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Istentisztelettel, koszorúzással, 
színművel emlékeztek 1956-ra

Szentgotthárdon október 23-án dél-
előtt a Nagyboldogasszony temp-
lomban ökumenikus istentisztelettel 
kezdődött a városi megemlékezés az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
62., és a Magyar Köztársaság kikiáltá-
sának 29. évfordulójáról.

 A Hősi Emlékműnél megrendezett 
koszorúzási ünnepségen Szentgotthárd 
Város Fúvószenekara által eljátszott 
Himnusz után Ivanovics Fanni, a III. 
Béla Szakgimnázium és Szakközépis-
kola tanulója szavalta el Mikola István 

„Szabadság induló” című versét, majd 
Huszár Gábor, Szentgotthárd polgár-
mestere  mondta el ünnepi beszédét. 
A szónok emlékeztetett arra, hogy egy 
nép mondta, elég volt. A magyarok 1956 
őszén úgy gondolták, maguk veszik 
kezükbe a sorsukat. Igazából nem forra-
dalomra gondoltak október 23-án, de az 
ávósok provokáltak azzal, hogy rálőttek 
az ifjúsági kiáltvány felolvasására ké-
szülő küldöttségre. Ekkor indultak el a 
Magyar Rádió épülete felé. A szabadság 
iránti vágyat eleinte siker koronázta, s 
mindenki bízott a békés átalakulásban.  

Az akkori tüntetők között szentgott-
hárdiak és környékbeliek is voltak.  
A városba október 27-én ért a forrada-
lom hevülete, de nem volt veszélytelen 
kivonulni az utcákra. Szentgotthárdon 
a forradalom békésen zajlott le. Könyv 
formájában meg is őrizték az 1956-os 
forradalom helyi eseményeit az utókor-
nak. Az új országgyűlés törvénybe iktatta 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
történelmi jelentőségét, s a Magyar Köz-
társaság 1989. évi kikiáltásának napját is 
nemzeti ünneppé nyilvánította. 

Folytatás a 2. oldalon 
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Folytatás az 1. oldalról
A forradalmat követő meg-

torlás új lendületet adott a 
kommunistáknak, de a nép 
lelkéből nem tudta kiirtani 
’56 szellemét. A többpárt-
rendszeri demokrácia, az 
emberi jogok és a nemzeti 
függetlenség védelme három 
olyan alkotmányi érték, ami 
a forradalom öröksége. A 
2011-ben elfogadott és 2012-
től hatályos új alkotmányban, 
nemzeti  alaptörvényben 
1956-ot a nemzet számára 
történelmi jelentőségűvé 
emelik. Alaptörvényi szinten 
méltó formában rögzítet-
ték nemzeti történelmünk 
három csúcspontját: Szent 
István király uralkodását, 
az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc, valamint 
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc jelentőségét. 
Az ünnepi szónok utalt arra 
is, hogy az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc leve-
résének nemcsak katonai, 
de szovjet titkosszolgálati 
háttere is volt. Beszédét a 
francia Albert Camus 1957-es 
„A magyarok vére” című írá-

sából vett idézetekkel 
zárta:, köztük, hogy: 
„A legázolt, bilincsbe 
vert Magyarország 
többet tett a szabad-
ságért és igazságért, 
mint bármely nép 
a világon az elmúlt 
húsz esztendőben”…; 
„A magára maradt 
Európában csak úgy 
maradhatunk hívek 
Magyarországhoz, 
ha soha és sehol el 
nem áruljuk, amiért a 
magyar harcosok éle-
tüket adták, és soha, 
sehol – még közvet-
ve sem – igazoljuk a 
gyilkosokat”.

Az ünnepi beszéd után a 
szokásos módon elsőként 
az önkormányzat koszorúját 
helyezte el a Hősi Emlék-
műnél Huszár Gábor pol-

gármester és Labritz Béla 
a lpolgármester  Leopold 
Ferencnek, az 56-os Szövet-
ség szentgotthárdi szerve-
zetének elnöke társaságá-
ban, majd sorra koszorúztak 
a hivatalok, intézmények, 
pártok, egyházak, nemze-
tiségek és civil szervezetek 
képviselői is. A koszorúzási 
ünnepség után a résztvevők 
átvonultak a színházterem-
be, ahol megtekinthették 
Táncos Beatrix–Korpics Fe-
renc az ünnep szelleméhez 
méltó „Lehetek én is”…című 
színművét a III. Béla Szak-
gimnázium és Szakközépis-
kola Irodalmi Színpadának 
előadásában. 

L.E.

Istentisztelettel, koszorúzással, 
színművel emlékeztek 1956-ra
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Nagy érdeklődés mellett, 
november 7-én zárták le 
annak a nemzetközi pro-
jektnek a szentgotthárdi 
szakaszát, amely az Európai 
Unió támogatásával és az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával, 
az Interreg V-A Szlovénia-
Magyarország 2014–2020 
Együttműködési Program 
keretén belül valósult meg.

Az ESCAPE projektet három 
magyar és hat szlovéniai part-
ner közösen dolgozta ki azzal 
a céllal, hogy a települések 
szempontjából kiemelt jelen-
tőségű kulturális örökségek 
turisztikai vonzerejét növel-
jék – válaszolta kérdésünkre 
a lakosság és sajtó számára 
egyaránt nyilvános esemény 
megkezdése előtt Papp Bálint, 
a szentgotthárdi önkormány-
zat stratégiai és fejlesztési ügy-
intézője. Hozzátette, a projekt 
teljes költségvetése (6 szlovén 
+ 3 magyar partner) 965.877,70 
euró, melyből az európai uniós 
támogatás összege 820.996,02 
euró. Szentgotthárd a program 
finanszírozására 94.605,49 
eurót nyert. 

A felújított Refektóriumhoz 
kapcsolódó új turisztikai ter-

mék, élménycsomag bemu-
tatásával egybekötött mun-
kaprogram-zárón dr. Haragh 

László, az önkormányzat Erő-
források és Külkapcsolatok 
Bizottságának elnöke köszön-
tötte a megjelenteket. 

A diavetítéssel egybekö-
tött tájékoztatón elhang-
zott, hogy a szentgotthárdi 
önkormányzat szlovén és 
magyar partnerekkel közö-
sen nyújtotta be az „ESCAPE 
– Menekülés a történelemből 
a jövőbe” pályázatot. A part-
nerek: Szentgotthárd Város 
Önkormányzata, Sveta Ana 
Önkormányzata, a Rába-
vidéki Szlovén Kulturális és 
Turisztikai Egyesület Orfalu, 

Sveti Andraž v Slov. goricah 
Önkormányzata, Őriszent-
péter Város Önkormányzata, 

a Maribori Egyetem Elektro-
technikai Számítástechnikai 
és Informatikai Kara, Lenart 
Önkormányzata és a Szlovén 
Kulturális Örökségvédelmi 

Intézet. Továbbá a tolerancia-
pontok ambientális kialakítá-
sa megtörténik a muravidéki 
régióban (Apače), a Dráva-
vidéki régióban (Sveta Ana, 
Sveti Andraž v Slov. goricah, 
Lenart) és Vas megyében 
(Szentgotthárd, Őriszent-
péter, Orfalu), Apače Ön-
kormányzata, „A tolerancia 
útján” elnevezésű pályázatot 
az INTERREG V-A Szlovénia-
Magyarország 2014-2020 
Együttműködési Program ke-
retében. Az irányító hatóság 
2017. február 3-án jóváhagyta 

a pályázatot. Szentgotthárdon 
megtörtént a jelölő és infor-
mációs tábla állítása, és QR 
kóddal való ellátása. Határ-
időre elkészült a Refektórium 
termének belső felújítása, az 
oldalsó faburkolatok, illetve 
szekrények restaurálása és 
visszaállítása. A Refektórium 
1745-ben készült faburkolata 
sok viszontagságon ment 
keresztül az elmúlt majd’ har-
minc esztendőben. A szépsé-
ges asztalosmunkákat szinte 
az utolsó pillanatban sikerült 
megmenteni az enyészettől. 
A restaurálási-helyreállítási 
munkálatokat Somos Tamás 
faszobrász végezte mun-
katársaival egyetemben. A 
restaurátor-szakember több 
olyan projektben is részt 
vett, melyeket a szakmai 
zsűri nívódíjjal tüntetett ki 

(Mátraverebélyi -Szentkúti 
Zarándokközpontja, Gyulai 
Almásy-Kastély, illetve a bu-
dapesti New York Kávéház és 
Palota felújítása). 

A rendezvény az okos-esz-
közökre kifejlesztett appli-
káció bemutatásával, annak 
használati elemeivel való 
megismerésével zárult. A 
„menekülő” játék találós kér-
dések segítségével ismer-
teti meg az érdeklődőket a 
kolostoregyüttes és a város 
történetével. 

Horváth R. László 

Régi fényében pompázik a Refektórium faburkolata

A Szentgotthárdi Nyug-
díjas Egyesület kis cso-
portja, már 10 éve, minden 
október 23-án kilátogat a 
Rába-parton lévő ’56-os 
erdőbe. A hősök emléké-
nek ezzel a kirándulással 
adóznak. Az idén 33-an 

tisztelegtek a kopjafánál 
a  szabadságharc áldo-
zatai előtt, körbejárták 
és megcsodálták az őszi 
erdőt, amit alkalmi piknik 
követett, a részvevők által 
hozott finomságokból.

Fotó: Ila Csenge

A kopjafánál rótták le tiszteletüket

Somos Tamás, dr. Haragh László, Papp Bálint

A restaurált ajtó részlete
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Október 31-én tartotta legutóbbi ülését a szentgotthárdi 
önkormányzat. Az ülés megkezdése előtt megemlékeztek 
Dömötör Sándor önkormányzati képviselőről és szociális 
tanácsnokról, aki októberben elhunyt. Eskütétel után ik-
tatták be az új képviselőt, Vörös Gábort. Tárgyaltak a város 
közlekedési helyzetéről, ingatlaneladásokról is. A zárt ülés 
témája a Gotthard-Therm Kft. kötvény kiváltása és az egykori 
Kaszagyár területének további hasznosítása volt. 

Az önkormányzati ülés 
megkezdése előtt egyperces 
néma felállással adóztak Dö-
mötör Sándor önkormányzati 
képviselő emléke előtt, majd 
Bánffy József, a Helyi Választá-
si Bizottság elnöke ismertette 
a törvényi előírásokat. A meg-
üresedett képviselői helyet, a 
2014-es listás szavazás alapján, 
Vörös Gábor, a FIDESZ-KDNP 
jelöltje töltheti be, 775 sza-
vazatot kapott a legutóbbi 
önkormányzati választáson. 
Vörös Gábor vállalta a meg-
bízatást, és esküt tett a Helyi 

Választási Bizottság elnöke, 
Huszár Gábor polgármester 
és a képviselő-testület előtt. 
A megbízólevél átadása után 
teljes jogú képviselője lett a 
testületnek. 

Az önkormányzati ülés 
elején Huszár Gábor polgár-
mester beszámolt a két ülés 
közötti időszak történéseiről. 
Megemlékezett a közelmúlt-
ban elhunyt Vörös Imréről 
és dr. Déri Miklósról. Vörös 

Imre, a szentgotthárdi für-
dő volt igazgatója 2011-ben, 
kritikus időbenvezette 
a létesítményt, és az ő 
tevékenyége is  nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy 
a fürdő hatalamas mű-
ködési vesztesége, ne jár-
jon beláthatatlan következ-
ményekkel a város számára. 
Megemlékezett dr. Déri Miklós 
jogtanácsosról, aki a 90-es 
években, amikor 20 százalékos 
volt a munkanélküliség Szent-
gotthárdon, mindent megtett 
a bezárt Selyemgyár egy ré-

szének újraindítására, közre-
működésével olasz befektetők 
teremtettek munkahelyeket.  

Dr. Sütő Ferenc hozzászó-
lásában elmondta, a városi 
küldöttség nem közpénzből, 
hanem szponzorok támoga-
tásával járt a grúz testvérvá-
rosban, a máriaújfaluiak ne-
vében megköszönte az út- és 
járdafelújításokat, amikhez 
az önkormányzat 30 millióval 
hozzájárult.

Kovács Márta Mária, a 
Pénzügyi, Városüzemelte-
tési és Jogi Bizottság elnöke 
elmondta, a közös önkor-
mányzati hivatal pénzügyi 
irodája sikerrel szerepelt 
egy központi szakmai (adat-
szolgáltatási) pályázaton, és 
a 120 nyertes pályázó közé 

került, megköszönte az iroda 
dolgozóinak szakszerű és 
lelkiismeretes munkáját. 

Lábodi Gábor a fúrt kutak 
bejelentési kötelezettségéről 
kérdezett, dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző válaszolt a felvetésre 
(lapunkban ismertetjük a 
tudnivalókat).

A testület a közlekedés 
helyzetével, illetve a forgal-
mi rend felülvizsgálatával is 
foglalkozott. Szóba került a 
Hunyadi út felújítása, mint 
közismert, az út részben 
állami tulajdonú, az önkor-
mányzat azt a szakaszát 
újíttatta fel az idén, amely az 
önkormányzat tulajdonában 
áll. Huszár Gábor polgármes-
ter elmondta, mondta, felte-
hetően jövőre az út másik 
részét is fölújítják. 

A képviselők megszavazták, 
hogy a farkasfai városrészen 5 
tonnás tengelysúly-korláto-
zást vezessenek be a Fővég ut-
cában, az ott lakók  engedélyt 
kapnak, ha tűzifát, vagy épí-
tőanyagot akarnak behozni.

A „Javaslat a polgármester 
jutalmazására” napirendi 
pont tárgyalásakor Huszár 
Gábor polgármester kérte a 

testületet, ne szavazzon meg 
számára jutalmat, az erre 
szánt pénzt zárolják, és jövő-
re a Rendelőintézet modern 
röntgenkészülékének finan-
szírozására használják fel. 

Némi vita után a képviselők 
megszavazták, hogy elisme-
résüket fejezik ki, és megkö-
szönik a polgármester 2018. 
évi munkáját, és a polgár-

mester jutalmazására 
szánt bruttó összeget  
(3 millió 589 ezer forint) 
céltartalékba helyezik, 
a röntgengép megvá-

sárlására. Nyolc igennel 
és egy tartózkodás mellett 

elfogadták az előterjesztést. 
Döntöttek kisebb önkor-

mányzati területek eladásáról, 
elfogadták a Nyugat-dunántú-
li Vízügyi Igazgatóság és az Őr-
ségi Nemzeti Park Igazgatóság 
kérelmét. 

A testület elhatározta, hogy 
megszerzi a Baross Gábor út 
8-as számú ingatlant, amely-
ben 6 szolgálati lakás volt, 
az épületet később, a város 
terveinek megfelelően fogják 
majd hasznosítani. 

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Az önkormányzat 

megszerzi a Baross Gábor 

utcai, 6 lakásos ingatlant

Esküt tett az új képviselő, 
a város közlekedéséről is tárgyaltak

Az eskütétel pillanatai

Bánffy József, Vörös Gábor
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A „Fenntartható kerékpár-
forgalmi fejlesztés Szent-
gotthárdon” című projekt 
kapcsán tartottak lakossági 
fórumot a Refektóriumban 
október 30-án. 

Huszár Gábor polgármes-
ter köszöntőjében kiemelte, 
hogy ez a projekt az 1983-as 
várossá nyilvánítás óta talán 
a legfontosabb közlekedési 
beruházás. A polgármester 
visszakanyarodott a projekt 
indulásához, és beszélt a ko-
rábbi elképzelésekről is. Meg-
említette, hogy a pályázat 
benyújtása 2016-ban történt, 
és az elbírálás folyamata egy 
évet vett igénybe, így a projekt 
előkészítési munkálatait (ter-
vezés, engedélyeztetés) csak 
2017 nyarán tudták elkezdeni. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy 
Szentgotthárd város honlap-
ján megtekinthető és letölt-
hető az engedélyes és kiviteli 
tervek részletes helyszínrajza. 

Tü s ke  Z s o l t  te r ve z ő  a 
Pannonway részéről vetített 
ábrákkal, adatokkal szem-
léltette a projektet. Beszélt 
arról, hogy több szempontból 
is szükség van erre a beru-
házásra, közte a környezet 
kímélése és a kerékpáros 
közlekedés biztonságosabbá 
tétele érdekében.

A pályázat keretében a Kos-
suth Lajos utcai kettős körfor-
galomtól a Tompa Mihály utcai 
csatlakozásig tartó szakaszon 
kerékpáros nyom kialakítása 
valósul meg, valamint a Kos-
suth Lajos utca–Kethelyi út 
Tompa Mihály utcai csatlako-
zásától a Brenner János téri 
csatlakozásig tartó szakaszán 
kétoldali irányhelyes kerék-
pársáv kerül kialakításra.

Ez azt jelenti, hogy az út-
pálya kiszélesítésével, annak 
mindkét oldalán kerékpársáv 
épül. 

Tehát nemcsak a kerékpá-
rosok számára használható 

külön felületet alakítanak ki, 
hanem egyúttal a leromlott ál-
lapotú út burkolata is megújul 
ezen a szakaszon.

Ezenkívül az érintett szaka-
szon a járda is megújul, illetve 
további változás lesz még, 
hogy megszűnik a nyílt árok. 

Egy másik, régóta meg-
oldásra váró probléma, az 
autóbuszöböl hiánya, az erre 
közlekedő buszok az útpad-

kán állnak meg. Figyelembe 
kellett venni, hogy a jelenlegi 
megálló közelében alakítsák 
ki az új megállóhelyet, ezért 
az úgynevezett „barna házi” 
buszmegálló az Alsó utcai le-
ágazás környékére kerül. 

Jogerős engedély van már 
az építésre, ahogy a kiviteli 
terv is kész. A kivitelezést a 
jövő év szeptemberében kell 
befejezni.

A fórumon a résztvevők 
közérdekű és magánjellegű 
kérdéseket is feltettek, véle-
ményt alkottak, és az elmon-
dottakhoz megjegyzéseket 
fűztek. A hozzászólásokra, 
kérdésekre a polgármester, a 
tervező és Horváth Béla, a ki-
vitelező Utplan ’95 Építőipari 
és Szolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatója válaszolt.

 (L E.)

A kerékpárosok biztonságát is szolgálja 
az új beruházás

November végén gyűjtik be 
a zsírokat, olajokat

A Kossuth Lajos utca

Tüske Zsolt vetítéses projektismertetője

Aktívak voltak 
a fórum résztvevői

2018 januárjától a Pan-
non BioOlaj Kft. vette át 
a Müllex Kft.-től  az el-
használódott étkezési ola-
jok, zsírok begyűjtését a 
szentgotthárdi lakosok-
tól. Normál üzemmódban 
minden páratlan hónap 
utolsó péntekén végzik 

el a munkát, de techni-
kai okokból lehet eltérés! 
Legközelebb november 
30-án, pénteken adhatja 
le a lakosság az elhasznált 
étkezési olajokat, zsírokat. 

Papp József 
A Pannon BioOlaj Kft. 

ügyvezetője
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A Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület képviselője 
október 15-től öt napon keresztül szakmai tanulmányúton 
vett részt az olaszországi Emilia-Romagna tartományban. 
A Pananet+ pályázati projekt keretében megvalósuló út – a 
projekt kedvezményezettje az Őrségi Nemzeti Park – a tar-
tomány falusi és ökoturizmusának megismerését szolgálta.

Az ötnapos program kere-
tében felkerestek helyi gazda-
ságokat, vendéglátóegysége-
ket és falusi szálláshelyeket, 
valamint nemzeti parkokat, 

illetve helyi önkormány-
zatokat is. A tapasztalatok 
szerint kiemelendő a terü-
leten kialakult példaértékű 
összefogás az olasz turisztikai 

szereplők és szolgáltatók 
között, valamint a hatékony 
kommunikációból létrejövő 
egymást támogató szakmai 
munka. Sok új, érdekes és 
hasznos információ, tapasz-
talat hangzott el az út során, 
amely jól hasznosítható a 
helyi turizmusfejlesztésben 
is. A tanulmányútra Magyar-
országról és Ausztriából is 

érkeztek résztvevők, többek 
között nemzeti parkok kép-
viselői, kistermelők, és pályá-
zati projektekkel foglalkozó 
szereplők, így a szakmai kap-
csolatépítés szempontjából 
is kiváló alkalom kínálkozott 
a szentgotthárdi turisztikai 
egyesületnek, hogy fejlessze 
tevékenységét.

Völler Andrea

Szentgotthárdon május 
végén kezdődött a Várkert 
felújítása, uniós pályázati 
pénzből fejlesztik a város 
zöld szívét, novemberben 
érkeztek el a műszaki átadá-
sig. Közbeszerzésen a  SZET 
Szentgotthárdi Kft. nyerte 
el a munkát. Gál Józsefet, a 
kft. ügyvezetőjét kérdeztük 
a projekt megvalósításáról. 

A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
(TOP) keretén belül a „Zöld 
város kialakítása” felhívásra 
adta be pályázatát a szent-
gotthárdi önkormányzat.  
A „Várkert és kapcsolódó 
zöldterületeinek fejleszté-
se” közel 240 millió forintos 
pályázatot 100 százalékban 
támogatta az Európai Unió.

Gál József elmondta, a köz-
beszerzési pályázat után, má-
jus 18-án írták alá a szerződést, 
és kezdődhetett a kivitelezés. 
A munkákat nagyrészt elvé-
gezték, a szűkre szabott ha-
táridő is szorította a gazdasági 
társaságot, a speciális szakmai 

felkészültséget igénylő felada-
tokhoz – a közvilágítás kiépí-
tése, a tóépítés – külső cégek 
segítségét is igénybe vették. 
A SZET Szentgotthárdi Kft., 
a kivitelezés miatt bővítette 
dolgozóinak létszámát, ko-
rábban 50-en voltak, jelenleg 

73-an vannak. A térségben 
tapasztalható munkaerőhiány 
ellenére sikerült megoldást 
találni, szakmunkásokat és 
segédmunkásokat is tudtak 
alkalmazni. A Szentgotthárdi 
Járási Hivatal is segített, 15, 
újonnan felvett dolgozójuk 
után bértámogatást is igénybe 
vehettek.  

A tervek szerint időzítették 
a munkákat, a fakivágások-
nál figyelembe vették a ter-
mészetvédelmi előírásokat, 
bizonyos fákat a madarak 
fészkelési időszakának lezá-
rulta után, ősz elején vágtak 
ki. Elbontották a régi strand 
épületeit, medencéjét, helyén 
kis dísztavacskát létesítettek, 
a régi nyilvános WC épülete 
helyett újat építettek.  A régi, 
kaszagyári művelődési ház és 

Végéhez közeledik a Várkert felújítása 

Tanulmányúton Olaszországban

A dísztavacska őszi fényben
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Októberi lapszámunkban már hírül adtuk, hogy a 
szentgotthárdi önkormányzat több pályázata pozitív 
elbírálásban részesült a Területi Operatív Program (TOP) 
keretében. A Játékvár Óvoda bővítése és energetikai fel-
újítása (TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019) mellett az Arany 
János Általános Iskola energetikai fejlesztése (TOP-3.2.1-
15-VS1-2016-00011) is megvalósul a következő hónapok-
ban. A kivitelezést, a központi támogatási szerződésben 
meghatározott határidőkre tekintettel, jövő tavaszig meg 
kell valósítani.

Az óvoda a pályázat kere-
tében tornaszobával, szertár-
ral, többfunkciós közösségi 
térrel bővül. Az új épület-
szárny falai már állnak, a 
kivitelező TENDER Kft. a 
lapostető szerkezet kiala-
kításán dolgozik. A felújítás 
során megvalósul a régi 
épületszárnyak utólagos 
hőszigetelése, és kicserélik a 

nyílászárókat is. A bal oldali 
épületrészt már felállvá-
nyozták, és elkezdődött a 
homlokzati hőszigetelés. 

A következő hetekben az 
ablakok cseréjére és a lapos 
tető szigetelésére is sor kerül 
majd. Új, akadálymentesített 
bejáratot is létesítenek, és 
akadálymentes mellékhelyi-
ség  is készül.

A projekt összköltsége 
195.077.835 Ft, a kivitelezés 
befejezésének határideje: 
2019. május 15.

Az Arany János Iskola fel-
újítási projekt során teljes 
külső, valamint pótlólagos 
(padlás-, pince-, lapos tető, 

árkádfödém) hőszigetelést 
végeznek, és valamennyi 
fűtött térrel határos nyílás-
záró cseréjére is sor kerül. 

A napelemes rendszer tele-
pítésével a villamos energia 
felhasználása csökkenthető.

Az őszi szünetben az ebéd-
lő és a konyha ablakainak, 
valamint az épületszár-
nyakat összekötő folyosók 
kopolit üvegezésének a cse-
réjével kezdte el a felújítást a 
kivitelező Axill Kft.

A projekt összköltsége 
203.943.120  Ft, a kivitelezés 
befejezésének határideje: 
2019. április 30.

Mindkét projekt esetében 
működő intézményen végzik 
a felújítást, ezért a mun-
ka csak egyes épületrészek 
lezárásával, az óvodai cso-
portszobák, tantermek kiürí-
tésével, a gyermekek, diákok 
ideiglenesen más termekbe 

történő átköltöztetésével, 
fokozatosan valósítható meg. 
A munkavégzés porral, zajjal 
jár, az átszervezések miatt az 

önkormányzat kéri a gyer-
mekek, pedagógusok, szülők 
türelmét és megértését.

(Információ: szentgotthár-
di önkormányzat, „A Szent-
gotthárdi Játékvár Óvoda 
bővítése és energetikai fel-
újítása” és az „Arany János 
Iskola energetikai fejlesztése 
Szentgotthárdon”  projek-
tek az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a hazai 
központi költségvetési elő-
irányzat támogatásával va-
lósulnak meg.) 

Épül az új óvodai tornaszoba, megújul az Arany iskola

a házak közötti kidőlt-bedőlt 
téglakerítést is helyreállí-
tották. A szabadtéri színpad 
hátsó falát is megújították, 
jobban megfelel az időjárási 
viszontagságoknak, a lépcsők 
is új burkolatot kaptak. Az 
önkormányzati hivatal épüle-
téről a csapadékvíz egy részét 
összegyűjtik, és az egynyári 
virágok öntözésére fogják 
felhasználni. 

Újabb sétányokat hoztak lét-
re, a legtöbb sétány szélesebb, 

3 méteres lett, fémszegély fog-
ja keretbe, mészkőzúzalékkal 
borították. Egy kis andalgó sé-
tány is van, ez másfél méteres 
és bazaltzúzalékos. A főbb sé-
tányok esti világítást is kaptak, 
amikor a városban felgyúlnak 
a lámpák, itt is automatikusan 
bekapcsolnak. Megújult a ját-
szótér és környéke is. 

Gál József elmondta, ren-
geteg fát és cserjét ültettek 
el, ivókutat is találnak majd a 
látogatók. Iparkodnak kom-

fortosabbá tenni a Várkertet, 
újabb padokat, hulladékgyűj-
tőket is kihelyeztek. 

Novemberben megkezdő-
dött a Várkert felújítási mun-
kálatainak műszaki átadása. 

Kérdésünkre, milyen gazda-
sági hasznot hozott, hogy a vá-
ros 100 százalékos tulajdoná-
ban álló SZET Szentgotthárdi 
Kft. vállalkozott a munkára, az 
ügyvezető elmondta, minden-
képpen föllendíti a társaság 
bevételét, tavaly 280 milliós 

árbevételük volt, az idén vár-
hatóan 450 millióval számol-
hatnak, továbbá megnő az 
iparűzési adó, és az is hely-
ben, a városban hasznosul. 
A Várkert-pályázat lezárása 
után is meg akarják tartani az 
alkalmazottakat, szeretnének 
a piacon újabb munkákat sze-
rezni. Télen az Alpokalja Motel 
belső felújításával is tudják 
foglalkoztatni őket. 

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László
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Szeptember 15-én nemzetiségi 
falunapot rendeztek Rábafü-
zesen. A programot hagyomá-
nyosan a német nemzetiségi 
önkormányzat szervezte. Egy 
helyi mesegyűjtemény be-
mutatása után kulturális mű-
sorral, késő este pedig bállal 
fejezték be az ünnepet.

A rábafüzesi városrészen 
1994 óta működik német nem-
zetiségi önkormányzat. Céljuk, 
hogy szűkebb pátriájukban 
minél többen megőrizzék 
anyanyelvüket, a nemzeti-
ségi kultúrát. Ezen keresztül 
a kis számban itt élő német 
kisebbség identitásának meg-
őrzése is célja a szervezetnek. 
A nemzetiségi hagyományok 

és a kultúra ápolásában a 40 
éve működő Rábafüzesi Asz-
szonykórus élen jár. 

A falunapi rendezvény lá-
togatóit Huszár Gábor pol-

gármester és Kovács Márta 
városrészi képviselő köszön-
tötte. Hamarosan a színpadra 
szólították az asszonykórus 
vezetőjét, Unger Magdolnát, 
akit 80. születésnapja alkal-
mából köszöntöttek.

A Rábafüzesi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat a Szü-
lőföld Könyvkiadóval közösen 
egy újabb könyvet adott ki. 
Bedi Beatrix Népmesék Rá-
bafüzesen című gyűjteménye 
magyar és hianz nyelven tar-

talmazza a meséket. A kiad-
ványt V. Németh Zsolt ország-
gyűlési képviselő mutatta be. A 
kötet megjelenését az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, 
a Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat és Szombathely 
Megyei Jogú Város Német 
Önkormányzata támogatta.

A kulturális műsorban a Rá-
bafüzesi Német Asszonykórus 
mellett fellépett az MSZSZ 
Szakonyfalusi Néptánccso-
portja, a Békefi Antal Népdal-
kör, az Alsószölnöki Német 
Asszonykórus és a Rozmaring 
Tánccsoport. Sztárvendégként 
Postás Józsi lépett a színpadra. 
Este élő zenés bállal folytató-
dott a mulatság. 

A rendezvény az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
és a szentgotthárdi Civil Alap 
pályázati támogatásából va-
lósult meg.

(M. P.)

Bemutatkozik 
az Élet Tér Harmóniaközpont

November 22-én az Élet Tér Harmóniaközpont 18:00-
21:00 között bemutatkozik Szentgotthárdon a Deák 
Ferenc utca 11-ben.

november 23.
18:00 – 20:00 Beszélgető est – Külső-belső egyensúly
20:00 – 21:00 Húrfúzió koncert
 november 24. 
10:00-12:00 Női kör, női témák, meditáció 
17:00-20:00 Beszélgető kör: gyermekáldás, szoptatás, 

szülővé válás, anyaság-apaság és párkapcsolat
november 25. 
10:00-12:00 Párhuzamos beszélgetések, egyéni tanács-

kérés, gyógytea-kóstolgató
15:00-18:00 Beszélgető kör: gyerekekről, az új generá-

ciókról, tanulásról szülőknek, pedagógusoknak. Indigó, 
Gyémánt és Szivárvány Gyerekek, Thetahealing - gyógyítás 
a mindenség energiájával, egészséges életmód, gyógynö-
vények, energiarendszer, fülakupunktúra. Záró meditáció.

 

Nemzetiségi falunap Rábafüzesen

Programajánló 
November 17. 16:30 Rozmaring Gála – A Szentgotthárdi 
Nyugdíjas Egyesület Rozmaring Tánccsoport 10 éves jubi-
leumi rendezvénye 
Helyszín: Színház
November 19. 14:30 Csoportos senior tánc
 Helyszín: Színház
November 21. 15:00 Civil Szervezetek Baráti Találkozója
Helyszín: Színház, aula
November 22. Mátyás emléknap
13:00 Vetélkedő
17:00 Dr. Nemes István előadása: Mátyás halála orvosi 
szemmel
Helyszín: Színház
November 24. 16:00 és 18:00 Presidance Táncgála 
Helyszín: Színház
November 28. 11:30 Pályaválasztási nap 
Helyszín: Színház
November 28. 17:00 Evezz a mélyre! – Heiter Róbert 
Gottfried-előadás sorozata „Mert te nem vagy velem” –  
A magányosság pszichológiája címmel.
Helyszín: Színház, aula
November 29. 17:00 – 19:00 Adventi koszorúkészítés
Helyszín: Színház, aula
November 30. 18:00 Fotóklub évzáró kiállítása. Megnyitja: 
Kardos Tamás fotóművész
Helyszín: Színház, aula
December 6. 17:00 Várjuk együtt a Mikulást!
Helyszín: Színház, aula
December 8. 19:00 Tolcsvay László – Müller Péter – Mül-
ler Péter Sziámi: Isten pénze musical Charles Dickens 
Karácsonyi ének című műve, a Magyarock Dalszínház 
Komárom előadásában
Helyszín: Színház

Huszár Gábor, 
Unger Magdolna, 
V. Németh Zsolt

Sátorban ünnepeltek
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Az önkormányzat által 
elnyert pályázati  támo-
gatásból  megkezdődött 
egy kerékpáros-forgalmi 
fejlesztés a Kossuth Lajos 
utca  - Kethelyi  út  eg y 
szakaszán, a Tompa M. 
utca – Brenner J. tér kö-
zött kétoldali irányhelyes 
kerékpársáv kiépítése. 
2018. október 18-án meg-
történt a munkaterület 
átadás-átvétele, a konkrét 
munkakezdésre a forga-
lomkorlátozási tervek jó-
váhagyását követően, és 
természetesen az időjárás 
függvényében kerülhet 
sor. A tél i  hónapokban 
várhatóan a beruházáshoz 
kapcsolódó közműveze-
ték-kiváltásokat  fogják 
tudni elvégezni. A fenti 
szakaszon a kerékpársá-
vok kiépítése mellett teljes 
szélességben megújul a 
meglévő út , i l letve jár-
dák burkolata, a nyílt csa-
padékvíz-elvezető árkok 
megszűnnek, helyettük 
zártcsapadékcsatorna há-
lózat kerül kialakításra. Az 
Alsó utcai kereszteződés 
közelében új autóbuszöböl 
pár létesül, illetve a Tompa 
M. utca kereszteződésénél 
pedig új gyalogos-átkelő-
helyet fognak kialakítani. 
A munkálatok tervezett 
befejezési határideje 2019. 
III . negyedév. A kialakí-
tandó kerékpárforgalmi 
létesítmény engedélyes és 
kiviteli terveinek részletes 
helyszínrajza a hivatal .
szentgotthard.hu honla-
pon a hirdetmények me-
nüpontban az önkormány-
zati és térségi erőforrások 
hirdetményei nyertes pá-
lyázatok, projekteknél, a 

kerékpáros forgalmi fej-
lesztés címszó alatt érhető 
el, illetve a szentgotthard.
hu honlapon az ezzel kap-
csolatos kiemelt hír is a 
fenti linkre irányít.

A beruházással kapcso-
latos további hírekről a 
város honlapján nyújtunk 
majd folyamatos tájékoz-
tatást, illetve a Szentgott-
hárdi Közös Önkormány-
zati Hivatal városüzemel-
tetési irodájánál szemé-
lyesen is tájékozódhatnak. 

Az önkormányzat által 
a Belügyminisztériumtól 
elnyert pályázati pénzből 
idén elkészült a Hunyadi út 
önkormányzati tulajdon-
ban és kezelésben lévő, 
a Rába-hídtól a Május 1. 
úti kereszteződésig tartó 
szakaszának teljes szé-
lességű útburkolat-fel újí-
tá sa, valamint a József A. 
utca alsó, Rába-híd felöli 
szakaszának útburkolat-
felújítása is .  A beruhá-
zás a benyújtott pályázat 
műszaki tartalmának és 
az elnyert támogatásnak 
megfelelően készült, tehát 
az  eredet i leg  tervezett 
munkákat az önkormány-
zat hiánytalanul és ma-
radéktalanul megvalósí-
totta. Erre a támogatásra 
kizárólag önkormányzati 
tulajdonban lévő közutak 
felújítására lehetett pályá-
zatot benyújtani függetle-
nül attól, hogy a Hunyadi 
út most fel nem újított ál-
lami tulajdonú szakasza is 
igen rossz állapotban van, 
ennek felújítására nem 
volt lehetőségünk. Állami 
szervektől van ígéret arra, 
hogy a felújítást majd ők is 
elvégzik. Sajnos a Hunyadi 

út  különleges tulajdoni 
helyzete most ezt ered-
ményezi.

2019. év második felében 
megtörténik Szentgott-
hárd - Máriaújfalu város-
részen a szennyvíz-csa-
tornázási projekthez kap-
csolódóan a Máriaújfalui 
út fennmaradó részének 
teljes szélességű útburko-
lat-felújítása is. A városré-
szen lévő önkormányzati 
tulajdonú utak (Kis utca, 
Parkerdő utca, Fenyvesalja 
utca stb.) végleges burko-
lat-felújítása pedig a közel-
múltban befejeződött.

A város közlekedési há-
lózatának fejlesztésével 
kapcsolatban fontos ese-
m é ny, h o g y i d é n  m e g-
kezdődtek az állami be-
ruházásban megvalósuló 
M8-as autóút Szentgott-
hárd – Körmend közötti 
szakaszának kivitelezési 
munkálatai.

Ug ya nc s a k  a z  ö nko r-
mányzat által elnyert pá-
lyázati támogatásból 2019-
ben, az ipari  parkban a 
közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésére is sor kerül, 
hiszen a Felsőliget utcá-
ban eg yesített  g yalog- 
és kerékpárút, valamint 
buszöbölpár és buszfor-
duló fog épülni. Továbbá 
ebből a támogatásból a 
rábafüzesi bekötőútról a 
vápa csatorna és az épülő 
M8-as autóút közötti te-
rületen egy új, ipari parki 
feltáró út  is épülni fog, 
amely közvetlenül kap-
csolódni fog az épülő M8-
as autóút szentgotthárdi 
lehajtó ágához. 

Eg y b e n  t á j é ko z t a t j u k 
Önöket, hogy a városi út-

hálózat gerincét alkotó, 
alábbiakban felsorolt , a 
városrészeket összekötő 
utak és ezek városi, illetve 
városrészi átkelési szaka-
szai, amelyek lényegében 
a város fő közlekedési út-
jai állami tulajdonban és 
az állami közútkezelő, a 
Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. kezelésében vannak. 
Ezeken az utakon a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. 
feladata bárminemű be-
avatkozás megtétele. 

• 8-as számú főútvonal;
• Kethelyi út – Kossuth L. 

utca – kettős körforgalom 
- Mártírok útja - Széchenyi 
utca – Tótfalusi út 

• Széll Kálmán tér – Fü-
zesi út – Rábafüzesi bekötő 
út 

• Árpád út 
• Május 1. utca - Hunyadi 

út a Május 1. utca csatla-
kozásától az Ady E. utcáig 
– Ady Endre utca 

• Máriaújfalui út 
• Nyíres utca (Farkasfa)

Szentgotthárd közútjai-
val kapcsolatban további 
információk a Szentgott-
hárdi Közös Önkormány-
zati Hivatal Városüzemel-
tetésénél  szerezhetőek 
be: Doncsecz András vá-
rosüzemeltetési vezetőnél 
(Tel. :  553 – 030, e-mail: 
andras@szentgotthard.
h u ) ,  v a g y  Tö r ő  E s z t e r 
ügyintézőnél (Tel.: 553 – 
014, e-mail: toro.eszter@
szentgotthard.hu ).

Együttműködésüket elő-
re is köszönjük!

Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatás
Szentgotthárd város közútjaival kapcsolatban
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Az Országos Könyvtári Na-
pok keretében október 3-án 
gasztronómiai előadáson is-
merkedhettek meg a látogatók 
az élelmiszerek tartósításának 
történetével, a szörp- és lek-
várkészítés fortélyaival.

Joó Mónika gasztronómus 
előadásában arról beszélt, nagy-
anyáink hogyan őrizték meg 
az élelmiszereket azokban az 
időkben, amikor még nem volt 
hűtőszekrény. A húsokat füstöl-
ték, a gyümölcsökből lekvárt, 
szörpöt készítettek, a zöldsége-

ket olajban tartósították. A gazd-
asszony büszke volt a kamrájára. 
Az idő előrehaladtával a kamrák 
egyre kisebbek lettek, esetleg az 
új lakásokból már hiányoztak 
is. Egyre több tartósított élelmi-

szert fogyasztunk. Az előadó és 
családja éppen az egészséges 
étkezés jegyében kezdte alkal-
mazni nagyanyáink módszereit. 
Saját kertjének, gyümölcsösé-
nek termékeit rakta a kamra 

polcára. Ahogy egyre bővült a 
termékpalettája, vásárokban, 
fesztiválokon kínálta egészséges 
szörpjeit, lekvárjait. Diabetikus 
termékeket is készített, s ezek-
nek nagy keletje lett. Szent-
gotthárdi könyvtári előadását 
is saját készítésű szörpökkel, 
dzsemekkel illusztrálta. A szép 
számú közönség megelégedé-
sére kóstolót is hozott, illetve 
vásárolni is lehetett a sokféle 
szörpből, lekvárból.

A rendezvényt a Nemzeti 
Kulturális Alap pályázata támo-
gatta.  (M. P.)

Október 7-én, a Könyves Vasárnapon Medgyesi Anna bábszínész 
volt a szentgotthárdi gyermekkönyvtár vendége. A Kerekítő fog-
lalkozáson sok-sok baba vett részt a mondókás játékon szüleivel, 
nagyszüleivel. Kerekítő Manó segítségével számos mondókát, 
dalt tanított meg a csöppségeknek.

Az Országos Könyvtári Na-
pok rendezvénysorozata kere-
tében a Könyves Vasárnapon 
Kerekítő foglalkozásra került 
sor a gyermekkönyvtárban. 
Medgyesi Anna sok hangszer-
rel, eszközzel, mondókával 
kötötte le a babák figyelmét. A 

részt vevő anyukák és apukák 
is szívesen bekapcsolódtak 
a játékba a babák nagy örö-
mére. A ritmus, a hangszerek 
játéka, a ritmikus mondókák a 
kisgyerekek kedvencei voltak, 
élvezték a bábos jeleneteket, a 
sok megszólaltatott hangszert, 

de leginkább az ejtőernyős 
játékot. 

Mind a szülők, mind a gye-
rekek nagyon jól érezték 
magukat ezen a vasárnap 
délutánon. Úgy nyilatkoztak, 
hogy máskor is szívesen részt 

vennének hasonló progra-
mokon. Több kisgyereket be is 
írattak a gyermekkönyvtárba 
a foglalkozás után.

A rendezvény a Nemzeti 
Kulturális Alap pályázati támo-
gatásával valósult meg. (M. P.)

170 éve, 1848. november 
7. és december 23. között 
gróf Zichy Hermann Szent-
Gotthárd községben, a sza-
badságharcba katonákat to-
borzott. A helyszín a Főtéren 
levő Klein kávéház volt, ahol 
a gróf hazafias beszédével 
tagtársait a nemzetőrségbe 
való belépésre buzdította. 

140 éve, 1878. november 
4-én a szentgotthárdi cisz-
teri apátságot elcsatolták 
Heiligenkreuztól, így a ki-
egyezés után 11 évvel magyar 
kérésre a már korábban 
egyesült Zirc - Pilis- Pásztói 
apátsághoz került. A szer-
zetesek választhattak, hogy 

maradni szeretnének vagy 
visszatérnek Ausztriába. A 
többség, mert német volt 
az anyanyelvük, az utóbbit 
választotta. A magyar cisz-
teri vezetés alatt ettől fogva 
hazafias szelleművé alakult 
át az oktatás, a tanítás ma-
gyarul folyt.

125 éve, 1893. november 
19-én a főtéri Klein kávé-
házban megünnepelték a 
helyi Olvasó Egylet (Kaszinó) 
fennállásának 50. évfordu-
lóját. Dr. Varga Gábor tartott 
ünnepi beszédet. 

125 éve, 1893. november 
9-én született Pozsonyban 
dr. Frühwald (Ettre) István. 

Mint önkéntes bevonult 
az I. Világháborúba. 1914 
őszén megsebesült és fog-
ságba esett. Az  „Orosz ha-
difogságban” című irodalmi 
munkáját 3000 példányban 
adták ki. 

125 éve, 1893. november 
19-én Szentgotthárd 65 
polgára megalakította a 
Segély Egyletet. Tisztelet-
beli elnökük Széll Kálmán 
országgyűlési képviselő 
lett. Cél a gimnázium ta-
nulóinak megsegítése volt. 
A legnagyobb összeggel 
Vajda Ödön apát 2000 Ft 
és dr. Vargha Gábor 700 Ft 
támogatta a nemes célt. 

110 éve, 1908 novembe-
rében leégett Zach Gusz-
táv szalmazsúpos háza a 
nagyközségben. A káreset 
nagyságához hozzájárult, 
hogy a riasztást az éjjeliőr 
nem végezte szabályosan, 
nem két rövidet fújt  és 
csak az egyik utcában. Eb-
ben az időben két éjjeliőr 
volt szolgálatban, egyik 
éjfélig, a másik hajnalig 
vigyázott. 

95 éve, 1923 novemberé-
ben alapította Günsberger 
Izidor a Szentgotthárdi Ke-
reskedelmi Bankot.

(Összeállította 
Talabér Lászlóné)

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók novemberben

Kerekítő – Mondókás móka

A kamra kincsei – elfeledett ízek és módszerek nagyanyáink konyhájából
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Sokakat foglalkoztatnak a 
kutak bejelentésével kapcso-
latos jogszabályi előírások. 
A lent írottakkal segíteni 
szeretnénk a szentgotthár-
diakat, előrebocsátva, hogy 
az alább ismertetett eljárás-
hoz szükséges előírásokat 
Magyarország országgyűlése, 
kormánya, és egyes minisz-
tériumai határozták meg, 
azok országos előírások, így 
azokon módosítani, egysze-
rűsíteni nem tudunk.             

Ha Önnek olyan ásott, vagy 
fúrt kútja van, amit 1996. jú-
nius 1. után, engedély nélkül 
létesített, a jogszabály  lehe-
tőséget ad arra, hogy ameny-
nyiben a kútra 2018. de-
cem ber 31-ig fennmaradási 
engedélyt kér és a fennma-
radási engedély kiadásának 
a feltételei fennállnak, a ha-
tóság vízgazdálkodási bírság 
kivetése nélkül adja meg a 
fennmaradási engedélyt.

 A fennmaradási engedé-
lyezési eljárás kezdeménye-
zése lehetőség, de az ebbe a 
körbe tartozók közül annak, 
aki 2018. december 31. előtt 
nem nyújtja be a kérelmet, 
azzal kell számolnia, hogy 
később a mulasztás miatt 
vízgazdálkodási bírságot kell 
fizetnie, ami akár 300.000.- 
forint is lehet. Értelemszerű-
en ez változhat, ha a határidőt 
addig módosítják.

Azoknál az engedély nélkül 
létesített kutaknál, amelyek-
nek a létesítése 1996. június 
1. előtt történt, a 2018. de-
cember 31-i határnap után 
benyújtott kérelmek esetében 
sem kerül sor  vízgazdálkodá-
si bírság kivetésére. 

A fennmaradási engedélye-
zési eljárást vagy a település 
jegyzője, vagy a Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság folytatja le.

A tájékoztatás további 
része csak a jegyzői ha-
táskörbe tartozó kutakra 
vonatkozik!

A jegyző hatáskörébe tartozik 
az Ön kútjának engedélyezése, 
ha:

• a kút helye vízbázisvédelmi 
védőterületet nem érint (er-
ről hivatalunknál információt 
kaphat)

• a kút csak talajvizet/ vagy 
parti szűrésű vízkészletet 
használ

• a kútból legfeljebb 500 m3/
év mennyiségű vizet hasz-
nálnak

• a telken van épület, vagy 
épület létesítésére engedélyt 
adtak/bejelentés történt

• a kútra magánszemély 
kéri az engedélyt

• a vízkivétel háztartási igé-
nyek és/vagy házi ivóvízigény 
kielégítése érdekében tör-
ténik

• a kút nem gazdasági vízki-
vétel céljából létesült

Mi a háztartási igény: A ma-
gánszemély részéről felme-
rülő, a saját háztartásban je-
lentkező igények ellátása, 
főként: az ingatlanhoz tartozó 
kiskert és gyepterület locso-
lása, az építmények és ingó-
ságok időszakos tisztítása, 
karbantartása, a saját célra 
(nem gazdasági célból tartott) 
állatok itatása és ellátása, 
kerti medence feltöltése és 
vízpótlása. (IVÓVÍZKÉNT nem 
használják)

Néhány információ a kérelem 
kitöltéséhez:

- A kérelmet, a kérelemben 
foglalt adatok valódiságára 
vonatkozó nyilatkozatot a 
tulajdonossal együtt alá kell, 
hogy írja arra jogosultsággal 
rendelkező szakember is, aki 
lehet kútfúró mester, vagy 
szakirányú végzettséggel 
rendelkező tervező is.

A szakemberek elérhető-
ségéről tájékoztatás kérhető:

kútfúró mester: Vas Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara Szombathely Rákó-
czi u. 23. ; 36-94/506-641  v. 
regisztracio@vmkik.hu

tervező: Vas Megyei Mérnök 
Kamara Szombathely 11-es 
Huszár út 40.; 36-94/342-
120  v. info@vasimmk.hu; 
titkar@vasimmk.hu   

- A kérelem nyomtatvá-
nyon szereplő EOV koor-
dinátákat és mBf adatokat 
földmérő közreműködésével 
tudják megadni.

- Fúrt kút esetén a fennmara-
dási eljárásba szakhatóságként 
be kell vonni  a Vas Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságot 
is. Elérhetőségük: Szombathely 
Ady tér 1.;  36-94/513-430  v. vas.
mki@katved.gov.hu

- A kérelemhez csatolandó 
fényképek: papír alapú, színes 
fényképek

- Az eljárásért fizetendő 
illeték 3.000.- Ft.

- Ha a kutat ivóvíz kivételére 
is használják, szükség van a 

fentieken túl vízminőség-
vizsgálat eredményét igazoló 
dokumentumra is. Ebben 
az esetben a fennmaradá-
si eljárásba be kell vonni  a 
Népegészségügyet is. Elérhe-
tőségük: Körmend Szabad-
ság tér 4.; 36-94/594-283 v. 
nepegeszsegugy.kormend@
vas.gov.hu  

A kérelem nyomtatvány és 
néhány hasznos információ 
a hivatal honlapján (hivatal.
szentgotthard.hu) megta-
lálható, a városüzemelte-
tés nyomtatványai között. 
Személyesen beszerezhető 
az Önkormányzati  Hiva-
tal 18.sz. irodájában Lantos 
Andreánál – telefonszám: 
553-022.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kúttulajdonosok, figyelem!

A farkasfai időseket 
köszöntötték

Szentgotthárd farkasfai városrészén október 13-án 
a kultúrházban tartották az idősek napi megemléke-
zést (az önkormányzat Civil Alapjának támogatásával).  
A rendezvény kezdetén megemlékeztek a közelmúltban 
elhunyt Dömötör Sándorról, mint egykori városrészi 
képviselőjükről. Bedi Beatrix az idősekről mondott szép 
gondolatokkal nyitotta meg a rendezvényt. Az ünnepsé-
gen Kovács Márta Mária, a Pénzügyi, Városüzemeltetési 
és Jogi Bizottság elnöke a szentgotthárdi önkormányzat 
nevében köszöntötte a megjelenteket, majd versekkel, 
táncokkal és dalokkal kedveskedtek az időseknek. 

(B. B.)
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A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a Rábafüzesért 
Egyesület közösen rendezte meg 

az idősek napját Rábafüzesen 
október 14-én, s látta vendégül 
a falu szépkorú lakóit.  A hagyo-

mányokhoz híven köszöntötték 
a városrész legidősebb polgárait, 
Nagy Vincénét és László Gyulát. 

Az ünnepségen fergeteges kul-
túrműsor szórakoztatta a szép 
számú közönséget.

MOZIMŰSOR
november 16. 19:00, novem-

ber 19. 19:00
Halloween (szinkronizált 

amerikai horror-thriller – 2D)
Jamie Lee Curtis visszatér 

Laurie Strode ikonikus szere-
pében, hogy még egyszer utol-
jára szembeszálljon Michael 
Myersszel, az álarcos alakkal, aki 
azóta kísérti, amióta éppen hogy 
sikerült elmenekülnie előle egy 
halloweeni mészárláskor, négy 
évtizeddel ezelőtt…

november 17. 17:00, novem-
ber 18. 16:00

Libabőr 2 – Hullajó Hallo-
ween (szinkronizált ausztrál-
amerikai családi kalandvígjá-
ték – 2D)

A horror-regényírónak van 
egy nagy titka: fantáziájának 
meghökkentő és hátborzongató 
szülöttei életre kelnek. Ezért van 
minden könyvén lakat, és nem 
tanácsos kinyitni. Ha valame-
lyik rémnek sikerül megszöknie, 
annyit rosszalkodik, amennyit 
csak tud...

november 17. 19:00, no-
vember 18. 18:00, november 
20. 19:00

X – A rendszerből törölve 
(magyar thriller – 2D)

Éva zseniális rendőr. Meglátja, 
amit más nem, megérzi, ami 
fölött minden kollégája elsiklik, 
ott is észreveszi a bűnt, ahol a 

többi zsaru legfeljebb balesetet 
sejt. Neki tűnik fel az is, hogy a 
Budapesten rövid időn belül el-
követett jó néhány öngyilkosság 
között összefüggés lehet. Az új 
nyomozóval együtt erednek a 
mindaddig felderítetlen esetek 
nyomába. Belekeverednek egy 
szövevényes bűncselekmény-
sorozatba, amelynek gyökerei 
messzire vezetnek…

november 23. 19:00, no-
vember 25. 18:00

A belleville-i zsaru (szink-
ronizált francia krimi-vígjáték 
– 2D)

Amikor Baaba gyerekkori 
barátját egy banda meggyilkolja, 
visszatér Miamiba, ahol összefog 
egy helyi rendőrtiszttel, hogy 
közösen számoljanak le a bűn-
szervezettel...

Premier! november 24. 
17:00, november 25. 16:00

A diótörő és a négy biroda-
lom (szinkronizált amerikai 
családi kalandfilm – 3D)

Clarának csak egy kulcsra van 
szüksége, mert az nyitja a dobozt, 
ami kivételes ajándékot rejt néhai 
édesanyjától. A keresztapja bál-
ján a kislány aranyfonálhoz jut, 
ami elvezeti őt a kulcshoz, de rög-
vest nyoma veszik egy különös és 
rejtelmes párhuzamos világban… 

november 24. 19:00, no-
vember 26. 19:00

Ami nem öl meg – A tetovált 
lány visszatér (szinkronizált 
angol-német-svéd-kanadai-
amerikai krimi-thriller – 2D)

Lisbeth nem változott. A múltja 
nyomasztja, magányos és em-
bergyűlölő, de zseniális hacker. 
Úgy alakul, hogy ismét talál-
kozik a bukott sztárújságíróval, 
és megint kénytelenek elviselni 
egymást, mert közösen dolgoznak 
az új ügyön, amelynek a szálai az 

Amerikai Nemzetbiztonsági Ügy-
nökséghez és a svéd arisztokrácia 
titkolt bűneihez vezetnek…

november 27. 19:00 (Film-
klub)

Kim Dzsongil bemutatja 
(feliratos angol dokumentum-
film – 2D)

Mielőtt hírhedt diktátor lett, 
országa filmstúdióit is irányítot-
ta. Ambiciózus terveihez elra-
boltatta Dél-Korea leghíresebb 
színésznőjét és férjét, a népszerű 
rendezőt. Ők készítették Észak-
Korea legjobb alkotásait, közben 
pedig nem mindennapi szökési 
tervet dolgoztak ki…

december 1. 17:00, decem-
ber 2. 16:00

A diótörő és a négy biroda-
lom (szinkronizált amerikai 
családi kalandfilm – 2D)

december 1. 19:00, decem-
ber 3. 19:00, december 7. 19:00

Legendás állatok: Grindel-
wald bűntettei (szinkronizált 
amerikai-angol kalandfilm 
– 3D)

Göthe Salmander nem változik, 
most is ugyanaz a kétballábas, 
nagy tudású mágus, aki él-hal a 
legendás állatokért, és mindent 
megtesz értük. A varázslények 
iránti rajongása ismét újabb 
kalandba sodorja. Ezúttal már 
az ifjú Dumbledore is felbukkan a 
filmben, ami a varázstörténelem 
két legnagyobb varázslójának az 
összecsapásáig vezet… 

Idősek napja Rábafüzesen
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Loipersdorfban, kissé hű-
vös, szeles, de szép napsüté-
ses időben rendezték meg a 
„Buschenschanklauf” elneve-
zésű utcai futóversenyt több 
mint 400 futó részvételével 
különböző futamokban, akik 
között 12 szentgotthárdi is 
rajthoz állt.

A 10,8 és 21,1 km-es távok 
futói egy időben, a neves fürdő 
elől indultak, és Kelet-Stájer-
ország Toszkánájának is ne-
vezett szép tájain, stájer kocs-
mák (Buschenschank) mellett, 
dimbes-dombos erdei utakon 
érkeztek a falu központjába.

A 10,8 km-es táv 20-29 éves 
korcsoportjában kettős szent-

gotthárdi győzelem született, 
a nőknél Woki Edina, a férfi-
aknál Karsai Márton diadal-
maskodott, utóbbi az abszolút 
sorrendben is elsőként ért a 
célba nagyszerű futással.

Jobb szentgotthárdi ered-
mények:

5 km női: 4. Borbélyné W. 
Judit.

10,8 km 
Férfi abszolút és 20-29 éves 

korcsoport: 1.Karsai Márton, 
30-39 év: 6. Szabó Zoltán, 60-
69 év: 2.Borbély Sándor.

Női 20-29 év: 1. Woki Edina
21,1 km férfi 30-39 év: 6. Né-

meth Bálint, 7. Kovács Balázs
Fotó:  Borbélyné W. Judit

2018. október 11-13 között 
Szentgotthárdra látogatott az 
Utazó Planetárium. A 3 nap 
alatt több mint 600 érdek-
lődőt vonzott ez a különleges 
program. A természet egyik 
nagyszerű látványossága a 
gyönyörű csillagos égbolt de-
rült, sötét éjszakákon. A Pan-
non Kapu Kulturális Egyesü-
let és az Utazó Planetárium 
segítségével még az éjszakát 
sem kellett megvárni, hogy 

részesei lehessünk ennek a 
csodának.  A Planetáriumba 
belépve lelkes csillagászok 
segítettek abban, hogy a 
gyerekek és a felnőttek lát-
ványos és szórakoztató for-
mában ismerhessék meg a 
csillagászat és az űrkutatás 
világát. Minden látogató a 
saját korosztályának meg-
felelő előadást hallhatott és 
láthatott, s tehetett utazást a 
bolygók csodálatos világába. 

Az idei szezonban is várja a 
kispályás csapatok nevezését 
az Alpokalja Kupa Versenybi-
zottsága. A tornával kapcsola-
tos fontos információk:

– Nevezési határidő: 2018. 
november 30. (péntek 24.00 
óra) 

– Az idei szezonban is 4+1 
fővel zajlanak a mérkőzések

– A nevezéseket kérjük a 
alpokalja@gotthardtv.hu cím-
re elküldeni

– A torna tervezett kezdési 
dátuma 2018. december 15-16 
(a nevezett csapatok függvé-

nyében)
– A tervezett befeje-

zés: 2018. február első 
hétvégéjén (a nevezett 
csapatok függvényé-
ben)

Bővebb információk, 
nevezési információk 
a www.alpokaljakupa-
sztg.hu honlapon ol-
vasható. 

2018. évi Nyílt Normáltávú Tájfutó 
Országos Egyéni Bajnokság

Utazó Planetárium Ausztriában futottak

A 10,8 km-en Karsai Márton (176) és 
Woki Edina (487) egymás mellett

A Hársas-tó környékén 
adott otthont Magyarország 
2018. évi Nyílt Normáltávú 
Országos Egyéni Tájékozó-
dási Futó Bajnoksága. Az év 
utolsó egyéni országos baj-
nokságának pályáit az Őrség 
területén jelölték ki a szer-
vezők, ahol az erdők ugyan 

többségében jól futhatók, de 
a szerteágazó völgyekkel és 
mély árkokkal sűrűn tagolt 
hegyoldalakon nagyon ko-
moly odafigyelést és rutint 
igényelt a versenyzők részé-
ről a tájékozódási feladatok 
hibátlan teljesítése.

A rangos eseményen több 
száz tájfutó vett részt, akiket 
elvarázsolt a csodálatos kör-
nyezet. A verseny védnökei 
Császár-Bartakovics Csaba, 
Apátistvánfalva polgármes-
tere, valamint Labritz Béla, 
Szentgotthárd alpolgármes-
tere voltak, a díjakat pedig 
Lábodi Gábor képviselő adta 
át. A szervezők köszönik a 
SZET KFT, a szentgotthárdi 
polgárőrök, illetve a városi 
sportreferens munkáját a 
verseny sikeres lebonyolítá-
sáért tett segítségükért.

XXXIII. Perfect Change 
Alpokalja Kupa
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Október 21-én rendezték 
Szentgotthárdon a jubileu-
mi XXV. Hármashatár Kupa 
nemzetközi egyéni és csapat 
sakkversenyt, amely egyút-
tal Vas megye 2018. évi rapid 
sakkbajnoksága is volt. 

A ve r s e ny m e g ny i t ó j a 
előtt  kisebb ünnepség is 
volt, hiszen egyfelől virággal 
köszöntötték a szervezők 
Lakos Nikolettát, aki a 2018-
as Batumi Sakkolimpián a 
női sakkcsapat tagjaként 5. 
helyezést ért el, illetve a ju-
bileumi verseny alkalmából 
Vas Megye Közgyűlésének 
Emlékplakettjét vehette át 
Kovács László egykori városi 
sportvezető, Király Ferenc, 
a sakkszakosztály vezetője, 
valamint Bauer Károly ko-
rábbi polgármester, aki hi-
vatali idejében is támogatta 

már a kupa megrendezését. 
Az eseménynek – mint már 
évek óta – idén is a Hotel 
Lipa adott helyet, ahol a 

magyar versenyzők mellett 
további három nemzet sak-
kozói (Ausztriából, Szlové-
niából és Horvátországból) 
is indultak.

Az indulók létszáma 53 volt. 
A verseny 9 fordulós svájci 
rendszerben, 3 csoportban, 
20-20 perces játékidővel tör-

tént, ahol végül az idősebb 
gyerekek is a felnőttek me-
zőnyében indultak, így az 
eredetileg tervezett 3 csoport 
helyett 2 csoportban foly-

tak a küzdelmek. Az egyéni 
versenyt, azaz a 2018. évi Vas 
Megyei Rapid Sakk Bajnoki 
címet Boris Kovac nyerte 
Muraszombatról, megelőzve 
a 2. helyezett Németh Miklóst 
a Haladásból és a 3. helyen 
végző Takács Balázst, aki a 
Szentgotthárd-Alsószölnök 
STE csapatát képviselte. Vas 
megye 2018. évi Rapid Sakk 
Női Bajnoka Lakos Nikoletta 
lett, aki a versenyen a díját-
adói feladatokat is ellátta. A 
“B” csoportot Szarka Tibor 
nyerte Szombathelyről, a 
“C” csoportot pedig Librecz 
Lénárd Szentgotthárdról. 
A csapatverseny győztese 
immáron sokadszor a Szent-
gotthárd-Alsószölnök STE 
csapata lett, megelőzve a 
Haladás I. számú és II. számú 
csapatát.

Librecz Péter

Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

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

külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák, 

kapubejárók készítése, 
kertépítés.

Telephelyünkön garázsok, irodák, 
raktárak bérbe adók!

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

Halottbeszállítás 
24 órás ügyelet: 

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

Park és közterületek gondozása, szállítás, 
hóeltakarítás és síkosságmentesítés.

Tel.: 06-94/553-023

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

A XXV. Hármashatár Kupa Sakkverseny eredményei

Palkó István, Király Ferenc, Lakos Nikoletta, 
dr. Haragh László, Bauer Károly, Kovács László
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Nyolcat vágott Rábatótfalu 
a „Csákánynak”
A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Szentgotthár-
di VSE, és a megyei II. osztály „Déli csoportjában játszó 
Rábatótfalui SE eredményei lapzártáig: 

Vép – Szentgotthárd 0-1
Szentgotthárd – Körmendi FC 1-4
Ikervár – Szentgotthárd 0-4
Szentgotthárd – Kőszeg 3-1
Szentgotthárd – Rum 0-0
Répcelak – Szentgotthárd 0-5

Rábatótfalu – Viszák 2-0
Balogunyom – Rábatótfalu 4-0
Rábatótfalu – Csákánydoroszló 8-0
Ják – Rábatótfalu 1-1
Rábatótfalu – Körmendi Tégla 5-3
Felsőcsatár – Rábatótfalu 1-1

Szeptember 15-én, a Zöld 
Szentgotthárd napon mu-
tatta be élénk érdeklődés 
mellett Lipp Adrienn „Diana 
nyeregben” című könyvét. 
Az élménybeszámolóval 
egybekötött könyvbemu-
tató előtt beszélgettünk a 
szerzővel. 

Lipp Adrienn elmondta, 
hogy Diána a vadászok is-
tennője, s ez ihlette a könyv 
címadásához. Szenvedélyes 
vadász, ebből adódóan már 
bejárhatta a világot. Dédapja 
Zichy gróf fővadásza volt, fér-
je pedig vadászmester, aki-
nek nagy szerepe van abban, 
hogy ezzel a szenvedéllyel 
megfertőződött. Korábban 
legfeljebb falun lövöldözge-
tett légpuskával. Nagy öröm 
számára Szentgotthárdon 
ez a könyvbemutató, hiszen 
szorosan kötődik a városhoz. 
Szülei tizenkét évig éltek 
itt, anyukája kristályboltot 
üzemeltetett, apukája pedig 
tekében játékos-edzőként 
volt ismert. Sok barátot, is-
merőst hagyott a városban, 
testvére most is Gotthárdon 
lakik. Ő pedig Úrkúton, az 
erdőszélen él a családjával 
és 160 állattól körülvéve. 
Eleinte egy paripával kezdte 
járni a Bakony tájait, erdeit. 
A gyerekek ebbe a miliőbe 

nőttek bele, ismerik az erdőt, 
együtt etetik az állatokat. 
Miután mélyebben megis-
merkedett a vadászattal, nagy 
megtiszteltetés érte, mert 
négy évre eddigi egyetlen női 
alelnöke lett a Nemzetközi 
Safari Clubnak. Ebből adódó-
an az USA-ba is kikerült egy 
konferenciára, ahol komoly 
kapcsolatokat épített ki. Nem 

véletlen, hogy nemzetközi, 
főleg svájci vadászokból álló 
csapattal beutazhatta va-
dászként a világot Afrikától 
Tirolon, az Altáj hegységen 
át Skóciáig. Három éve egy 
svájci világmárka nagykövete 
lett, ezáltal olyan arisztokrata 
körökbe is bejuthatott, aho-
vá csak meghívásos alapon 
lehet bekerülni. Azonban 
„nem szállt el a dicsőségtől”, 
ahogy akkor sem, amikor 

tizennyolc évvel ezelőtt a 
balatoni szépségversenyen 
szépségkirálynővé válasz-
tották, hiszen ez is csak egy 
állomása volt az életének. 
A fiai 8 és 14 évesek, s azért 
született meg ez a könyv, 
hogy megismerkedhessenek 
a sok-sok élményével, s le-
vonhassák azt a következte-
tést, hogyan futhat be valaki 

egy egyszerű, jelentéktelen 
környezetből is, s hogyan 
lehet karriert csinálni. Azt a 
tanulságot is közvetíti ez a 
könyv, mennyire fontos a ter-
mészet, az állatok szeretete. 
A könyv kiadását saját maga 
finanszírozta, s az első, ezer 
kötetes kiadás egy hónap 
alatt elkelt. Ez a mostani már 
a második kiadás, de ebből 
is korlátozott példányszám 
maradt. Úgy gondolja, azért 

fogy ennyire, mivel egy vele 
készült amerikai film alapján 
rengetegen megismerték, 
kíváncsiak lettek életútjára. 
A filmet – melyben életvitele, 
élményei jelennek meg – az 
USA-ban is bemutatták. A 
producer, a film főszervezője 
amerikai, J. Alain Smith, aki 
nem mellékesen bestseller 
író is. Egy bika elejtése volt 
a film egyik kulcstörténete, 
ezt a bestseller íróval együtt 
vitték végbe.

Ami az emlékeit, élményeit 
illeti, a legnagyobb az volt, 
amikor az Altáj hegységben 
farkasokra vadásztak, ami 
rendkívül veszélyes vállal-
kozás a vadászok számára. 
Ráadásul igen primitív kö-
rülmények között kellett ott 
élnie. A legköltségesebb vadá-
szat pedig Skóciában volt. Las 
Vegasban is dedikált, s megje-
lent a fotója a New York Times 
címlapján, mivel elárverezték 
a nevét, amiért egymillió dol-
lárt fizetett a Microsoft egyik 
fejlesztője, ő azonban a pénzt 
felajánlotta a veszélyeztetett 
vadfajok megmentésére. Egy 
magas szintű vadászati díjat 
is nyert, ami okot adott arra, 
hogy az interneten támadják 
a fanatikus állatvédők, de 
végül is sikerült észérvekkel 
lecsillapítania őket.  

Lendvai Emil

Diana, avagy egy magyar lány tündérmeséje
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II. Szentgotthárd Kupa nyílt, rapid sakkverseny
November 3-án a Szentgott-
hárdi Sakkegyesület szer-
vezésében rendezték meg 
a Hotel Lipában az immár  
„II. Szentgotthárd Kupa” 
elnevezésű nyílt, rapid sakk-
versenyt, amely egyúttal 
Szentgotthárd város 2018. 
évi egyéni rapid sakkbajnok-
sága is volt. 

A kupán, ahol magyar ver-
senyzők mellett osztrák és 
szlovén versenyzők is in-
dultak, az ország különböző 
részéből érkeztek sakkozók, 
Vas és Zala megye mellett 
Győr-Moson-Sopron, Vesz-
prém, de Somogy, Fejér és 
Komárom-Esztergom me-
gyéből is voltak még indulók. 
A verseny 7 fordulós svájci 
rendszerben, 4 csoportban, 
15-15 perces játékidővel + 5 
másodperces lépésenkénti 
késleltetéssel történt. Ösz-

szesen 105-en neveztek, és a 
39 fő alkotta “A” csoportban, 
értékszámos versenyzők kö-
zött indulhattak el az amatőr 
sakkozók is, a “B” csoportban 
a 15, a “C” csoportban a 10 
és a “D” csoportban pedig a 
8 éven aluliak versenyez-
hettek. A szervezők elérték 
a céljukat, miszerint ez a 
verseny elsősorban az után-
pótláskorúaknak szól, hiszen 
a 3 gyermekkorcsoportban 
összesen 66 indulóval képvi-
seltették magukat a kis sakk-
palánták a megmérettetésen. 
A rendezvényt a Hotel Lipa a 
helyszín biztosításával támo-
gatta, de a helyi vállalkozások 
is jelentős számban álltak a 
verseny mellé a legkülönfé-
lébb ajándéktárgyak felaján-
lásával. Szintén támogatta 
a rendezvényt Kissné Köles 
Erika, a szlovén nemzetiség 
parlamenti szószólója, és a 

szentgotthárdi származású 
Bana Tibor országgyűlési 
képviselő parlamenti meg-

hívók felajánlásával. Így si-
került a versenykiírásban 
meghirdetetteknek megfe-
lelően minden indulónak 
ajándékokkal kedveskedni, 
amelyeket a verseny díszven-
dégétől, Terbe Juliannától, a 
2018-es Batumi sakkolimpián 
5. helyezést elérő női sakkcsa-

patunk legfiatalabb tagjától 
vehettek át. Érdekesség volt, 
hogy 9 család is elindult a 
versenyen, azaz az apukák és 1 
vagy 2 gyermekük is egyaránt 
beneveztek. Őket a verseny 
végén a rendezők meglepe-
tésként egy speciális Családi 
Díjas oklevéllel díjazták.

A helyi érdekeltségű sakko-
zók eredményei: 

A csoport - értékszámos 
férfiak

1. Parragi István (Alsószöl-
nök-Szentgotthárd)

A csoport –nők
1. Kurcsics Erika (Alsószöl-

nök-Szentgotthárd) 
A csoport – értékszám nél-

küli férfiak
5. Zámodics Imre (Szent-

gotthárd)
D csoport – fiúk
5. Németh Huba (Szentgott-

hárd) 
Librecz Péter


