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2019. szeptember

A felújított iskolában több diák tanul 
a 2019/20-as tanévben

Szeptember másodikán 
343 gyermek kezdte meg a 
Szentgotthárd és Térsége 
Általános Iskola és Gim-
názium Arany János 1-4. 

Évfolyamos Általános Isko-
lájában a 2019/20-as tanévet. 
Négy első osztály indult 104 
tanulóval. 35 gyermek tanul 
német nemzetiségi nyelvet, 

4-en szlovén nemzetiségi 
nyelvet, 16-an heti egy órá-
ban tanulnak angol nyelvet, 
a többiek pedig németet. 
A tavalyi évhez képest 22-

vel nőtt a tanulólétszám. 
A tanulók kb. 45%-a a kör-
nyező településekről jár az 
Aranyba.

Folytatás a 2. oldalon 

Huszár Gábor 2010-től polgármester. Arra kértük, vonjon mér-
leget a 2014-től, az öt éven át tartó önkormányzati ciklusról. 

– Kilenc éve polgármester, második ciklusa jár le. 2017-ben azt 
nyilatkozta, majdnem annyi pályázati pénz érkezett Szentgotthárd-
ra, mint amennyi a város költségvetése. Minek volt köszönhető ez 
a jó széljárás?

– Máris módosítanom kell a 2017-es nyilatkozatot, csak a város 
által lehívott pályázati összeg ebben a ciklusban 3 milliárd 837 
millió forint volt, azon felül az önkormányzat saját forrásból 1 
milliárd 675 millió forintot tudott költeni fejlesztésre, felújításra. 

Folytatás az 5. oldalon 

Sok olyan fejlesztésre volt szükség, amire korábban 
nem volt elég lehetőség

Huszár Gábor polgármester
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Folytatás az 1. oldalról
A tanári karból 2 pedagógus 

ment nyugdíjba, ezért és a 
tartósan távollévők miatt 5 új 
kolléganő kezdi a tanévet.

Ebben a tanévben is több 
tehetséggondozó és sportfog-
lalkozást biztosítunk tanuló-
inknak. Sokan jelentkeztek 
informatika szakkörre, rajz- 
szakkörre, énekkarra. A sport-
foglalkozások közül népszerű 
a jóga, az atlétika, az asztali-
tenisz, a foci és a kézilabda is. 
Először jelentkezhetnek elsős 
tanulóink sakkszakkörre, amit 
Libreczné Dolgos Marietta 
pedagógus fog tartani, Polgár 
Judit Sakkpalota programja 
alapján. Ennek a programnak 

elsődleges célja nem sakk-
versenyzők oktatása, hanem 
a sakk eszközrendszerét fel-
használva a gyerekek kész-
ségeinek, képességeinek fej-
lesztése játékos módszerekkel.

Ettől a tanévtől a Szom-
bathelyi Tankerület támo-
gatásával kutyaterápiás 
foglalkozáson vehetnek 
részt heti rendszeresség-
gel az eltérő tagozaton 
tanuló gyermekek Kurucz 
Csilla Boglárka pedagógus 
vezetésével. Bébé nevű 
kutyájával az előző tan-
évben néhányszor már 
találkoztak a tanulók, tan-
év végi kérésük teljesül 
azzal, hogy minden héten 
két órát tölthetnek a gyö-
nyörű és okos labradorral.

Lassan a végéhez köze-
ledik az iskola felújítása. 

A polgármester és a képvi-
selő-testület segítségével új 
ablakokat kapott az épület, 
napelemeket szereltek fel, sor 
került a teljes épület szigete-
lésére. Több mint 200 millió 
Ft-os beruházás valósult meg. 
A felújítási munkákat folya-
matosan figyelemmel kísérték 
az önkormányzat dolgozói, 
ami nagy segítséget jelentett 
az intézménynek.

Az iskolára kiemelt figyel-
met fordít a Szombathelyi 
Tankerületi Központ is.  Segít-
ségükkel került sor a részleges 
tetőcserére, az ablakcsere mi-
att szükségessé vált függöny-
tartók és függönyök cseréjére, 
több terem teljes festésére. Egy 
osztályterembe új interaktív 
panelt szereltek fel a nyáron. 
Jelenleg az épület teljes tűz-
jelző berendezésének cseréje 
van folyamatban. 

A Szülői Munkaközösség 
is hozzájárult ahhoz, hogy a 
gyerekek szebb környezetben 
kezdhessék a tanévet. Segítsé-
gükkel lekerült a folyosók egy 
részéről a régi, kopott faburko-
lat, és új színt kapott a falfelület. 
Új focikaput és kosárpalánkot 
vásároltak a tanulóknak.

Schleipfnerné 
Gáspár Andrea

tagintézmény-vezető
Fotó: László Eszter

Intézményünk felső tago-
zatos iskola, csak 5-8. osztá-
lyig járnak hozzánk diákok. A 
2019/2020-as tanévben a belé-
pő évfolyamon, azaz az 5. évfo-
lyamon 66 tanuló kezdte meg 
tanulmányait. Így jelenleg 244 
tanulója van a Szentgotthárd 
és Térsége Általános Iskola és 
Gimnázium Széchenyi István 
5-8. Évfolyamos Általános 
Iskolájának. Évfolyamonként 
3-3 párhuzamos osztállyal 
működünk, vagyis 12 osztállyal.

Magában az intézményben 
átalakítás, felújítás nem tör-
tént. Nyáron karbantartási 
munkákat végeztettünk. Az 
önkormányzat által működ-
tetett, de közösen használt 
tornacsarnok öltözőinek tisz-
tasági festése történt meg 
a KLIK és az önkormányzat 
közötti szerződés alapján, a 
KLIK finanszírozásával.

A három 5. osztály termeit szü-
lői támogatással, illetve a karban-
tartónk segítségével kifestettük.

Hagyományos és jól bevált 
programjainkat a továbbiak-
ban is folytatni kívánjuk, és 
természetesen nem zárkó-
zunk el semmilyen innovatív, 
pályázatok által is támogatott 
újdonság elől. Ennek érdeké-
ben folyamatosan figyelem-
mel kísérjük a pályázatokat, 
és bekapcsolódunk olyan 
projektekbe, amelyek szoro-
san kötődnek a pedagógiai 
programunkhoz, az abban 
megfogalmazott céljainkhoz.

Szerencsére bennünket 
nem érint az országosan 
jelentkező pedagógushiány, 
még annak ellenére sem, 
hogy három kollégánk kezdte 
meg jól megérdemelt nyugdí-
jas éveit, vagyis ők már nem 
kezdték meg velünk ezt a 
tanévet. 

Idősödő, de jól összeszokott, 
együtt dolgozni tudó állandó 
tantestület vagyunk.

Kovács Jánosné
tagintézmény-vezető

A felújított iskolában több diák tanul a 2019/20-as tanévben

Három-három párhuzamos osztály van a felső tagozatos iskolában
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A Vas Megyei Szakképzési Centrum III. Béla Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája nappali tagozaton 14, felnőttoktatásban 5 
osztály indítását tervezzük. A 2019/2020-as tanév a szentgott-
hárdi szakképzés 130. tanéve.

Iskolánk neve, mivel 2019. 
július 1-jétől a két Vas megyei 
szakképzési centrum egyesült 
Vas Megyei Szakképzési Cent-
rum néven, VMSZC III. Béla 
Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája névre változott. 
2020 januárjától a szakképzés 
rendszerszintű átalakításával, a 
technikum – a szakgimnázium 
helyett – és a szakképző iskola 
– a szakközépiskola helyett – 

ismét névváltozás következik 
a képzési struktúra átalaku-
lásával.

Ebben a tanévben új szakma-
ként elindult intézményünkben 
a pedagógiai és családsegítő 
munkatárs képzés. Egy kolléga 
ment nyugdíjba, egy német és 
egy matematika szakos kolléga 
távozott, a német nyelvtanári 
állást még nem sikerült betölte-
nünk, de tanóra nincs ellátatla-

nul, illetve részlegesen átalakult 
az iskola vezetése.

A tanévet rendhagyó, de 
hagyományteremtő módon, 
erdei iskolával kezdtük, szept-
ember 5-6-án Legyünk közös-
ség! néven csapatépítő, kreatív, 
együttműködő és jó hangulatú 
program zajlott Orfaluban, az 
egész iskola részvételével.

A nyáron karbantartó mun-
kálatok folytak, termeket fes-
tettünk ki, valamint még tart 
a fűtési rendszer (radiátorsze-
lepek) és klímaberendezések 
korszerűsítése, cseréje. A tanév 
során több infrastrukturális 

beruházás is várható, valamint 
állami támogatásból az elekt-
ronika, informatika/interaktív 
táblák és a vendéglátás terüle-
tén nagy értékű gépek, beren-
dezések beszerzésére kerül sor.

Továbbra is várjuk a fel-
nőttoktatásba jelentkezőket 
CAD-CAM informatikus, CNC 
gépkezelő, cukrász, kis- és kö-
zépvállalkozások ügyvezetője 
I-II., pedagógiai és családsegítő 
munkatárs, vendéglátás-szer-
vező és villanyszerelő szak-
mákban.

Korpics Ferenc
igazgató

A Szentgotthárd és Térsége 
Általános Iskola és Gimnázium 
Vörösmarty Mihály Gimnázi-
umában a 2019/20-as tanévet 
négy első osztállyal, 301 tanu-
lóval, 12 osztállyal indítjuk.

Folyamatban van az isko-
la tűzjelző rendszerének fel-
újítása (ez sajnos többmilliós 
beruházás). A tanév során az 
irodahelyiségek parkettázása 
és festése már megtörtént, a 

nyárra néhány tanterem, a tor-
naterem folyosó és mosdóinak, 
valamint az iskolai mosdók fes-
tése jutott. Az iskola bejáratának 
térkőjavítása és az esővíz elve-
zetése az őszi időszakra maradt.

Négy kollégánk nyugdíjba 
vonulás miatt a felmentési 
idejét tölti. Az ő helyettesítésük 
megoldott.

Balogh Éva
intézményvezető

A szentgotthárdi szakképzés 130. tanévét kezdték meg

A gimnáziumban 301 diák tanul ebben a tanévben

Szeptember elsejétől önál-
ló intézményként működik 
a Szentgotthárd és Térsége 
Iskola Takács Jenő Alapfokú 
Művészeti Iskolája, melynek 
az új neve: Takács Jenő Alap-
fokú Művészeti Iskola. Az 
átalakulásról Sebestyénné 
Németh Eszter megbízott 
intézményvezető tájékoztatta 
lapunkat. 

2005-ig még önálló intéz-
ményként működött az isko-
la, de akkoriban elindult egy 
tendencia, hogy az iskolákat 
összevonták, a művészeti okta-
tást pedig más iskolához vagy 
közművelődési intézményhez 
csatolták. A Magyar Zeneiskolák 
és Művészeti Iskolák Szövetsége 
elnöke is többször nyilatkozott 
arról, hogy ebben az időszakban 
sok művészeti iskolát integrál-
tak a különböző köznevelési 

és közművelődési intézmé-
nyekhez. Az általános iskolák 
és más intézmények egészen 
más szisztéma szerint látják el 
feladatukat, sok esetben nem 
volt könnyű összehangolni a 
munkát az anyaintézménnyel. 

Sebestyénné Németh Eszter 
többször is külön kihangsú-
lyozta, hogy Szentgotthárdon 
a művészeti iskola szakmai 
kérdéseibe nem szóltak bele 
a többcélú intézmény vezetői, 
azonban az adminisztráció 
és egyéb téren azért adódtak 
problémák.

Kérdésünkre, miért éppen 
most válnak ki a város ösz-
szevont intézményéből, azt 
válaszolta, hogy a térségben 
ők voltak az utolsók, akik nem 
önálló művészeti iskolaként 
működtek. Így a tankerület 
mind a négy járásában a járási 
székhelyen önálló művészeti is-

kola fog működni, amelyeknek 
telephely-létesítési lehetőségük 
lesz a környező iskolákban.  
Ezzel egyre több tanuló juthat 
hozzá a művészetoktatásban 
való részvételhez. A Szombat-
helyi Tankerületi Központ mű-
vészeti iskolái közül a szombat-
helyi után a szentgotthárdiban 
fogadják a legtöbb tanítványt, 
több mint 230 diákot oktatnak 
és nevelnek zenére, valamint 
képzőművészetre. A pedagógiai 
programjukat ennek megfele-
lően teljesen önállóan tudják 
majd összeállítani, és anya-
gi szempontból is kedvezőbb 
helyzetbe kerülhetnek, hiszen 
magasabb szorzóval számolhat 
az intézmény a költségvetés 
tervezésekor. A változtatáshoz 
hozzájárulását adta Szentgott-
hárd Város Önkormányzata is. 

A művészeti iskolába szent-
gotthárdi és környékbeli gye-

rekek járnak. Mivel többen 
tanulnak náluk az Őrségből, 
2019. szeptember 1-től Őriszent-
péteren kihelyezett telephelye 
is lesz az iskolának. 

Az intézmény székhelye 
azonban továbbra is Szentgott-
hárdon, a régi címen és helyen 
marad, a Deák Ferenc utca 1. 
szám alatt. Szervezeti változás, 
hogy ettől a tanévtől intéz-
ményvezető-helyettes is lesz az 
iskolában, erre a posztra Soós 
Jánost nevezték ki. Sebestyénné 
Németh Eszter a megszokott 
eljárás szerint egy évre kapta a 
megbízását, a következő tanévre 
pedig kiírják az intézményveze-
tői pályázatot. 

A város többi iskolájával to-
vábbra is együttműködnek, 
részt vesznek a kulturális ese-
ményeken, színesítik a városi 
ünnepségek programját. 

(t. m.)

Önálló intézményként működik tovább a művészeti iskola
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A helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek, 
valamint nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők 2019. ok-
tóber 13-i választása kapcsán 
Szentgotthárd Város Helyi 
Választási Bizottsága (HVB) 
2019. szeptember 9-én kisor-
solta a jelöltek sorrendjét a 
szavazólapokon.

A HVB-nek a sorsolás ered-
ményeként meghozott 42/2019. 
(IX. 09.) számú határozata alap-
ján, a polgármester-választás 
szavazólapján a jelöltek az alábbi 
sorrendben fognak szerepelni:

1. Bartakovics Andrea (Közö-
sen Szentgotthárdért Egyesület)

2. Huszár Gábor (FIDESZ - Ma-
gyar Polgári Szövetség, Keresz-
ténydemokrata Néppárt)

A HVB 43/2019. (IX. 09.) szá-
mú határozata alapján a helyi 
önkormányzati képviselő-vá-
lasztás szavazólapján az egyéni 
listás jelöltek az alábbi sorrend-
ben szerepelnek majd:

1. Orbán Viktor (Közösen 
Szentgotthárdért Egyesület)

2. Vörös Gábor (FIDESZ - Ma-
gyar Polgári Szövetség, Keresz-
ténydemokrata Néppárt)

3. Dr. Sütő Ferenc (független)
4. Pénzes Tibor (független)
5. Kovács Márta Mária (FI-

DESZ - Magyar Polgári Szö-
vetség, Kereszténydemokrata 
Néppárt)

6. Bartakovics Andrea (Közö-
sen Szentgotthárdért Egyesület)

7. Lábodi Gábor (Közösen 
Szentgotthárdért Egyesület, 
JOBBIK Magyarországért Moz-
galom)

8. Horváth László (független)
9. Korpics Ferenc (független)
10. Seiler Tamás (Közösen 

Szentgotthárdért Egyesület, 
JOBBIK Magyarországért Moz-
galom)

11. Labritz Béla (FIDESZ - Ma-
gyar Polgári Szövetség, Keresz-
ténydemokrata Néppárt)

12. Sebestyénné Németh Esz-
ter (FIDESZ - Magyar Polgári 
Szövetség, Kereszténydemok-
rata Néppárt)

13. Virányi Balázs (független)
14. Dömötör Tamás (függet-

len)
15. Pécsi József (FIDESZ - Ma-

gyar Polgári Szövetség, Keresz-
ténydemokrata Néppárt)

16. Danka Zsuzsanna (Közö-
sen Szentgotthárdért Egyesület)

17. Csuk Alajos (független)
18. Bedi Beatrix (FIDESZ - Ma-

gyar Polgári Szövetség, Keresz-
ténydemokrata Néppárt)

19. Budaházy István (függet-
len)

20. Koszár András (FIDESZ 
- Magyar Polgári Szövetség, Ke-
reszténydemokrata Néppárt)

21. Császár Tamás István (füg-
getlen)

22. Borbély Sándor (Közösen 
Szentgotthárdért Egyesület)

23. Dr. Haragh László (FI-
DESZ - Magyar Polgári Szö-
vetség, Kereszténydemokrata 
Néppárt)

A HVB 44/2019. (IX. 09.) számú 
határozata alapján a német 
nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásának sza-
vazólapján a jelöltek az alábbi 
sorrendben fognak szerepelni:

1. Judt Nándor József
2. Ódor Dénes Gábor
3. Polgár András
4. Paukovits Helmut Tibor
5. Gaál Tibor József
(valamennyien a Német 

Nemzetiségi Önkormányzatok 
Vas-Zala Megyei Szövetsége 
jelöltjei).

A HVB 45/2019. (IX. 09.) szá-
mú határozata alapján a roma 
nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásának sza-
vazólapján a jelöltek az alábbi 
sorrendben szerepelnek majd:

1. Sárközi Erika
2. Samu Csaba Miklós
3. Haán Rózsa

(valamennyien a „Lungo 
Drom” Országos Cigány Érdek-
védelmi és Polgári Szövetség 
jelöltjei).

A HVB 46/2019. (IX. 09.) számú 
határozata alapján a szlovén 
nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásának sza-
vazólapján a jelöltek az alábbi 
sorrendben szerepelnek majd:

1. Dr. Dancseczné Kovács 
Tünde

2. Bartakovics Ilona
3. Németh Ferenc
4. Meggyes Ferenc Józsefné
5. Domiter Istvánné
(valamennyien a Magyar-

országi Szlovének Szövetsége 
jelöltjei).

Szentgotthárd, 2019. szept-
ember 10.

Helyi Választási Iroda

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

Tisztelt választási jelöltek!
A szentgotthárdi önkormányzat havi lapja, tájékoztatni 

szeretné a lakosságot az októberi önkormányzati válasz-
táson induló jelöltekről. Arcképpel és meghatározott 
terjedelmű szöveggel – a polgármester-jelölteknek 2450 
karakter, az önkormányzati képviselő-jelölteknek 1050 
karakter – mutatkozhatnak be az érintettek. Kérjük, az 
ujsag@szentgotthard.hu e-mail címre küldjék az írásu-
kat. Az októberi Szentgotthárd újság, 4-én jelenik meg, a 
jelöltek fényképes bemutatkozásukat szeptember 20. 16:00 
óráig küldhetik el a megadott címre. A jelöltek fotóját, és 
írásos bemutatkozását, digitális formában is közzé tesszük 
a város honlapján. 

Kérjük, hogy bemutatkozáskor, a Sajtótörvény előírása-
inak megfelelően járjanak el! (a. szerk.)

PaNaTour kerékpártúra
Július 1-7. között magyar-

osztrák kooperációban zajlott 
a határon átnyúló PaNaTour 
kerékpártúra, a PaNaNet+ 
projekt keretében. A hétna-
pos túra során, július 6-án, 
Szentgotthárd is egynapos 
megálló volt a résztvevők 
programjában. A nap során 
megtapasztalhatták kenutúra 

keretében a Rába vízi élmé-
nyeit, majd a helyi látnivalók 
és a termálfürdő megtekinté-
se után a Hársas-tó felé vették 
az irányt. 

A PaNaNet+ projekt fő célja 
a határtérség turisztikai kí-
nálat- és termékfejlesztése, 
így a túrán jelenleg termé-
szetvédelmi és turisztikai 

szakemberek vettek részt 
(Magyarországról és Ausztriá-
ból egyaránt), akikkel szakmai 
kapcsolatépítésre és tapaszta-
latcserére is lehetőség nyílt, ez 

akár kiindulópontja is lehet az 
egyesület által megvalósított, 
újabb határon átnyúló együtt-
működésnek is.

Völler Andrea
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Sok olyan fejlesztésre volt szükség, 
amire korábban nem volt elég lehetőség
Folytatás az 1. oldalról

Ha ehhez még hozzáten-
nénk a most induló árvíz-
védelmi projektet, amely 1,8 
milliárd forint, akkor hozzá-
vetőleg több mint 7 milliárd 
forintos fejlesztéssel számol-
hatunk a 2014-2019 közötti 
ciklusban. És szerénységből 
a 8-as út építését kiegészítő 
rábafüzesi ipari park össze-
köttetését nem is soroltam, 
mert szemtelenül nagy ösz-
szeg jönne ki. Szentgotthárd 
ilyen szempontból a régió 
egyik vezető szerepét tudja 
betölteni. Sok múlik a tár-
gyalásokon, amikor a megyei 
vezetés leülteti a polgármes-
tereket egymás mellé, és súly-
pontozzuk, kinek mire van 
szüksége. A megyei közgyűlés 
elnöke és a térség országgyű-
lési képviselője is elhitte, hogy 
Szentgotthárdon sok olyan 
fejlesztésre szükség van, ami 
a korábbi évtizedekben ilyen-
olyan okokból elmaradt. Csak 
példaként említem, amikor a 
magas munkanélküliség volt 
a város legfőbb problémája, 
akkor más volt a súlypontja az 
önkormányzati feladatoknak. 
Jól lobbiztunk kormányzati és 
régiós szinten is, a személyes 
egyeztetéseken, tárgyalási 
taktikán nagyon sok múlik. 
Nem lehet erőből politizálni, 
az optimális utat kell meg-
keresni. 

– Melyik pályázat okozta a 
legtöbb álmatlan éjszakát?

– A Várkert és a máriaújfalui 
csatornahálózat kiépítése. 
Emlékszem egy 2009-es ön-
kormányzati ülésre, ahol 
néhányan ki je lentették: 
Máriaújfaluban soha nem 
lesz központi csatornarend-
szer, mert kevés a ház, gyér 
lesz a rákötés. Kétszer futott 
zátonyra az önkormányzat 

előkészített és beadott pályá-
zata, alig néhányan hittünk 
benne, hogy nem vész majd 
kárba az a rengeteg energia, 
amit ebbe befektettünk. Si-
került elhitetnem a projektet 
már-már feladókkal, hogy 
teljesen új alapokról indul-
junk, és meglesz az eredmény. 
Öt év kellett ahhoz, hogy el-
kezdjék a tényleges munkát, 
a máriaújfalusiak több mint 
húsz évet vártak rá. Nem vé-
letlen a választási szlogenünk, 
dolgozni csak erős hittel le-
het! A műszaki és pénzügyi 
nehézségek teljes tárházát 
fölvonultatta és bemutatta ez 
a projekt. 

Lelkileg mégis a Várkert 
projekt tett próbára inkább. 
Magam se voltam biztos ab-
ban, mi az, amibe – a Várkert 
a mai emberek által meg-
szokott, de elvadult környe-
zetébe – bele lehet nyúlni. 
Már tisztán látom, a lehető 
legjobb megoldást válasz-
tottuk, habár nem vagyok 
elégedett teljesen. Meg kell 
várni a régészeti feltárást, a 
terület teljes feltérképezését, 
érhetnek még meglepetések, 
akár új turisztikai attrakció 
is születhet. A Várkert igazi 
szépsége akkor válik teljessé, 
amikor a padokon csókolódzó 
tinédzserek a gyerekeiket 
fogják majd itt sétáltatni…

– Gyakran beszél szerethető 
városról, miben látja ennek 
visszaigazolását?

– Az emberekhez való vi-
szonyomat szeretném visz-
szatükröztetni a mindenna-
pokban, a város lüktetésében. 
Tapasztalatból tudom, ha egy 
napom rosszul indul, annak 
a gyökerét a múltban kell ke-
resni. Vagyis, ha ma rendben 
érzem magam, akkor ko-
rábban mindent megtettem 

ennek érdekében. Magyarul: 
ha mindennap a tőlem tel-
hető legjobb tudásommal 
dolgozom, akkor biztos, hogy 
a holnapi napom is tele lesz 
apró sikerekkel! Ezért van az, 
hogy folyamatosan új felada-
tokat keresek, és ezekhez lel-
kesítem is a környezetemet! 

A boldogság a kisvárosban 
is apró lehetőségekből te-
vődik össze: tudjak moziba 
menni, legyenek kulturális 
programok, közösségi terek, 
rendezett, szép környezet-
ben élhessenek az emberek. 
Biztonságban érezzük a gyer-
mekeinket, unokáinkat. De az 
5 éve elindított Szerelmesek 
fesztiválja sem csak azért 
fontos és érdekes, mert egy 
hét alatt sok-sok programot 
nyújt, hanem azért is kivéte-
les, mert állítom, Magyaror-
szágon kevés hasonló kisvá-
ros van, ahol ennyi magasan 
kvalifikált színész, író, énekes, 
zenész fordul meg az egy hét 
alatt és viszi magával Szent-
gotthárd jó hírét. A prog-
ramokhoz összefognak az 
intézmények, a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület, a TDM, a 
fürdő és szálloda, a könyvtár 
és múzeum, a mozi – ez az 
igazi városmarketing. Az utak, 
járdák rendbetétele, a kerék-
párutak kiépítése, a civil kez-
deményezések támogatása 
alátámasztják, kiegészítik azt, 

hogy szép, szerethető város 
legyen Szentgotthárd. 

A szülőföldre csak szere-
tettel lehet gondolni. Einstein 
mondta, amelyik frekvencián 
létrejön egy probléma, azt azon 
megoldani nem lehet. A gyűlö-
letre se érdemes haraggal vála-
szolni, mert nem visz semer-
re, csak elvonja az energiát!  
A szeretettel az ellenfeleink 
nem tudnak mit kezdeni!

– Mit tekint a 2014-2019 
közötti ciklus legnagyobb ku-
darcának és sikerének?

– A fürdő elleni jellem-
telen támadás tehetetlenül 
való megélését. Azok, akik 
a háttérből irányították ezt 
az egész hisztériát, utólag 
bevallották, nem is annyira 
a fürdő ellen, inkább a pol-
gármester megbuktatásáról 
szólt a történet. Fel se tudták 
fogni, ezzel milyen károkat 
okoztak a városnak. Abban 
a pár hónapban 10 milliós 
bevételkiesést generáltak 
csak a turisztikai ágazatban. 
A hitelrontás ennek a sok-
szorosa! Fontosnak tartom, 
hogy az eddig lezárt pereket a 
fürdő érintett dolgozói kivétel 
nélkül megnyerték, három 
pert már másodfokon is!

Sikernek tartom azt, hogy 
olyan várost építünk, ahol 
sok jóérzésű ember, bizton-
ságban, nyugalomban éli 
mindennapjait. (t. m.)

Kedves Vendégek!
A szentgotthárdi fürdő 2019. 09. 16-tól 2019. 09. 19-ig 

rövid szünetet tart, hogy javítson hibáin, és megújult 
erővel folytassa a vendégek kényeztetését.

A fenti időszakban a fürdő nem üzemel.

Megértésüket köszönjük!

St.Gotthard Spa & Wellness
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Szentgotthárdon augusztus 20-án a Nagyboldogasszony temp-
lomban misével kezdődött az államalapítás és a város alapításá-
nak ünnepe. A templomban tartott városi ünnepségen átadták 
az önkormányzati kitüntetéseket Bene Krisztinának, Somogyi 
Gábornak és Variné Trifusz Máriának. Délután a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület színes programokat kínált a közönségnek. 

 Szentgotthárd Város Fúvós-
zenekara, Rápli Róbert karnagy 
vezetésével, térzenével fogadta 
a misére érkezőket a Nagybol-
dogasszony templom előtt.

A felállványozott templomot 
megtöltötték a szentgotthárdi-
ak, a misét celebrálta és hazán-
kért ajánlotta fel Bodorkós Imre 
esperes-plébános. A szertartá-
son a Nagyboldogasszony Plé-
bánia-templom Kórusa énekelt.

A mise után az esperes-plé-
bános megáldotta az új kenye-
ret, Huszár Gábor polgármester 
megszegte, és a közelben ülők-
kel megosztotta azt.

A polgármester köszönetét 
fejezte ki Bodorkós Imrének, 
hogy a templomban tarthatják 
a városi ünnepséget. Ünnepi 
beszéde előtt köszöntötte Kiss-
né Köles Erikát, a szlovén nem-
zetiség parlamenti szószólóját, 
dr. Orbán Istvánt, a Szentgott-
hárdi Járási Hivatal vezetőjét, 
Bana Tibor országgyűlési kép-
viselőt, a város díszpolgárait, 
az önkormányzatok tagjait és 
a jelen lévő szentgotthárdiakat.

„István királyt 1083 augusz-
tusában I. László király ural-
kodása idején avatták szentté. 
Öröksége a mai napig hatással 

van hazánkra, elsőként ismerte 
föl, hogy Magyarország helye a 
keresztény Európában van, a 
hit gyakorlása mellett döntött 
az államalapításról.”

Az államalapítás és a város 
napjának ünnepe mellett meg-
emlékeznek az új kenyérről 

is – folytatta beszédét a pol-
gármester. A kenyér, a ková-
szolt kenyér szakrális jelkép, 
az ételek között olyan, mint az 
imádságok között a Miatyánk. 
Csodatételek, példabeszédek 
is tanúsítják, milyen fontos 

volt őseink, elődeink számára. 
A kenyér több, mint búzasze-
mek összessége, nagyon szép 
hagyománnyá kezdett válni a 

magyarok kenyere program, 
minden évben a gazdálkodók 
által felajánlott búzából a rá-
szorulóknak juttatnak, több 
felnőtt és gyerek sorsa válik 
jobbá, kicsit könnyebbé.  Éppen 
ezért külön öröm, hogy az első 
elismerést a „Gotthárdi kétkilós 
kenyér” kapta. Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának dön-
tése alapján a Ferrosüt Sütő- és 
Édesipari Kft. szentgotthárdi 
üzeme által előállított helyi 
termék a „Zöld Szentgotthárd” 
címet, és a hozzá tartozó logót 

2019. augusztus 20. napjától 
határozatlan ideig viselheti. 

Huszár Gábor a továbbiakban 
kitért arra, hogy a problémák 
naponta gyűrűznek körülöt-
tünk, felelős gondolkodással, 
tudással, összefogással, szer-
vezettséggel, a vélemények 
meghallgatásával és hittel lehet 
megoldani őket.

Augusztus 20. a város napja is. 
Mi kapcsolja össze államalapí-
tásunk ünnepével? A hit, amely 
ugyanolyan fontos egy kisváros 
életében, mint a nemzetében.

A beszédet régi, személyes 
történettel folytatta. Lánya még 
óvodás volt, amikor szemtanúi 
voltak egy gyermekbalesetnek. 
Később a kislány, az élmény 
hatására, előállt azzal az ötlettel, 
hogy hidat kell építeni a házak 
felett, amely olyan lenne, mint 
egy szivárvány... akkor majd 
nem lesz baj, ha valamelyik 
gyerek átszalad az utcán. A 

történetet azzal folytatta, hogy 
a város akkori polgármestere 
bizonyára jót nevetett volna, 
ha beállít hozzá óvodás lánya 
kívánságával…

836 évvel ezelőtt alapították 
Szentgotthárdot, ahol magya-
rok, németek, szlovének mindig 
nagy békében éltek egymással. 
Meggyőződése, hogy hűséggel, 
hitelesen, hivatástudattal és 
erős hittel a szentgotthárdiak-
ban és a Jó Istenben bízva lehet 
a város fejlődését segíteni. Kérte 
a város polgárait, ne higgyenek 
a felelőtlen ígérgetéseknek, a 
légből kapott ötleteknek.

A beszéd után az önkormány-
zati kitüntetéseket a polgár-
mester adta át.

A Gotthárdi kétkilós kenyér 
egy hagyományos kovászos 
kenyér, amelyet kézzel készíte-
nek. Semmiféle adalékanyagot, 
térfogatnövelőt, illetve tartó-
sítószert nem tartalmaz. Az 
előkészített tésztát 6-8 órán át 
pihentetik, majd erre dagasz-
tanak rá, ezt követően sózzák. 
Gépesítve csak a dagasztás 
történik, majd újra pihente-
tik, minden egyéb műveletet 
kézzel, hagyományos módon 
végeznek. A kemencében sa-
mott-téglákon sül, ez is hozzá-
járul a különleges ízéhez.  Napi 
600-800 db kenyér készül el 
így Szentgotthárdon, amelyeket 
szentgotthárdi üzletekben és 
Szentgotthárd környéki telepü-
lések boltjaiban vásárolhatnak 
meg. A Gotthárdi kétkilós ke-
nyér gyártási módját az 1960-as 
évek elején fejlesztették ki, és 
azóta folyamatosan így készítik. 
Az eltelt időszakban a kenyér 
összetevőin és az előállítás 
módján gyakorlatilag semmit 
nem változtattak, a hagyo-
mányos ízeket nem csupán a 
szentgotthárdiak ismerik és 
szeretik, hanem a városba lá-
togató turisták is megkedvelték.

Szentgotthárd Testnevelési 
és Sportdíját Somogyi Gábor 
hosszútávfutó vehette át. So-

Az államalapítást misével, kitüntetésekkel ünnepelték

Huszár Gábor megszegte az új kenyeret

Bodorkós Imre esperes-plébános
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mogyi Gábor hosszútávfutó a 
Synergy Fitness Szentgotthárd 
SE kiemelkedő versenyzője. Az 
egyesület alapításának egyik 
kezdeményezője és szervezője, 
aki edzőként és versenyzőként 
is fontos szerepet tölt be Szent-
gotthárd városának atlétiká-
jában. Az országban korosztá-
lyának legjobb hosszútávfutója, 
kilencszeres országos bajnok. 
Edzői munkája is eredmények-
ben gazdag. Legnagyobb sikere 
a 2009-ben Csákváron, Koszár 
Zsolttal elért felnőtt országos 
bajnoki cím. A bajnoki címen 
kívül – a mai napig – még 12 
további országos bajnoki do-
bogós címet szereztek együtt 
városunknak, külföldi sikereik 
mellett. Németh Kevin felké-
szítésében is jelentős szere-
pet játszott, aki az Országos 
Mezeifutó Diákolimpián nyert 
ezüstérmet a korábbi években. 
Sportolóként rendkívül komoly 
munkabírású, aki mindennap 
ugyanazzal az erőbedobással 
végzi edzéseit, mint fiatal éve-
iben. A csatafutás alkalmával 
is többször állt dobogón, kor-
osztályos csúcsa pedig szinte 
megdönthetetlennek tűnik. 
Kitartása, szorgalma, elszántsá-
ga példaértékű városunk összes 
sportolója számára. 

Rangos elismerésben része-
sült Variné Trifusz Mária és 

Bene Krisztina is, mindketten a 
Szentgotthárd Városért kitün-
tetést vehették át Huszár Gábor 
polgármestertől. 

Variné Trifusz Mária 40 évig 
tanított Szentgotthárdon, ge-
nerációk kerültek ki gondos és 
segítő kezei alól. Nem csupán 
az iskolában eltöltött évek alatt, 
hanem nyugdíjba vonulását 
követően is segített felkészülni 
a felvételire magyarból és ének-
zenéből mindazoknak, akik 
pedagóguspályára készültek. 
Tanítványai rendszeres részt-
vevői voltak a Kazinczy-verse-
nyeknek, és nyugdíjas éveiben 
is szívesen segített a szép ma-
gyar beszéd megmérettetésre 
készülő diákoknak. Gazdag 
szakmai életútjában kiemelt 
helyet foglal el a Rába-menti 
szlovénség érdekében végzett 

munkája. Rengeteg időt töltött 
el azzal, hogy szlovén dalokat, 
szlovén egyházi énekeket ta-
nuljon meg szlovén nyelven, 

utánajárt a megfelelő dalla-
moknak, a szlovén kiejtésnek 
és hangsúlyozásnak. A szent-
gotthárdi szlovén misék zenei 
szolgálatában is kiemelkedő 
munkát végzett. Megszerzett 
tudását mind a mai napig a 
fiatalabb és idősebb generáció 
tagjainak is átadja.

Bene Krisztina az elmúlt 30 
évben példamutató hivatás-
tudattal dolgozott nemcsak 
a pedagóguspályán, hanem 
Szentgotthárd városáért is. Ki-
emelkedő munkájának köszön-
hetően növendékei számos 
figyelemre méltó eredményt 
értek el. Regionális és országos 
versenyeken ismerték meg 

Szentgotthárd várost a zeneok-
tatás révén. Növendékei és ka-
maracsoportjai rendszeresen 
lépnek fel a különböző városi 
és térségi rendezvényeken, 
valamint a tanárnő is aktív köz-
reműködője a város kulturális 
életének. A 30 éves Rábavölgyi 
Vonószenekarnak szinte az 
alapítás óta tagja, 16 éve pedig 
művészeti vezetője, karnagya. 
A zenekarnak nagy jelentősége 
van a határ melletti közösség 
életében, a zeneiskolák törté-
netében és Szentgotthárd város 
kulturális életében is. A megyé-
ben Szombathelyen kívül csak 
a szentgotthárdi zeneiskolában 
működik gyermek vonószene-
kar, ami azért is jelentős, mert 
Bene Krisztina a hegedűsöket 
egyedül neveli ki az utánpót-
láshoz. A zeneoktatás során 
elért kiváló eredményeinek, a 
30 éves Rábavölgyi Vonósze-
nekar karmestereként végzett 
kiemelkedő szakmai munkájá-
nak, továbbá magas színvonalú 
művészeti tevékenységének 
méltó elismerése e díj.

Az augusztus 20-i rendez-
vény délután zenével, tánccal, 
este koncerttel és tűzijátékkal 
folytatódott. A programokat a 
Pannon Kapu Kulturális Egye-
sület szervezte. 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

A Család és Gyermekjóléti Központ 
Szentgotthárd, 2019. 06. 24.- 06. 28. 
között tartotta Nyári Napközbeni 
Gyermektáborát, amelyen 20 gyermek 
töltötte hasznosan szabadidejét.  

 Szokásos nyári gyermekfelügyele-
tünket, 2019. 07. 22.–07. 26. és 2019. 08. 
05.–08. 09 között tartottuk, melyeken 
14-16 gyermek vett részt. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani azoknak, akik bármilyen formában 
támogatták azt, hogy a diákok a nyár 
folyamán hasznosan töltsék el szabad-
idejüket. 

Köszönet a Gotthard Spa & Wellness-
nek az ingyen élményfürdőzésért, az 

Őr-Nyék Hagyományőrző Egyesületnek 
a rendhagyó történelemóráért, a nagy-
szerű kirándulásért a Csodaszarvas Táj-
parkba, valamint az általuk szponzorált 
ebédért, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség 
rendészeti munkabizottsága elnökének, 
és egyben a VMPSZ kommunikációs 
csoportja tagjának, Méhes Attilának az 
érdekes polgárőr bemutatóért, Huszár 
Vandának a vidám sportvetélkedőért, 
Fábián Tamásnak a finom gyümölcsö-
kért, a Szentgotthárdi Egészségfejlesztési 
Iroda támogatásáért, mely által szigligeti 
kiránduláson vehettek részt a diákok, 
valamint a friss gyümölcsökért, s az 
általuk biztosított sportprogramért, a 

SZET Kft.-nek, hogy eltölthettünk egy 
napot az Alpokalja Kempingben, Kocsis 
Balázsnénak és csapatának a finom 
lángosért, a Pável Ágoston Múzeumnak 
az érdekes tárlatvezetésért, a Szigligeti 
Önkormányzatnak az ingyenes belépési 
lehetőségért a várba és a strandra, a Bog-
nár Étteremnek és a Rodeo Pizzériának 
a vendéglátásért. 

 Köszönet az önkéntes munkáért Fábi-
án Fanninak, Kolok Rékának, Ringbauer 
Maximiliánnak, Vadász Lizának, Bedi 
Viktóriának, Németh Grétának, Zsöksz 
Reginának és Sisak Dorottyának.

Család- és Gyermekjóléti 
Központ Szentgotthárd

Köszönetnyilvánítás

Somogyi Gábor, Bene Krisztina, Variné Trifusz Mária, 
Kern László
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Augusztus 24-én, immár 
hatodik alkalommal, a Má-
ria Út teljes szakaszán egy 
közös, Közép-Európa nem-
zeteit összekötő, annak kö-
zösségeit fejlesztő célért 
szervezett zarándoklatot a 
Mária Út Egyesület. Az 1Úton 
rendezvény egy egynapos 
nemzetközi zarándoknap a 
Mária Út teljes szakaszán, 
Mariazelltől Csíksomlyóig 
1400 kilométeren. A zarán-
doklat ideje alatt így imád-
koztak a hívek: „Hálát adunk 
az édesapákért, akik azt a 
küldetést kapták, hogy a Te 
atyai jóságod, bölcsességed, 
gondviselésed követei és 

megvalósítói legyenek gyer-
mekeik felé. Hálát adunk 
minden fáradozásukért, sze-
retetükért. Segítsd Urunk az 
édesapákat!”

A szentgotthárdi barokk 
templom bejáratánál S. E. 
Mons. Dr. Peter Stumpf mu-
raszombati megyés püspök 
és Bodorkós Imre esperes-
plébános, és Huszár Gábor 
polgármester köszöntötte a 
Halogyról és a Szlovéniából 
érkezett híveket. Az egész 
napos zarándoklat, amelyen 
az édesapákért imádkoztak, 
főpapi koncelebrációs szent-
misével és agapéval ért véget.

h. r. l.

Az édesapákért fohászkodtak

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete augusztus elsején 
rendkívüli ülést tartott.

Az orvosi ügyeleti szol-
gáltatást biztosító Morrow 
Medical Zrt.-vel kötött szol-
gáltatási szerződés öt év 
elteltével, 2019. december 
31. időponttal lejár. A város 
vezetése egyetért azzal, hogy 
a „Hétközi és hétvégi köz-
ponti orvosi ügyelet ellátása 
Szentgotthárdon és térségé-
ben” tárgyban közbeszerzési 
eljárást folytassanak a szol-
gáltató kiválasztására.

A II. sz. felnőtt fogászati 
körzet fogorvosa, dr. Bedics 
Katalin azzal a kéréssel for-
dult az Önkormányzathoz, 
hogy a jelenleg már 17 éves 
fogászati gépet cseréljék le. 
Az idei költségvetés terve-
zésekor az igény már ismert 
volt, egy korábbi döntés al-
kalmával a képviselő-testü-
let a fogorvosi berendezés 
beszerzésének lizingelt vál-
tozatát támogatta is azzal, 
hogy ehhez 4 millió Ft-ot a 
költségvetési tartalék ter-

hére már 2019-ben biztosít. 
Ezt a döntést módosították 
most azzal, hogy az idei költ-
ségvetés tartaléka terhére 
biztosítják a teljes adásvétel 
összegét, azaz mindösszesen 
(bruttó) 7.494.026 forintot.

A Vas Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat kérelmét is 
támogatták, és a helyi feladat-
ellátáshoz helyet biztosítanak 
a Szentgotthárd, Rákóczi út 5. 
tetőtér helyiségeiben azzal, 
hogy a használat során felme-
rülő rezsiköltségeket a Tan-
kerület viseli, és az ingatlan 
használatáról külön megál-
lapodást kell kötni az ingatlan 
használójával. Az átalakítási 
munkálatok elvégzéséhez 
legfeljebb 3.820.000 Ft-ot biz-
tosít az Önkormányzat. Fon-
tos, hogy a tetőteret használó 
szervezetek számára 15:00 
óra után továbbra is biztosít-
va lesznek a helyiségek. 

A Tájidegen – 5. Művészeti 
Szabadnapok megszerve-
zésének támogatására irá-
nyuló kérelmet is kedvezően 
bírálták el: 300.000,- Ft-tal 
támogatják a rendezvényt 
azzal a kiegészítéssel, hogy 

csak egyeztetést követően 
kerülhet kihelyezésre, és 
legfeljebb csak a rendezvény 
ideje alatt lehet a rendezvény 
helyszínén a tervezett ideig-
lenes installáció.

A helyi választási bizott-
ság tagjainak megválasztá-
sát követően foglalkoztak a 
sportcsarnok helyzetével. 
A Szentgotthárdi Kézilabda 
Klub tulajdonában álló sport-
csarnok építésének befejezé-
se érdekében egyetértettek 
azzal, hogy az Önkormányzat 
– az 1004/2019. (I.18.) Korm. 
határozatban meghatározot-
tak szerint az államtól e célra 
kapott – 149 millió Ft-ot visz-
sza nem térítendő támogatás-
ként átadjon a Szentgotthárdi 
Kézilabda Klub számára azzal, 
hogy azt a Klub kizárólag a 
szentgotthárdi sportcsarnok 
befejezéséhez használhatja 
fel. A támogatás utalásának 
feltételéül szabták egy olyan 
támogatási szerződés létre-
jöttét az Önkormányzat és a 
Klub között, amely szerint a 
kivitelezés megvalósítása és 
a támogatási összeg felhasz-
nálása kizárólag mindenre 

kiterjedő önkormányzati 
kontroll mellett valósulhat 
meg, úgy, hogy az átutalás 
ténylegesen a számlák meg-
jelenésének ütemében tör-
ténik.  

Az M8 projekt kiemelt álla-
mi beruházás, Szentgotthárd 
számára nagyon fontos, hogy 
elkészüljön. A teljes megva-
lósításhoz több változtatás is 
szükséges a beruházás előtt 
kialakított állapotokban – 
ennek egyik elemét fogadta 
el  a képviselő-testület ak-
kor, amikor hozzájárult az 
Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező érintett 
ingatlanrész ideiglenes hasz-
nálatához.

Zárt ülésen folytatódott a 
munka, a SZET Szentgott-
hárdi Eszközkezelő és Tele-
pülésfejlesztő Kft. ügyvezető 
igazgatói tisztségének ellátá-
sáról, valamint az Interaktív 
Időutazó Múzeum Szentgott-
hárdon projekt megvalósítá-
sához szükséges saját forrás 
biztosításáról döntöttek.

 Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Rendkívüli ülést tartottak augusztusban
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325 éve, 1694. szeptember 
7-én született a heiligenkreuzi 
apátság közelében fekvő 
llandban Mathias Gusner. 
1734-ben érkezett Szent-Gott-
hárdra. Ő volt az a tehetséges 
laikus fráter, aki a templom 
oltárképeit, freskóit (a híres 
Dorfmeister freskó kivéte-
lével) és a kolostor képeit 
festette. Több alkotása megta-
lálható Heiligenkreuzban és a 
Magyar Nemzeti Galériában. 
Négy híres heiligenkreuzi 
apátról készült festményének 
digitális másolata díszíti a ta-
nácsterem falát. 1772. március 
7-én itt halt meg, a Temetőká-
polna kriptájában temették el.

215 éve, 1804. szeptember 
23-án helyezték el ünnepé-
lyesen Szent Vincének, a vin-
cellérek és szőlőművelők vér-
tanújának ereklyéjét empire 
üvegkoporsóban és díszes 
ruházatban a Nagyboldog-
asszony templomban. Gróf 
Herzán Ferenc ajándékozta 
oda a szent földi maradványait. 

160 éve, 1859. szeptember 
13-án született Vargha Gá-
bor a Vas megyei Andrásfán 
nemesi családba. 1888-ban, 
az ügyvédi diplomája meg-
szerzése után telepedett 
le végleg Szentgotthárdon. 
Bekapcsolódott a település 
életébe, kezdetben mint helyi 
képviselő. Több mint 50 éven 
át az is maradt, majd 1922-től 
a parlamentben is képviselte 
a település és a járás érdekeit. 
1948. június 1-jén halt meg, 
a szentgotthárdi temetőben 
nyugszik felesége, Desits 
Valéria és lánya, Vargha Alice 
mellett.

135 éve, 1884. december 20-
án született Szentgotthárdon 
Székely Ernő. Közel 50 éven 
keresztül volt az egészségügy 
meghatározó egyénisége 
Szentgotthárdon. 1911-től a 
település önálló orvosa, 1913-
tól körorvosa lett. 1925-től 
főorvos, majd 1930-tól tiszti 
főorvos volt nyugdíjazásáig. 
1956-tól a Szociális Otthon fő-

orvosa lett. Ő kezdeményezte 
a szülőotthon építését.

110 éve, 1909 szeptemberé-
től kezdődött Rábatótfaluban 
magyar nyelven a tanítás.

105 éve, 1914. szeptember 
27-én, 2 hónappal az első 
világháború kirobbanása 
után jelent meg utoljára a 
Szentgotthárd újság. Kiadója 
20 éven át Wellisch Béla helyi 
nyomdász volt. 1895. decem-
ber 1-jén jelent meg először az 
újság. 1901.szeptember 8-tól 
Mathiász Artur gimnáziumi 
tanár, majd igazgató lett a lap 
szerkesztője. A nyomdászok 
bevonulása és az általános 
papírhiány miatt szűnt meg.

100 éve, 1919. szeptember 
30-án született Kovacsics 
József Vasszentmihályon. A 
helyi gimnázium tehetséges 
tanulója volt. Felső tagoza-
tosként már meghatározó 
résztvevő volt az Árpád Cser-
készcsapat munkájában. Sta-
tisztikus, az ELTE professzo-
ra lett, aki számos országos 

kiadványt készített Szent-
gotthárdról és környékéről 
is. 80. születésnapjára adta 
ki a Belügyminisztérium a 
Szülőfalum Vasszentmihály 
és környéke című könyvet. 
2003 karácsonyának más-
napján, 83 évesen halt meg 
Budapesten.

65 éve, 1954 szeptemberé-
ben nyílt meg a diákotthon a 
határőrség laktanyája helyén. 
Hat év múlva, 1960-ban pedig 
átköltözhettek a gimnázium-
hoz közeli, szépen felújított 
volt dohánygyár igazgatói 
épületébe, a Hunyadi utcába. 

55 éve, 1964. szeptember 
22-én Szentgotthárdon szü-
letett Gécsek Tibor, városunk 
díszpolgára, híres magyar at-
léta, kalapácsvető, aki először 
dobott 80 méter fölött. Hogy 
mekkora az a több mint 80 
méter, pontosan mutatja a 
Széll Kálmán téren elhelye-
zett emlékkő.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók szeptemberben

Szentgotthárd is indult idén 
a Virágos Magyarország kör-
nyezetszépítő versenyen. 
Augusztus 17-én, Keszthe-
lyen tartották a regionális 
díjátadót, ahol Huszár Gábor 
polgármester a Várkert fel-
újításáért megítélt elismerést 
vehetett át.

A pályázat benyújtását köve-
tően július első felében a zsűri 
megismerkedett a település 
történetével, környezetvédel-
mi programjával, és körbejár-
ta a belváros zöldterületeit.  
A teljesen megújult Várkert, s 
gazdag történelmi múltjának 
ötvözése a mai kor igényeivel, 
már akkor elnyerte tetszésü-
ket. Szentgotthárd büszke le-
het arra, hogy a belváros szíve, 
a Várkert méltó elismerésben 
részesült.

A díjátadó végén a résztve-
vők – természetesen biológiai-
lag lebomló – lufikat engedtek 
a magasba, amelyek különbö-
ző virágmagokkal voltak tele, 
hogy Magyarország minél 
virágosabb legyen.

Forrás: Szentgotthárdi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal

A Virágos Magyarország 
versenyen díjazták a Várkertet Jó gyakorlatok bemutatá-

sára és tapasztalatok cseré-
jére nyílt lehetőség annak a 
partnervárosi találkozónak 
a keretében, amit augusztus 
3-án rendeztek az ausztriai 
Hartbergben.

Az egyeztetés során mind-
két fél egyetértett abban, 
hogy az erőforrások opti-
mális felhasználása a siker 
kulcsa a jövőre nézve, bár-
mely területről legyen is szó. 
A magyar fél képviseletében 
Papp Bálint, a szentgotthárdi 
önkormányzat stratégiai és 

fejlesztési ügyintézője hang-
súlyozta, fontos az egymástól 
való tanulás, hiszen ezen 
keresztül értékes tapaszta-
latokkal gazdagodhatunk, 
melyek aktívan tudnak a 
települések fejlődéséhez 
hozzájárulni. Éppen ezért 
célszerű a jó partneri kap-
csolat további ápolása és 
annak elmélyítése az auszt-
riai Hartberggel a jövőben is, 
hiszen sok olyan terület van, 
amelyek egyformán priori-
tást élveznek mindkét város 
életében a turizmustól az 

ipari park fejlesztéséig.
A szentgotthárdi de-

legációt Papp Bálint 
stratégiai és fejlesztési 
ügyintéző és Gaál Ákos 
sport- és ifjúsági ügy-
intéző képviselték az 
egyeztetés során.

(t. m.)

Partnervárosi látogatás Hartbergbe
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Szeptember 9-én, rövid ün-
nepség keretében átadták a 
szentgotthárdi zsidó temető 
felújított kapuját és előre 
gyártott betonelemekből 
elkészített kerítését. Közel 
10 millió forintos pályázat 
segítségével rendezték a 
Szent Erzsébet utcában, a 
domboldalon lévő temetőt 
és környezetét. 

Szentgotthárdon az Akasz-
tódomb oldalánál, a Szent 
Erzsébet utca végén találha-
tó az izraeliták temetkezési 
helye, ismert nevén a Zsidó-
temető, amely 1866-ban nyílt 
meg, 2936 négyzetméter a 
területe.   Utoljára az 1960-
as évek elején temettek  ide. 
Azóta jórészt kifosztották, 
és elhagyottá vált, hiszen a 
hozzátartozókat koncentrá-
ciós táborokban megölték. 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata 2018 júniusában 
nyújtott be pályázatot a Ma-
gyarországi Zsidó Örökség 
Közalapítvány felhívására a 
szentgotthárdi zsidó temető 
felújítására, a közel 10 milliós 
pályázat segítségével új kerí-
tést húztak, Dávid-csillagos 
kovácsoltvas kaput állítottak 
fel és rendezték a sírkertet.

Az ünnepséget Radnóti 
Miklós: Erőltetett menet című 
versével kezdték, amit Soós 
Jakab Áron a Vörösmarty 
gimnázium tanulója adott 
elő. Huszár Gábor, a város 
polgármestere köszöntötte a 
megjelenteket, Márkus Sán-
dort a Szombathelyi Zsidó 
Hitközség elnökét, Winkler 
Miksát a Mazsihisz korábbi 
vezetőségi tagját, Kissné Köles 
Erikát a szlovén nemzetiség 
parlamenti szószólóját, az ön-
kormányzati képviselőket és 
a kivitelezőket. A polgármes-
ter elmondta, a temetőben 
197 síremlék van, a legtöbb 
megdőlt, rossz állapotban ta-

lálható. Szentgotthárdon 1944 
májusában a Kaszagyár terü-
letén barakkokba vitték a 119 
szentgotthárdi és 30 vidéki 
zsidót, innen pedig júniusban 
a haláltáborokba kerültek. Az 

elpusztítottak neveit, az ak-
kori zsinagógában, 1947-ben 
felállított hősi emlékmű őrzi, 
amely a szombathelyi zsidó 
temetőbe került.

A korabeli zsidó honfitársa-
ink a város megbecsült polgá-

rai voltak, kereskedők, iparo-
sok dolgoztak a településen. 
Az Akasztó-dombon lévő 
temetőben 197 sír található, 
26 sorban, közülük 53 arány-
lag elfogadható állapotban 
van, 39 teljesen megdőlt, és 
van, amelyiknek a megköze-
lítése veszélyes lehet. Héber, 

magyar és német nyelvű 
sírfeliratok emlékeztetnek az 
elhunytakra. 

Huszár Gábor hangsúlyoz-
ta, a város szeretné, ha mél-
tó emlékhely lenne a zsidó 

temető, ha lesz rá lehetőség, 
tovább szeretnék folytatni 
a felújítást, a zsidó kegyeleti 
szokások figyelembevételé-
vel (a felekezet hagyománya 
szerint, a temetkezési hely 
örökre szól, nincs sírhely-

megváltás). Az emléktábla 
másolatát is szeretnék itt 
elhelyezni.  

A polgármester köszönetet 
mondott a szomszédban lakó 
Gyimesi Kálmánnak, akinek a 
közreműködésére is szükség 
volt, hogy a kerítés a helyére 
kerülhetett. Megköszönte a 

SZET Szentgotthárdi Kft. igaz-
gatójának Gál Józsefnek a fel-
újítás elvégzését, és a pályázat 
előkészítőinek, Kozó-Németh 
Eszternek, valamint Doncsecz 
Andrásnak és dr. Gábor Lász-
lónak a munkáját is.

Márkus Sándor a Szombat-
helyi Zsidó Hitközség elnöke 
is emlékeztetett a szentgott-
hárdi zsidóság tragikus sor-
sára, 149 embert hurcoltak 
el, 144-en odavesztek. A te-
mető 1967-ig működött, majd 
gazdátlanná vált, benőtték 
a bokrok és fák. Köszönetet 
mondott az önkormányzat-
nak a helyreállításért. 

Winkler Miksa a Mazsihisz 
korábbi vezetőségi tagja el-
mondta, több éve foglalkozik 
a vidéki zsidó temetők törté-
netével, jelenlegi állapotával. 
A Magyarországi Zsidó Örök-
ség Közalapítvány felhívására 
tavaly 98 pályázat érkezett, 
ebből 50 nyert, 43 megvalósu-
lása még folyamatban van. A 
sírkertek felújítása után eddig 
sehol nem tapasztalta, hogy 
a település önkormányzata 
átadó ünnepséget szervez, 
éppen ezért megtisztelte a 
meghívás, amelynek öröm-
mel eleget is tett. A pályázat 
során adódtak nehézségek, 
akadályok is, Szentgotthár-
don sikerült leküzdeni ezeket 
is. Nyolcvan évvel ezelőtt még 
regisztert vezettek az elhuny-
takról a zsidó temetőkben, 
sajnos a közösség elpusztí-
tása után ezek a regiszterek 
is szétszóródtak, eltűntek. 
Megpróbálják pótolni őket. 
A történelem szomorúsága, 
hogy generációk maradtak ki, 
az elhurcoltaknak pedig még 
sírhely se jutott. 

Huszár Gábor befejezé-
sül megerősítette, az ön-
kormányzat eltökélt, tovább 
szeretné folytatni a zsidó 
temető felújítását, a sírkövek 
helyreállítását.  (t. m.)

Felújították Szentgotthárd zsidó temetőjét

Huszár Gábor, Winkler Miksa, Márkus Sándor, Szép Renáta
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Programajánló
szeptember 12. 15:00
Ismerje meg településünk értékeit! Dr. Frank Róza elő-
adása. Helyszín: Színház, aula

szeptember 13. 11:00
Istennel a hazáért és szabadságért, Gueth László előadása 
a kurucokról. Helyszín: Színház

szeptember 13. 15:00-18:00
Kuruc Nap
Köszöntők. Magyarországi Szlovének Szövetsége Porabski 
Trió. Dobronaki nótázók. Sto Ma Cas zenekar. Rábavidéki 
Nyugdíjas tánccsoport. Szóka Júlia énekművész - kuruc 
nótacsokor. Kuruc vendéglátás.
Helyszín: Várkert

szeptember 13. 17:00
Varázskezek, kézműves kiállítás megnyitó
Szentgotthárdi Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egye-
sület. Helyszín: Színház, aula

szeptember 14. 10:00-20:00
Zöld Szentgotthárd 
Délelőtt: Vadászmise, vadászkürtös bemutató. Megnyitó. 
Szentgotthárd Város Fúvószenekara
Délután: Szakály Antal fővadász előadása. Szarvasbőgés 
bemutató. Alsószölnöki német asszonykórus. Főzőverseny 
eredményhirdetés. Vadászkutya fajta- és munkabemutató. 
Partium flashmob. Batthyány Bandérium bemutatója. 
Békefi Antal Népdalkör. Nagy Mónika betyáros bemutató. 
Cserefa és Csutkó mese. Birkaterelés bemutató. Nyugati 
Gyepük bemutatója. Országtorta kóstoló. Hétrét zenekar 
koncertje.
Helyszín: Várkert

szeptember 16-22. 15:00
Mobilitási Hét
szeptember 17-én 17:00 órakor a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület meghallgatást tart az induló színjátszó körhöz. 
Szeretettel várjuk azon érdeklődőket is, akik eddig még nem 
jelentkeztek, de kedvet éreznek a színjátszáshoz. 

szeptember 20. 17:00
Nosztalgia Gálaműsor
A szentgotthárdi Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egye-
sület megalakulásának 25. évfordulója
Helyszín: Színház

szeptember 21.15:00
Sportnap
Helyszín: Széchenyi Tornacsarnok

szeptember 28. 19:00
A Padlás
Félig mese, félig musical
Magyrock Dalszínház Komárom előadása
Helyszín: Színház. Jegyárak: felnőtt: 3.000 Ft, diák, nyug-
díjas: 2.500 Ft.

A képzőművészet minden 
ágát befogadó alkotótábort 
a Magyarországi Szlovének 
Szövetsége a szlovéniai Lend-
vai Várgalériával együttesen, 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának támogatásával 
augusztus 7–16. között ren-
dezte meg. Tíz alkotó, Szlové-
niából Gerics Ferenc szakmai 
vezető, Király Ferenc szobrász, 
Göntér Endre festő, Dubravko 
Baumgartner festő, Praznik 
Vida festő, Darja Stefancic 

festő, Robert Jurak (fém)szob-
rász; Magyarországról Csuta 
György festő; Romániából Bíró 
Gábor festő és Mateja Rusak 
Horvátországból érkezett.

A művésztelep alkotásaiból 
várhatóan november elején 
rendeznek kiállítást Szent-
gotthárdon – tudtuk meg 
Gerics Ferenctől, a Lendvai 
Galéria-Múzeum nyugalma-
zott igazgatójától.

Fotó: csoportkép, 
Steffl Csaba

Ismét benépesült a szentgotthárdi 
nemzetközi művésztelep

Augusztus 23-ától hallhatják 
a szentgotthárdiak a Nagy-
boldogasszony templom tor-
nyából szóló harangjátékot, 
amely reggel 7:55 és este 20:55 
között félóránként más-más 
dallamot játszva különleges 
hangulattal örvendezteti meg 
a belvárost.

A számítógép által vezérelt 
harangjáték közel 100 dalla-
mot tud megszólaltatni, ame-
lyek között találunk a külön-
böző ünnepkörökhöz kapcso-
lódókat is, így a későbbiekben 
hallhatunk például adventi, 
karácsonyi dallamokat is. Az 
1983-ban, a város alapításának 
800. évfordulója alkalmából 
komponált „Szentgotthárd 
ünnepel” c. mű is felcsendül 
majd a tervek szerint.

A harangjáték egyelőre 
tesztelési fázisban működik, 
Bodorkós Imre plébános el-

mondta, hogy szeretnének 
tekintettel lenni a környéken 
élőkre is, ezért a hangerőt 
úgy fogják beállítani, hogy a 
harangjáték élvezhető legyen, 
ugyanakkor ne zavarja a bel-
város lakóit.

A kezdeményezés Rába-
ket helyen folytatódhat, az 
elképzelések szerint a jövőben 
a rábakethelyi templomban is 
lesz harangjáték. 

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Harangjáték szól a templomtoronyból
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (28.)

A daganatos megbetege-
dések jó része elkerülhető. A 
megelőzés első „frontja” az el-
sődleges megelőzés. Környe-
zetszennyezés megelőzése, 
optimális táplálkozás, káros 
anyagok elkerülése, lelki béke, 
jó anyagi körülmények. Ezek 
jó részének megteremtése 
kormányzati feladat.

De az egészségügyi ellátó 
rendszer is sokat tud a beteg-
ségek megelőzése, esetleges 
korai felismerése érdekében 
tenni, tehát jelentős felada-
taink vannak egészségünk 
karbantartásában.

Ismert, minden rosszindu-
latú betegség annál eredmé-
nyesebben kezelhető, minél 
korábbi fejlődési stádiumában 
ismerik fel. A betegség kime-
netele így sokkal kedvezőbb, 
mintha már csak a tünetek je-
lentkezésekor ismerték volna 
fel a kórt. Az orvostudomány 
fejlődésével a szűrési mód-
szerek megbízhatósága meg-
sokszorozódott. Az azonban 
az egyén felelőssége maradt, 
hogy foglalkozzon egészsé-
gével, és éljen az egészségügy 
adta lehetőségekkel.

Szűrni azokat a betegsége-
ket érdemes, melyek korán 
felismerhetők és jól gyógyít-
hatók. Lássuk, a betegségek 
gyakorisága alapján milyen 

betegségekre érdemes kon-
centrálni. 

• Emlőrák és az emlő ön-
vizsgálata: a nőknél leggyak-
rabban előforduló rosszindu-
latú daganat. Az emlőráknál 
– csakúgy, mint a legtöbb 
tumornál – is igaz az a meg-
állapítás, hogy a terápia ered-
ménye annál hatékonyabb, 
minél kisebb az elpusztítandó 
daganat tömege, azaz minél 
korábbi stádiumban kerül a 
betegség felismerésre. Éppen 
ezért fontos, hogy minél ha-
marabb orvoshoz forduljon 
mindenki, aki a mellében cso-
mót tapint, a szűrés igen haté-
kony eszköze a mammográfia.

• Vastag és végbélrák: férfi-
akban és nőkben is egyaránt a 
második leggyakoribb rákfé-
leség. A halálesetek legtöbbje 
megelőzhető lenne, mert a 
végbél- és vastagbélrák korai, 
illetve megelőző állapotának 
felismerésére rendelkezésre 
állnak az eszközök. A daga-
natos megbetegedések közül 
az egyik legjobban és leg-
eredményesebben szűrhető 
betegség. 

• Tüdőrák: itt leginkább az 
elsődleges megelőzés (do-
hányzás elkerülése!) a járható 
út. A mellkasrönt-
gen-felvételekkel 
felfedezett tüdőrá-

kos betegek körében a beteg-
ség stádiummegoszlása ked-
vezőbb, és a sikeresen operál-
tak aránya duplája a panasszal 
felfedezettekhez képest. 

• A herék önvizsgálata: 
kevéssé köztudott, hogy a he-
rék rákra gyanús elváltozásai 
- csakúgy, mint nőknél az em-
lőké - önvizsgálattal, a herék 
időnkénti áttapintásával saját 
magunk által is felismerhetők. 
Mintegy 20 évvel ezelőtt a he-
rerák még többnyire halálos 
betegség volt, ma viszont - ha 
idejében felismerik - szinte 
100%-ban gyógyítható. 

• Prosztatarák: hazánkban 
a férfiak rák okozta elhalá-
lozásának negyedik leggya-
koribb oka. A betegség - más 
rákokhoz hasonlóan - nem 
egyik napról a másikra kelet-
kezik. Évek telhetnek el addig, 
amíg odáig fejlődik, hogy 
panaszokat, tüneteket okoz. 
Szerencsére van az un. PSA 
vérvizsgálat. Az idejében fel-
ismert, lokalizált prosztatarák 
gyógyítható, vagy legalábbis 
visszaszorítható.  

• Bőr- és szájüregi rák 
önvizsgálata: Az utóbbi 
években Magyarországon 
is drámai emelkedést mutat 

a legveszélyesebb bőrrák, 
a melanoma. Oki összefüg-
gés van a bronzáriummal. 
A szájüregi rákok esetében 
zömében olyan rákokról van 
szó, amelyek már a rák kifej-
lődését megelőző állapotban 
is könnyen felismerhetők, jó 
részüket maga a beteg is ide-
jében észreveheti. Az idejében 
felfedezett és kezelésbe vett 
szájüregi rák az esetek 80%-
ában meggyógyítható. 

• Méhnyakrák: Ha a rák-
megelőző állapotokat, vagy a 
rák legkorábbi stádiumát ide-
jében észreveszik és kezelik. 
A 0. stádiumban felfedezett 
méhnyakrák túlélési aránya 
a kezelés után százszázalé-
kos. A méhnyakrák szűrése 
szempontjából a legfontosabb 
a rendszeres, évente végzett 
nőgyógyászati, illetve citoló-
giai vizsgálat.

Összefoglalva: mi az érin-
tett lakosság, tudatos egészség-
magatartással sokat tehetünk, 
a haláloki statisztikában máso-
dik helyen álló rosszindulatú 
daganatok elkerülése, illetve 
sikeres gyógyítása érdekében. 
Éljünk a lehetőségekkel!

Dr. Horváth Boldizsár 
c. egyetemi tanár

Tehetünk-e többet egészségünk érdekében? (A rákszűrés jelentősége)

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

Igazi zenei csemegék és 
megannyi, a pillanat élmé-

nyét kínáló programmal vár-
ta az érdeklődőket az ötödik 

alkalommal, augusztus 13-17. 
között létrejövő Tájidegen, 

avagy a Szentgotthárdi Mű-
vészeti Szabadnapok. W. Hor-

váth Tibor képzőművész 
elmondta, sokszínű zenei és 
színházi műhelymunkával 
pezsdítették tovább a város 
kulturális életét. Egyúttal 
„rehabilitálták” a templom 
és a barokk kert közötti 
betonfalat.

Fotó: h. r. l. 

Betonfestmény a Tájidegen Fesztiválon
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MOZIMŰSOR
szeptember 13. 19:00, szep-

tember 14. 19:00, szeptember 
15. 18:00, szeptember 16. 
19:00, szeptember 17. 19:00

Az – Második fejezet (szink-
ronizált amerikai horror-
thriller – 2D)

szeptember 14. 17:30, szep-
tember 15. 16:30

Mancs őrjárat (szinkroni-
zált amerikai családi animá-
ciós film – 2D)

szeptember 20. 19:00, 
szeptember 23. 19:00

Az – Második fejezet (szink-
ronizált amerikai horror-
thriller – 2D)

szeptember 21. 17:00, szep-
tember 22. 16:00

Toy Story 4 (szinkronizált 
amerikai családi animációs 
kalandfilm – 3D)

szeptember 21 .  19:00, 
szeptember 22. 18:00

Családi vakáció – Irány 
Ibiza! (szinkronizált francia-
belga vígjáték – 2D)

szeptember 24. 19:00 
(Filmklub)

Rossz versek (magyar drá-
ma, vígjáték – 2D)

szeptember 27. 19:00, 
szeptember 30. 19:00

A bűn királynői (szinkroni-
zált amerikai krimi – 2D)

szeptember 28. 17:00, 
szeptember 29. 16:00

A kis kedvencek titkos élete 
2 (szinkronizált amerikai csa-
ládi animációs vígjáték – 3D)

szeptember 28. 19:00, 
szeptember 29. 18:00, októ-
ber 1. 19:00

Ad Astra – Út a csillagokba 
(szinkronizált amerikai-brazil 
sci-fi kalandfilm – 2D)

ŐSZI FILMKLUB
Mottó: Valóság és képzelet
szeptember 24. 19:00
Rossz versek (magyar drá-

ma, vígjáték)
A 33 éves Tamás magánélete 

romokban, mert párizsi ösztöndí-
ját töltő barátnője éppen most sza-
kított vele. A férfi önsajnálatában a 
múltjában kezdi keresni a választ 
arra, hogy a szerelem valóban 
csak akkor létezik-e, amikor már 
gyakorlatilag nincs. Személyes 
problémáinak feldolgozása mel-
lett az emlékeiből ébred rá a mai 
társadalom elveszettségére…

október 8. 19:00
Három egyforma idegen 

(feliratos angol-amerikai do-
kumentumfilm, életrajzi drá-
ma)

Te mit tennél, ha kiderülne, 
hogy van egypetéjű ikertestvé-
red, akiről korábban sohasem 
hallottál, és nem sokkal később 
rájöttök, hogy igazából hárman 
vagytok? Az igaz történetben a 
főszereplők a véletlenek soroza-
tának köszönhetően találkoztak. 

De vajon miért választották szét 
őket csecsemőként, és miért hall-
gatták el az örökbefogadók előtt 
a testvérek létezését?...

október 22. 19:00
A néma forradalom (szink-

ronizált német dráma, törté-
nelmi film)

1956 októberében pár érett-
ségi előtt álló kelet-német tiné-
dzser Nyugat-Berlinbe látogat, 
ahol független tudósításokkal 
találkoznak a budapesti ese-
ményekről. Rádöbbennek arra, 
hogy az otthon hallott propa-
gandával szemben nem ellen-
forradalmi zavargások zajlanak, 
és hazatérve illegális rádióadá-
sokból igyekeznek tájékozódni a 
magyar eseményekről…

november 5. 19:00
Szabadúszók (feliratos 

francia dráma, vígjáték)
Bertrand a negyvenes éveihez 

közeledve úgy érzi, nem találja 
helyét a világban. Két éve kép-
telen elhelyezkedni, gyermekei 
pedig lúzernek tartják. Bár a 
felesége türelmes vele, a férfi azt 
gondolja, hogy kicsúszott a lába 
alól a talaj. Véletlenül megpillant 
egy hirdetést, amelyben amatőr 
szinkronúszó csapatba keresnek 
tehetséges jelölteket... 

november 19. 19:00
Egy nő fogságban (magyar 

dokumentumfilm)
Az 52 éves Maris tíz éve szol-

gál fizetés nélkül egy magyar 

családot. Szállásért és ételért 
cserébe napi 20 órát dolgozik. 
A méltóságától és jogaitól meg-
fosztott nő félelemben tölti nap-
jait, évek óta maradékot eszik, 
és egy kanapén alszik, miközben 
arról álmodozik, hogy vissza-
kapja korábbi életét. A kamera 
jelenléte ráébreszti, hogy nincs 
teljesen egyedül…

december 3. 19:00
Nyitva (magyar romantikus 

vígjáték)
A film egy harmincas pár tör-

ténetét meséli el, akik úgy pró-
bálnak meg kitérni az elkerül-
hetetlennek tűnő megcsalások 
elől, hogy megnyitják kapcso-
latukat a szexuális kalandok-
nak. Ez nehezebb feladatnak 
bizonyul az elképzeltnél, mert 
az újonnan felkínálkozó lehető-
ségeknek sem a testi, sem pedig 
az érzelmi hatásaira nincsenek 
felkészülve…

A különleges alkalmakra 
kéthetente kedden 19:00 órá-
tól kerül sor. Klubjegy: 900 
Ft – kedvezmény: 700 Ft/elő-
adás legalább négy különböző 
filmre előre megvásárolt tikett 
esetén. A vetítéseket követően 
az Azúr Drogéria jóvoltából 
ismét teázással egybekötött 
beszélgetés várja az érdek-
lődőket a filmszínház galé-
riáján. További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu 

A Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal felhívja 
a T. Lakosság figyelmét, hogy 
Szentgotthárdon 2019. 07. 01-
től az STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. (továbbiakban: Szolgál-
tató) látja el a kommunális 
és szelektív hulladékgyűjtési 
feladatokat. A szelektív gyűj-
tés esetében augusztustól új 
gyűjtési módot vezetett be 
a cég, melyről a Szolgáltató 
tájékoztatóját közöljük. 

A házhoz menő szelektív 
gyűjtés során a háztartások-
ban keletkezett műanyag-, 
fém- és papírhulladék szak-
szerű kezelését indítják el. A 
műanyag és a fémcsomagolási 

hulladékot a sárga, a papírhul-
ladékot a kék színű zsákba kell 
helyezni. Azon településeken, 
melyeken szelektív gyűjtőszi-
get található, a műanyag, pa-
pírhulladék és üveg gyűjtésére 
szolgáló edényeket a szelektív 
hulladékgyűjtés napján ürítik. 
Háztartásonként 2 db sárga és 
1 db kék zsákot biztosítanak. A 
gyűjtési napokon kihelyezett 
zsákok helyett cserezsákot 
adnak.

A szétválogatott hulladék 
összelapítva és szárazon ke-
rülhet a zsákokba!

A megtelt zsákokat ösz-
szekötve, reggel 6 óráig kell 
az ingatlan elé kihelyezni. 
Csak a megfelelő hulladékkal 
megtöltött zsákokat szállítják 
el. Nagy mennyiségű háztar-
tási csomagolási hulladék 
elszállítására egyedi ajánlatot 
kérhetnek a Szolgáltatótól a 
zsákon feltüntetett telefon-
számon. 

A sárga színű, 130 literes 
zsákba összelapított, száraz 
műanyag és fém csomagolási 
hulladék gyűjthető:

- PET palack, mosószeres 
flakon, műanyagkupak, fólia, 
szatyor, nejlonzacskó, gyü-

mölcsleves és tejes italos kar-
tondoboz (Tetra Pak),

- Fém üdítős és sörös doboz, 
fém konzerves doboz.

A kék színű, 80 literes zsák-
ba papírhulladék gyűjthető:

- Újságpapír, magazin, rek-
lámanyag, csomagolópapír, 
iskolai füzet fólia nélkül. A 
kartondoboz és tojástartó 
kötegelve a zsák mellé is ki-
helyezhető.

További információkért ke-
resse fel a Szolgáltató Ügy-
félszolgálati Irodáját vagy 
honlapját (www.stkh.hu).

Együttműködésüket előre is 
köszönjük!

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Új hulladékgyűjtési mód: megjelent a kék színű zsák
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Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

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

külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák, 

kapubejárók készítése, 
kertépítés.

Telephelyünkön garázsok, irodák, 
raktárak bérbe adók!

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

Halottbeszállítás 
24 órás ügyelet: 

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

Park és közterületek gondozása, szállítás, 
hóeltakarítás és síkosságmentesítés.

Tel.: 06-94/553-023

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

Értékes tapasztalatokkal 
gazdagodtak csapataink a X. 
Nyári Kézilabda Fesztiválon 
- Budapest Kupán! Két kor-
osztályban pallérozódhattak 
csapataink a tornán, ezúttal 
az U15-ös és a serdülő csa-
patok kaptak lehetőséget. 
Jó erőmérőnek bizonyult a 
kupa, hiszen más régió csa-

pataival mérkőzhettek meg 
a szentgotthárdi kézilabdás 
tanítványok. Az U15-ös me-
zőnyben az érem lehetősége 
is felcsillant, hiszen fiataljaink 
legyőzték a Ráckeve, valamint 
a Máriaújfalui SE gárdáját is, 
azonban ezután két mérkő-
zést is a végjátékban, nagy 
csatában, de emelt fővel ve-
szítettünk el budapesti egye-
sületekkel szemben. Össze-
vetve fontos tapasztalatokat 

szerezhettek a srácok, melye-
ket a bajnokság végjátékában 
hasznosíthatnak ezután.

Serdülőink a csoportküz-
delmek során egyedül a ké-
sőbbi bajnok Ferencvárostól 
szenvedtek vereséget, emel-
lett egy győzelemmel és egy 
döntetlennel (ami a torna 
egyik legizgalmasabb és leg-
színvonalasabb mérkőzését 
hozta) rosszabb gólkülönbség 
miatt az alsóházi küzdelmekre 

kényszerültek. Az alsóházban 
már nem találtak legyőzőre a 
srácok, magabiztosan verték 
meg a Hort SE és a Sziget-
szentmiklós gárdáját is.

A kupa elérte a célját, szín-
vonalas és izgalmas meccsek-
kel készülhettek csapataink a 
bajnokságra, illetve a pályán 
kívül is értékes időt tölthettek 
együtt játékosaink.

Információ: 
Szentgotthárd VSE

X. Nyári Kézilabda Fesztivál – Budapest Kupa

Hirdessen 
nálunk!

Lapunk havonta 
3200 háztartásba 

jut el
Szentgotthárd 

területén!

Már
6.000 Ft-tól!

Hirdetésfelvétel: 
titkarsag@szentgotthard.hu 

+36-94-553-044



15Szentgotthárd

Impresszum
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

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

Szentgotthárdon edzettek 
a legjobb magyar és német 
utánpótlás válogatott teké-
sek. Négy napot töltöttek az 
ifjú sportolók városunkban, 
az edzések mellett számos 
egyéb szórakoztató program-
mal színesítették az itt töltött 
napokat. A magyar csapatnak 

4 szentgotthárdi játékos is 
tagja volt. A gyerekek visz-
szajelzése alapján hasznos és 
szórakoztató napokat töltöt-
tek városunkban a válogatott 
sportolók. A pénteki napon a 
St.Gotthard Spa & Wellnessben 
voltak a gyerekek a csapat-
építés jegyében. A szombati 

napon barátságos mérkőzést 
vívtak a fiúk és a lányok, amit 
a fiúknál a magyarok, a lá-
nyoknál a németek nyertek, de 
ezúttal az eredmény abszolút 
másodlagos volt. A vendégek 
elégedettek voltak a szentgott-
hárdi tekepályával, amit a több 
600-as faeredmény is bizonyí-

tott. A három szentgotthárdi 
játékos közül Karba Bálint 
600, Cserpnyák Martin 591 
fával zárt – mindketten csa-
patpontot is szereztek –, Karba 
Noel 542 fát ért el, a lányoknál: 
László Kata 501 fát ütött.

Információ: Thermalpark 
Szentgotthárd

Tekepályabérlés
Teljesen megújult környezetben várja a tekézni vágyókat 

a Városi Sporttelep tekepályája. A pálya bérléséhez előzetes 
egyeztetés szükséges: Tróbert József: +36 30 4960362, bér-
leti díj: 2000 Ft / óra / sáv. Igény szerint büfé is biztosított! 
Az üzemeltető Szentgotthárdi VSE várja minden tekézni 
vágyó régi és új vendéget!

Kungfu-edzések
Szeptembertől ismét folytatódnak a kungfu-edzések 

Szentgotthárdon. Az edzések minden hétfőn és pénteken 
vannak 18:00-tól az Arany iskola tornatermében. A Wing 
Tsun Kung Fu egyesület edzője, Takács Zoltán várja a gyere-
kek és felnőttek jelentkezését, akik szívesen megismerked-
nének a sportággal. További információ: 06/20/ 376 -7980

Információ: Wing Tsun Kung Fu

Sportprogramajánló
Kiswire Szentgotthárd VSE–Csepregi SE (Megyei I. labda-
rúgó-mérkőzés)
Időpont: 2019.09.21. - 16:00 Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Kiswire Szentgotthárd VSE–Kőszegi FC (Megyei I. labdarú-
gó-mérkőzés)
Időpont: 2019.10.06. - 15:00 Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Rábatótfalui SE–Felsőcsatári KSK (Megyei II. labdarúgó-
mérkőzés)
Időpont: 2019.09.15. - 16:30 Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Rábatótfalui SE–Balogunyomi SE (Megyei II. labdarúgó-
mérkőzés)
Időpont: 2019.09.29. - 16:00 Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE–Csörötnek KSK (Megyei III. labdarúgó-
mérkőzés)
Időpont: 2019.03.24 - 15:00 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE–Magyarszecsőd SE (Megyei III. labdarúgó-
mérkőzés)
Időpont: 2019.09.15 - 15:30 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE–Rábagyarmati KSK (Megyei III. labdarúgó-
mérkőzés)
Időpont: 2019.09.29 - 13:00 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Szentgotthárdi VSE–Alsóörsi SE (NB II. kézilabda–mérkőzés)
Időpont: 2019.09.14 - 18:00 
Helyszín: Széchenyi István Ált. Isk. tornacsarnoka

Szentgotthárdi VSE–Agrofeed ETO-SZESE U23 (NB II. ké-
zilabda–mérkőzés)
Időpont: 2019.09.28 - 18:00 
Helyszín: Széchenyi István Ált. Isk. tornacsarnoka

Magyar, német tekeválogatott 
Szentgotthárdon

 A magyar ifjúsági tekeválogatott
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Szentgotthárdon augusztus 16-án emlékeztek meg a Móra 
Ferenc Könyvtár alapításának 65. évfordulójáról. Az ünnep-
ségen felelevenítették az intézmény történetét, és köszön-
tötték az intézmény régi munkatársait, akik több évtizeden 
át szolgálták az olvasókat és a várost. Az ünnepségen részt 
vettek, és köszöntötték szentgotthárdi pályatársaikat a me-
gyei könyvtár és a szomszédos települések könyvtárosai is. 

A könyvtárban tartott ün-
nepségen Molnár Piroska, a 
szentgotthárdi Móra Ferenc 
Könyvtár és Múzeum igazga-
tója üdvözölte a megjelenteket. 
Huszár Gábor polgármester 
ünnepi beszédében hang-
súlyozta, a városnak mindig 
is szívügye volt a könyvtár, 
külön öröm, hogy az önkor-
mányzat kitüntetését tavasszal 
Horváth Tiborné, a könyvtár 
igazgatóhelyettese kapta, a 
kitüntetés részben a könyvtár 
kollektívájának is szólt. Ismer-
tette, milyen fejlesztéseket, 
felújításokat végeztek az utóbbi 
években. Külön kiemelte Mol-
nár Piroska tevékenységét, aki 
bújja a pályázatokat, és minden 
eshetőséget felkutat a könyv-

tár fejlesztésére (száznál több 
elfogadott pályázatuk volt). Az 
önkormányzat a pályázati ön-
részekkel segíti az elképzelések 
megvalósítását. 

A polgármester beszélt a 
közeljövő terveiről is, mivel a 
könyvtár igazi közösségi hely 
is, az udvar nyugati oldalán 
új szárnnyal szeretnék bő-
víteni, ami üvegfallal kötné 
össze a teret, kis színpadot is 
kaphatna, ahol előadásokat, 

tanórákat is tarthatnának. 
A városi TV más épületbe 
költözik, a felszabaduló hely-
lyel növelhetik az intézmény 
területét. A szentgotthárdi 
könyvtár mindig is a város és 
térségének egyik kulturális 
és közösségi központja volt és 
maradt, kisugárzását és tevé-
kenységét nem lehet csupán 
üzleti alapon mérni. Megkö-
szönte a könyvtár korábbi és 
mai dolgozóinak a munkáját, 
és ígéretet tett arra, amennyi-
ben módja lesz rá, a jövőben 
is támogatja az intézmény 
színvonalas működését. 

Molnár Piroska igazgató 
vetített képes előadásában 
visszatekintett az elmúlt évti-
zedekre. 1954-ben jött létre az 

akkori nagyközségi könyvtár, 
1960-tól működik a jelenlegi 
épületben, amely nem könyv-
tárnak épült, iskola volt. Négy 
fiókkönyvtáruk a városré-
szeken – Farkasfa, Rábafüzes, 
Jakabháza, Rábatótfalu – szol-
gálja az olvasókat. 1990-től a 
gyermekrészleg is ideköltözött, 
2002-től birtokba vették az 
emeletet. A Szentgotthárdi 
Honismereti Klubnak 2010-től 
itt van helye, a klubnak köszön-

hetően számos értékes kiállítá-
son tudták bemutatni a város 
gazdasági és kulturális értékeit 
(ciszter könyvek, Kaszagyár, 
Selyemgyár, kisipar, egészség-
ügy). A helyi értéktár bizottság 
is otthonának érezheti az épü-
letegyüttest. Mutatott képeket 
a felújításokról, a könyvtár 
belső tereiről, fiókkönyvtá-
rakról, a szakmai napokról, 

kiállítás-megnyitókról és az 
évfordulókról is, neves írók, 
költők látogatásáról. Szólt az 
informatikai és a pályázati fej-
lesztésekről. 1996-ban három 
számítógéppel köszönt be az 
új technika, 1997-től kapcsol-
ták be az internetet, próbálják 
nyomon követni a technika 
rohamos változását, a „digitális 
jólét” is része a fejlődésnek, ez a 
munkájukat is szolgálja. 

Az igazgató beszéde végén 
felsorolta azokat a kollégá-
kat, akik több évtizeden át a 
könyvtárban dolgoztak: Pus-
kás Sándorné, Zelles Ilona, 
Gáspár Boldizsár (43 év), Pintér 
Istvánné (36 év), Filó Terézia (22 
év), Mesics Imréné (21 év).

A régi kollégák közül külön 
köszöntötték Pintér Istvánné 
Bori nénit, akinek 1957-től 
1993-ig a könyvtár volt a mun-
kahelye, az olvasószolgálat-
nál kezdte, és feldolgozóként 
folytatta tevékenységét. A 36 
év alatt 37 munkatárssal dol-
gozott együtt, mindig segített 
mindenkinek. Emléklappal, 
virággal köszöntötték. 

Bódis Gizella 1962-ben 
kezdte a pályát négyórásként 
az olvasószolgálatban, később 
feldolgozó munkakörben dol-
gozott 1969-ig.

Gáspár Boldizsár, a könyvtár 
legtovább dolgozó igazgatója 
sajnos már nincs közöttünk, 
helyette felesége vette át az 
emléklapot. Gáspár Boldizsár 
Felsőszölnökön járt általános 

iskolába, a szentgotthárdi 
gimnáziumban érettségizett. 
1961-től 2004-ig, 43 évig szol-
gálta az olvasókat, végigjárta 
a ranglétrát, még nem volt 
egészen 30 éves, amikor rábíz-
ták a könyvtár vezetését. Sok 
átszervezést és újrakezdést 
kellett megélnie. A könyvtár 
mindig a szellemi élet köz-
pontja is volt, a szakmában 
sokan tanultak tőle. 

A Berzsenyi Dániel Könyvtár 
nevében dr. Baráthné Molnár 
Mónika igazgató gratulált a 65 
éves jubileumhoz, a szentgott-
hárdi könyvtárosok szakmai 
elhivatottsággal végzett mun-
kájához. Reményét fejezte ki, 
hogy az intézményfenntartó 
önkormányzat továbbra is 
elkötelezett lesz a könyvtár 
iránt. A megyei könyvtár két 
nyugalmazott igazgatója, Nagy 
Éva és Pallósiné dr. Toldi Már-
ta is részt vett az ünnepségen. 

A közönség megnézhette a 
könyvtárról készített kiállítást 
és a könyvtárat, az ünnepséget 
fogadással zárták. (t. m.)

Fotó: h. r. l.

Hatvanöt éve szolgálják az olvasókat a városban


