mit jelentenek majd a kivételes
árengedmények és a különleges
bónuszok. Azon a vasárnapon a
szó átvitt és konkrét értelmében
is megízlelhetik az érdeklődők,
hogy milyen jó dolgokra számíthatnak az év hátralévő részében.
MÉG JOBBAN MEGÉRI MOZIBA JÁRNI
Szeptember 23-tól az év végéig a 100 NAP – 100 ÉLMÉNY
kampány során a 105 éves Csákányi László Filmszínházban
minden megvásárolt jegy 10%
kedvezményre jogosít a kiállítás
dátumától számított 5 napig egy
alkalommal a szentgotthárdi
Rodeo Restaurantban történő
étel- és italfogyasztás, valamint
az onnan történő kiszállítás
végösszegéből. A kedvezmények
nem vonhatóak össze!

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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Kalmus Felícián, a csellóvirtuóz a Színházban
Nem mindennapi zenei csemegével örvendeztette meg
hallgatóit a szentgotthárdi
Színházteremben Kalmus
Felicián crossover csellista.
A #randomcello címet viselő
lemezbemutató előtt beszélgettünk az előadóművésszel.
– Azért nem lettem rock
zenész, mert viszonylag kevés
cselló van a rockzenében –
válaszolt kérdésünkre a színpadi beállás közben Kalmus
Felicián, majd hozzátette: – Az
is igaz, egyre többen megmutatták, hogy a csellóval is

hasonló magasságokat lehet
megcélozni, illetve elérni.
A koncert mottója: Ükanyám dalai az én világomban. Miért is? A csellóvirtuóz
elmondta, azokat a népdalokat, amiket az ükanyák
óránként énekeltek, úgy
formálta meg, hogy a modernebb, elektronikusabb és
kitekertebb világban érdemes legyen látni, és láttatni
2018-ban.
Mondhatni, „agyament”
helyszíneken játszik néha
Kalmus Felicián, és ez azt a
szegmensét takarja a pro-

Kalmus Felicián

dukciónak, amikor egy
dalhoz rendhagyó helyszínt választ. Például a
Csipkerózsika keringőt
a befagyott Balaton jegén muzsikálta el, amit
filmszalagra rögzítettek,
s később megosztottak
a közösségi médiában. A
random felvételek láncfűzére alkotta az albumot,
melyet a szentgotthárdi
közönség elsőként hallott a szentgotthárdi Kolostorszínház évadzáró
előadásán.
Horváth R. László

Történelmi Íjász Világbajnokságon és
az Országos Bajnokságon – szentgotthárdi sikerek
A világbajnokságot augusztus 13-19. között rendezték
Gyulán, 24 ország részvételével. A versenyen a Szentgotthárdi Szent Sebestyén
Íjászkör két versenyzője Dallos Mariann és Dallos László
vettek részt. Az első három
napon három különböző pályán kellett meglőni a kvalifikációs szintet, amit nemcsak
a kánikulai forrósság nehezített, hanem a pályakialakítások is kihívás elé állította a
versenyzőket. Kategóriájában
Dallos Mariann mindhárom
napon kiegyensúlyozott ver-

senyzéssel teljesítette a kvalifikációt, és jutott a döntőbe.
A negyedik versenynapon, a
vegyes pályán jó versenyzéssel, szerezte meg a második
helyezést és ezzel a világbajnoki ezüstérmet. Dallos Lászlónak a háromkvalifikációs
pályából egyen nem sikerült
teljesíteni a szintet néhány
pont híján, lemaradva a döntőről, de így is a harmadik
legjobb eredménnyel zárt a
természetes anyagú íjjal lövő
íjászok között.
A VB pihenőnapján rendezték az Országos és a Nemzeti

Bajnokságot, amelyen több
mint háromszáz íjász vett részt.
Dallos Mariann a negyedik
legjobb eredménnyel került
be a hatos döntőbe, ahol kiváló
versenyzéssel fordított és meggyőző fölénnyel nyerte meg a
Magyar Bajnoki Címet. Dallos
László versenyzése is tartogatott fordulatot, mivel a pálya
utolsó három célján sikerült
fordítani, megelőzve vetélytársait, így a bronzérmet nyert
az Országos és a Nemzeti Bajnokságban is! A szentgotthárd
íjász sport történetének eddigi
legjobb eredményeit érte el a

Dallos Mariann vb ezüsttel
két helyi íjász, akik többnyire
nem is a történelmi szakág
versenyein vesznek részt, így
különösen értékesek a dobogós helyezések.

Somogyi Gábor Magyarország Szenior válogatottjában

Somogyi Gábor
Magyarország
Szenior válogatottjában

Augusztus 25-én rendeztek Csáktornyán 6 ország,
Ausztria, Csehország, Szlovénia, Horvátország, Svájc,
Magyarország részvételével
válogatott viadalt. A Synergy
Fitness Szentgotthárd SE
hosszútávfutója Somogyi
Gábor is meghívást kapott a
szenior válogatottba. A leghosszabb futószám 1500 m

volt ezúttal, ami Gábornak
kevésbé kedvező táv, neki
inkább a hosszabb 5000 és
10000 m-es futószámok fekszenek, előbbiben idén is
Szenior Országos Bajnokságot nyert az M55-ös korcsoportban. Versenyszámonként
2 fő képviselte az országát,
így 12 fős mezőnyben kellett
küzdeni a helyezésekért járó

pontokért, amelyeket a végén
összesítettek. Gábor, mint
mindig, ezúttal is hozta legjobb formáját, 5. helyen zárva
az 1500 m-es futamot. Ezzel
is értékes pontokkal hozzájárulva a válogatott sikeres
szerepléséhez, bronzérmet
szerzett a válogatott viadalon.
Gaál Ákos
ifjúsági és sportreferens
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Az edzők óvatosan bizakodók
Néhány hete rajtolt a labdarúgó megyei I. és a némileg átalakult megyei II. osztályban is a 2018/19-es bajnoki év. A
Kiswire Szentgotthárd VSE-nél továbbra is Heiter László ül
a kispadon, de a Rábatótfalui SE-nél Merkli Józsefet Náricza
Róbert váltotta az edzői poszton. A két mestert kérdeztük a
változásokról, az őszi szezonkezdésről és a bajnokságbeli
szereplésre vonatkozó várakozásról.
Heiter László elmondta,
hogy három új játékos érkezett a csapathoz, köztük
egy idősebb, rutinos, Dobos
Gábor személyében. Remélhetőleg nagy hasznára lesz
a csapatnak. Rajtuk kívül öt
ifi játékost is szeretnének beépíteni a gárdába. Egy játékos,
Wágner Bálint Zalalövőre
igazolt. Valóban gyengére
sikeredett a rajt, ami azt igazolja, hogy még nem állt össze
igazán a csapat, nem lendültek formába a játékosok. A
rossz szezonkezdésre talán
magyarázat lehet az is, hogy

hat standard játékosra még
nem lehet számítani sérülés
vagy eltiltás miatt. A fiatalok
beépítése is idő kérdése. Az
eredmények ugyan gyengék
voltak az első fordulókban, de
a hozzáállással általában nem
volt baj. A legnagyobb probléma a helyzetkihasználás, a
sok kihagyott helyzet hozta
magával a fiaskókat. Fizetett
játékossal nem tudnak erősíteni, gotthárdi és környékbeli
amatőrök állnak rendelkezésre, nekik kell helyt állniuk.
A bajnokságbeli elvárás az,
hogy a középmezőny első fe-

Sportprogramajánló
Szentgotthárdi VSE - Király SZE (Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2018. 09.15. - 16:30
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
Szentgotthárdi VSE – CVSE Vulkán Fürdő (Megyei I. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2018. 09.29. - 16:00 Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
Rábatótfalui SE – Nárai SK (Megyei II. ‚Déli’ csoport labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2018.09.23. - 16:00 Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Rábatótfalui SE – Viszák KSE (Megyei II. ‚Déli’ csoport labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2018.10.07. - 15:00 Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Máriaújfalu SE – FK Szakonyfalu (Megyei III. Körmendi csoport
labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2018.09.23. - 16:00
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
Thermalpark Szentgotthárdi VSE - Salgózd TK (Szuperliga II.
csoport teke mérkőzés)
Időpont:2018.09.16. - 10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep tekepálya
Csákánydoroszlóz TE I. - Halogy SE (NB I-es teke mérkőzés)
Időpont:2018.09.30. - 10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep tekepálya
Szentgotthárdi VSE - Ácsi Kinizsi Sport Club (Kézilabda NB II
férfi felnőtt-Észak-nyugat)
Időpont:2018.09.22. - 18:00 Ifjúsági: 16.00
Helyszín: SZOI Széchenyi I. Ált. I. Tornacsarnoka
Máriaujfalui SE - Szentgotthárdi VSE (Kézilabda Férfi Ifjúsági
III. osztály-Észak-Nyugat)
Időpont:2018.09.16. - 18:00
Helyszín: SZOI Széchenyi I. Ált. I. Tornacsarnoka
Máriaujfalui SE – Szombathely ESE (Kézilabda Zala megyei
bajnokság)
Időpont:2018.09.14.
Helyszín: SZOI Széchenyi I. Ált. I. Tornacsarnoka

lében végezzen a csapat, azaz
a 3-7. hely valamelyikén. Nem
könnyű az őszi sorsolás, de fel
kell nőni a faladathoz.
Ná r i c z a Ró b e r t t ő l a z t
tudtuk meg, hogy korábban Szentgotthárdon volt
játékos-pályaedző, illetve egy
alacsonyabb osztályú osztrák csapatnál és Őriszentpéteren is játékos-edzőként
tevékenykedett. Részt vett a
rábatótfalui utánpótlás nevelésében is, idén nyáron
pedig felkérték a nagycsapat
irányítására. A játékosok nagy
részét ismeri, háttér információkat pedig elődjétől kapott.
Kevés idő jutott játékosok
igazolására, mi több, Bouti
Dávid személyében – akinek
a munka mellett nem fér bele
az életébe a sok utazgatás
és helytállás a fociban –gólerős támadót veszítettek. Az

eddigi meccseken sok helyzet maradt ki, s elkerülhető
gólokat kapott a csapat. Azt
is figyelembe kell venni a
gyengébb kezdésnél, hogy az
átszervezés kemény ellenfeleket is hozott rutinos, jó játékosokkal, de az átszervezés
a bajnokság színvonalának
jót fog tenni. Az őszi szezon
minden bizonnyal még az
új helyzet megismerésével,
ahhoz való alkalmazkodással
fog telni. Nagy kérdés, mire
lesz képes a jelenlegi játékosállomány. Csapatként még
eléggé akadozik a gépezet, így
az lesz a legfőbb feladat, hogy
edzőként „beolajozza” azt. A
vezetőség a középmezőnybe
várja a csapatot, de ennek
eléréséhez a téli szünet alatt
mindenképpen igazolni kell
egy csatárt.
L.E.

Gyengén kezdtek csapataink
A megyei I. osztályban szereplő Szentgotthárdi VSE, és a
megyei II. osztály „Déli csoportjában” játszó Rábatótfalui SE
eddigi eredményei és további őszi sorsolása.
Szentgotthárd – Vasvár 0-1
Rábapaty – Szentgotthárd 3-1
Szentgotthárd – Lukácsháza 0-2
Szept. 08. Jánosháza – Szentgotthárd
Szept. 15. Szentgotthárd – Király SZE
Szept. 23. Egyházasrádóc – Szentgotthárd
Szept. 29. Szentgotthárd – Celldömölk
Okt. 07. Vép – Szentgotthárd
Okt. 14. Szentgotthárd – Körmend
Okt. 21. Ikervár – Szentgotthárd
Okt. 27. Szentgotthárd – Kőszeg
Nov. 02. Szentgotthárd – Rum
Nov. 04. Répcelak – Szentgotthárd
Nov. 11. Szentgotthárd – Vasszécseny
Nov. 18. Csepreg – Szentgotthárd
Bajánsenye – Rábatótfalu 3-3
Rábatótfalu – Gyöngyöshermán-Szentkirály 3-5
Szarvaskend – Rábatótfalu 5-0
Szept. 09. Rábatótfalu – Nádasd
Szept. 15. Tutitextil Körmend – Rábatótfalu
Szept. 23. Rábatótfalu - Nárai
Szept. 29. Tanakajd – Rábatótfalu
Okt. 07. Rábatótfalu - Viszák
Okt. 14. Balogunyom – Rábatótfalu
Okt. 20. Rábatótfalu – Csákánydoroszló
Okt. 28. Ják – Rábatótfalu
Nov. 02. Rábatótfalu – Körmendi Tégla
Nov. 04. Felsőcsatár – Rábatótfalu
Nov. 11. Rábatótfalu - Szentpéterfa
Nov. 18. Táplán – Rábatótfalu
Nov. 25. Rábatótfalu – Őriszentpéter

Szentgotthárd
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Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020
top-5.1.1-15-vs1-2016-00001

A DÉL-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001

Kisgyermekkel a munkaerőpiacon
– Partnerségi ülés
Szeretettel meghívjuk Önt a
Dél-Vasi Foglalkoztatási Paktum
Iroda szervezésében Kismama
fórumunkra, ahol előadásaink
segítségével szeretnénk segíteni
a munkaerőpiacra való visszatérést, tájékozódását.
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 19. (szerda)
10.00-12.00 óra
A rendezvény helyszíne: Szentgotthárd, Színház aulájában
10.00-10.25 Köszöntő és a foglalkoztatási paktum programjáról tájékoztató: Kovács István
Szolgáltatási Csoportvezető -Nyugat-Pannon Nonprofit
KFT
10.25-10.55 Kismamák és kisgyermekes anyukák jogai
és lehetőségei a munkaerőpiacon:
Nagy Marietta – Személyügyi Osztályvezető
10.55-11.30 Virtuális asszisztencia, a munka és magánélet
egyensúlyáért: Korcsog Martina
Ügyvezető - Gapidea Online Vállalkozástámogatás
11.30-12.00 Kérdések, válaszok, program zárása
Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
Vasvár város
polgármestere:
Tóth Balázs

MEGHÍVÓ	
FOGLALKOZTATÓI FÓRUM
Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Érdeklődő!
Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a programban
szervezett Partnerségi ülés keretében lebonyolítandó
Foglalkoztatói Fórumra.
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 17. (hétfő)
10.00-12.00 óra
A rendezvény helyszíne: Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd – Refektórium
10.00-10.10 Köszöntő – Kovács István szolgáltatási
csoportvezető, Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
10.10-10.30 A Foglalkoztatási Paktum keretében elérhető szolgáltatások és támogatási lehetőségek – Kovács
István ügyvezető, Promen Tanácsadó Kft.
10.30-10.50 Hiánypótló ötletek, nem csak a munkaerőhiányra - Korcsog Martina ügyvezető, Gapidea
- MV Kft
10.50-11.10 Aktuális munkaügyi és munkavédelmi
szabályok, hatósági tapasztalatok. Idei évi ellenőrzési
terv - Kard Enikő főosztályvezető helyettes, Vas Megyei
Kormányhivatal
11.10-11.30 Megszerezni és megtartani - szemléletváltás a munkaerőgazdálkodásban - László Ervin HR
vezető, Taravis Kft
11.30-12.00 Kérdések és válaszok. A program zárása
A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött,
részvételi szándékát 2018. szeptember 12 (szerda) 16.00
óráig szíveskedjék jelezni az benko.ildi@promen.hu.
e-mail címen.
Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

Kiemelendő példaként említik a kolostor pályázatot
A szentgotthárdi önkormányzat két magyar és hat
szlovén önkormányzattal közös uniós pályázat segítségével, eredeti állapotba tudta
megújítani a Refektórium
burkolatát. Az Interreg V-A
Szlovénia-Magyarország
Együttműködési Program
keretein belül megvalósuló
ESCAPE projekt még jelenleg
is folyamatban van, számos
programeleme közül kiemelendő a Refektórium restaurálása, illetve egy új turisztikai
termék kidolgozása, ami az
egykori ciszter kolostorépület
bemutatását célozza meg.
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A kulturális örökség európai éve 2018 keretében,
mint jó gyakorlatot és kiemelendő példát ismerték el és
említették a szentgotthárdi
pályázatot egy angol nyelvű,
szakmai kiadványban a kulturális örökség projektek között.
A határon átnyúló, kulturális
együttműködéseket bemutató dokumentumot Corina
Creţu és Navracsics Tibor EU
biztosok jegyezték, amelyben
kiváló és inspiráló példaként
került említésre a Szentgotthárd Város Önkormányzat
által kezelt pályázat.
(t. m.)

Tisztelettel:
Kovács István ügyvezető
Promen Tanácsadó Kft

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

I m p r e s s zu m
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

Szentgotthárd
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Tájidegen fesztivál a használaton kívüli autóbusz-állomáson
Gazdag, sokszínű programmal „Tájidegen – Szentgotthárdi Művészeti Szabadnapok” néven rendezték meg
augusztus 8-12-ig az immáron hagyományos kulturálisművészeti fesztivált.

este pedig élőzenei, kísérleti
zenei koncerteken vehettek
részt az érdeklődők. A programok nyitottak voltak, és olyan

zenekar is érkezett, közülük a
„The klezmer brothers” volt a
legnépszerűbb. Hozzájuk W.
Horváth Tibor – a rendezvény
főszervezője – is csatlakozott
nagybőgővel, valamint édesapja hegedűvel. A színházi
előadás ezúttal is nagy sikert
aratott, jövőre azt a formát
szeretnék erősíteni, amit ők
képviselnek a hely specifikus,
professzionális, nagyon fókuszált munkájukkal. Országosan is különleges ez a pro-

művészkenu túrát, amelyhez
a résztvevő művészek és más
érdeklődők is csatlakoztak.
Évről évre nagyobb nyilvánosság övezi a tájidegen fesztivált, és egyre több művész
hall a városról és a kezdeményezésről, ezt az is tükrözi,
hogy idén nemzetközi produkciókkal, és a Szentendrei
Vajda Lajos Stúdió „Expedíció”
című videó-művészeti kiállításával is igyekeztek a szervezők egyrészt Szentendre és
Szentgotthárd művészeti kapcsolatát erősíteni, másrészt a
határmentiség lehetőségeit
kihasználni. Jövőre lesz az 5.
„Tájidegen” fesztivál! Több év
tapasztalata alapján várható
már változtatás, finomítás a
koncepción. Fontos hangsúlyozni, hogy ezt mindig is a
résztvevőkkel együtt alakítják
ki, így ezután is újabb lehetőségek, párbeszédek alakulnak
majd ki a résztvevők és a
látogatók között. Na és persze
a helyi vállalkozók között. Nagyon kísérleti még az a struktúra is, amit próbálnak felépíteni, módszertanná fejleszteni,

dukció. Szombaton több mint
100 fős közönség nézte meg
az előadást, amit a Kompánia
Színházi Társulat egy hét alatt
a nulláról rakott össze, kimondottan a már nem használatos
szentgotthárdi buszállomás
helyszínére. Az eredmény
magáért beszélt. A bemutató
látványos és meglepő volt.
A szentgotthárdi művészeti
napok utolsó napján, levezetésként a Rábán indítottak

melynek célja, hogyan tud egy
ilyen fesztivál mindenki számára nyújtani valami újat, úgy,
hogy az a meghívott művészek
alkotásaiban létrehozzon valami hely specifikus, mindenki
számára fontos értéket.
W. Horváth Tibor elmondta,
jövőre valami egészen újjal
fognak megmutatkozni a négy
év tapasztalata alapján.
(l. e.)
Fotó: Takáts Fruzsina

fellépőket hallhattak, mint
Wahorn András és Szurcsik
József a „Tapasztalt Ecsetek”
zenészeiként, három osztrák

Ez egy különleges összmű
vészeti fesztivál, aminek idén
az első két napja egyfajta műhelybetekintés volt, ahol a
táborozók a résztvevő művészekkel együtt dolgozhattak
és workshopokon vehettek
részt. Pénteken és szombaton délelőtt szintén a közös
gondolkodásé volt a főszerep,

ESŐ ÉS TALAJVÍZ LEVEZETÉSE VÍZGYŰJTŐBE,
KUTAK TISZTÍTÁSA, MÉLYÍTÉSE,
BETEMETETT KUTAK ÚJRASZEDÉSE

06-30-948-7889, 20-247-3603

ÁLLÁS BÖRZE
KÖRMENDEN 2018. szeptember 24. – hétfő
Színház aula

VASVÁRON

8.30 - 12.00

2018. szeptember 26. – szerda
Nagy Gáspár Kulturális Központ
8.30 - 12.00

SZENTGOTTHÁRDON 2018. szeptember 28. – péntek
Színház aula

8.30 - 12.00

Helybe jönnek a munkáltatók
és több száz betölthető állást kínálnak!
Szolgáltatások a börze ideje alatt:
- tájékoztatás tanfolyamokról, támogatásokról;
- önéletrajz írás segítése;
- munkavállalási tanácsadás.

Jöjjön el személyesen, kérdezzen és válogasson!
Egy helyen érdeklődhet az érintett térségekben
működő, valamint sok más Vas és Zala megyei
munkáltató álláskínálatáról!
www.valtozovilagert.hu
www.facebook.com/valtozo.vilagert

szervező:

