
Szentgotthárd
A  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A

IX. évfolyam 10. szám

2019. október

Nyugdíjas pedagógusok egyesülete: „Talán megőriz bennünket az idő”
A szentgotthárdi Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 
megalakulásának 25. évfordulóját a Varázskezek kézműves ki-
állítással és Nosztalgia című gálaműsorral ünnepelte szeptem-
ber 20-án a Színházban. A város egyik legaktívabb egyesületét 
sokan köszöntötték, közel kétórás jubileumi műsor-összeállí-
tásukkal derűs perceket szereztek a hálás közönségnek.  

Dzsida Péter zeneszerzőnek a Vörösmarty gimnázium alapíta 120. 
évfordulójára írt művének vetítésével – a Szivárvány kórus előadá-
sában – kezdődött az ünnepség a Színházban. Schreiner Vilmosné 
köszöntötte a megjelenteket, köztük Némethné Jankovics Györgyit, a 
Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetségek elnökét, 
Kissné Köles Erikát, a szlovén nemzetiség parlamenti szószólóját, 
Molnár Árpádot, a Vas Megyei Nyugdíjas Szövetség elnökét, Hor-
váth Gábort, a Szombathelyi Nyugdíjas Klub elnökét, Huszár Gábor 
polgármestert, az önkormányzat és civil szervezetek képviselőit. 

Folytatás a 14. oldalon 

Szeptember 25-én, Szentgotthárd 
kultikus helyén, a régi kaszagyári mű-
velődési ház egykori kerthelyiségénél 
tartott sajtótájékoztatót Huszár Gábor 
polgármester. A megvalósuló és folya-
matban lévő pályázatokat ismertette. 

Az idősebb korosztály még jól em-
lékezhet arra, milyen zenés, táncos 

szabadtéri rendezvények voltak itt 
hajdanán a Várkertben. A korabeli mu-
latságokra ma már csak a megmaradt 
táncplacc emlékeztet. A polgármester 
sajtótájékoztatóját azzal a pályázattal 
kezdte, amelynek segítségével felújítják, 
újra használhatóvá teszik a Várkertben 
lévő kerthelyiséget. A LEADER „Élhető 
Vidékért”, VP6-19.2.1-7-1 kódszámú felhí-

vás keretében támogatást nyert a pályá-
zat, a tervek szerint szabadtéri kulturális 
programoknak adhat helyet újra ez a 
kis tér. Közel 20 millió forintból valósul 
meg a felújítás, amelynek 25 százalékát 
az önkormányzat biztosítja. Az időutazó 
múzeum tervét és látványtervét Kiss 
Gábor főépítész készítette.

Folytatás a 2. oldalon

Pályázatok sokasága: 
izgalmas elképzelések válhatnak valóra
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Folytatás az 1. oldalról.
A ciszterek által az 1740-es 

években épített kolostor ab-
lakait az időjárás és az évszá-
zadok igencsak megviselték. 
A helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter által az ön-
kormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támo-
gatására meghirdetett felhí-
vásra nyújtott be pályázatot 
az Önkormányzat. Az épület 
keleti homlokzatán és délke-
leti sarkán található irodák 
mellett a refektórium és az 
emeleti nagy tanácsterem 
ablakait, az ablakrácsokat 
és spalettákat is felújítják.  
A már támogatási okirattal 
rendelkező projekt keretében 
a felújítási tervek már elké-
szültek, sőt, az örökségvédel-
mi engedélyt is megkapták. 
Az ablakok gyártása jövő év 
elején megkezdődhet, és így 
nyárig megvalósulhat akár 
a teljes fejlesztés. A projekt 
költségvetése 22. 115. 404,- Ft, 
ebből az Önkormányzat 50%-
ot, azaz 11. 182. 702,- forintot 
biztosít önrészként. 

Bemutatták a látványter-
veit annak az országosan is 
egyedülálló élménymúzeum-
nak, amely az egykori ciszter 

udvarházban kap helyet. A 
város történetét „időutazó 
múzeumként” tárja majd a 
látogatók elé. Interaktívan 

kínál szórakozást, ismereteket, 
a modern kor vívmányait is 
felhasználva. Az Önkormány-
zat 2017-ben nyújtotta be az 
„Interaktív IDŐutazó Múze-
um Szentgotthárdon – IDŐM 
Szentgotthárdon” pályázati 
projektjét a „Társadalmi és 
környezeti szempontból fenn-
tartható turizmusfejlesztés” 
című, TOP-1.2.1-16 kódszámú 
felhívásra. A tavaly év végén 
aláírt támogatási szerződés 
megkötése után az épület 
kialakításának engedélyes és 

kiviteli tervdokumentációja el 
is készült, megkapta az építési 
engedélyt, ezzel párhuzamo-
san pedig zajlik a rendhagyó 

kiállítás előkészítése is. A 280 
millió forintos beruházással 
létrejövő időutazási múzeum 
2020 második felében nyitja 
meg kapuit. 

A polgármester a további-
akban több kisebb projektre 
is felhívta a figyelmet. Ajtókat 
cserélnek a moziban, támoga-
tást kap a filmklub, helytörté-
neti sorozat valósulhat meg 
pályázati segítséggel, s ehhez 
kapcsolódva hamarosan be-
mutatják a Széll Kálmán életét 
bemutató könyvet is. 

Egyre népszerűbbek a köz-
téri fitneszparkok, hiszen 
használatukért nem kell fizet-
ni, és a zárt konditerem helyett 
a szabad levegőn végezhetők a 
gyakorlatok. A „Nemzeti Sza-
badidős – Egészség Sportpark 
Program” keretében nyert 
nemrég pályázatot az Önkor-
mányzat, ennek köszönhetően 
hamarosan Szentgotthárdon 
is kialakítanak egy hasonló 
kültéri fitneszparkot a városi 
sporttelepen, a műfüves pálya 
mellett. 

A Bethlen Gábor Alap felhí-
vására a Szentgotthárd alapító 
tagságával működő MURABA 
Európai Területi Társulás nyúj-
tott be sikerrel pályázatot. A 
projekt keretében Szentgott-
hárd és Lendva városokat egy 
közös, mézeskalácsból készülő 
terepasztalon mutatják be az 
adventi időszakban (részletes 
felhívás lapunk 14. oldalán).

Huszár Gábor a továbbiak-
ban a bölcsőde bővítésére és 
fejlesztésére elnyert pályá-
zatot, valamint a Hársas-tó 
fejlesztésére elnyert pályá-
zatokat is ismertette (ezekről 
külön tudósítunk). 

(t. m.)
Fotó: Horváth R. László

Pályázatok sokasága: izgalmas elképzelések válhatnak valóra

Bővíteni és fejleszteni fogják a bölcsődét

Huszár Gábor összegezte a pályázatokat

Mind a tulajdonos szent-
gotthárdi önkormányzat, 
mind a fenntartó Társulás 
támogatta a „Bölcsődei férő-
helyek kialakítása, bővítése” 
című, TOP.1.4.1-19 kódszámú 
pályázati felhívásra előkészí-
tett pályázat benyújtását.

A projekt a SZEOB Tótágas 
Bölcsődéjében új férőhelyek 
kialakítását célozza meg: az 
új csoportszobát a most tor-
naszobaként használt cso-
portszobában tervezik létre-
hozni, ehhez teljesen felújí-
tanák és berendeznék ezt a 
helyiséget. Az új tornaszoba 
kialakítása hozzáépítéssel 

történne, az épület nyugati 
irányú, az eddigi szerkezetet 
követő bővítésével. A kb. 72 
m2-es bővítményben torna-
szoba, játéktároló, sószoba, 
takarítószer-tároló kapna 
helyet,  a meglévő helyiség 
átalakításával pedig gyermek-
mosdó is létrejönne ugyanitt. 
Mindezeken túl babakocsi- és 
gyermekkerékpártároló, a 
játszóudvari bejáratnál gyer-
mek WC és kézmosó, illetve 
egy baba-mama szoba kiala-
kítása is megtörténne, illetve 
árnyékolókat is szerelnének 
a csoportszobák ablakaira. A 
tűzjelző rendszer kiépítésén 

és a játszóudvar 
fejlesztésén, csa-
padékvíz-elveze-
tésén túl egészen 
a főbejáratig tér-
kövezés történhet 
majd. A meglé-
v ő  g é p k o c s i -
p a r  ko l ó h e l ye k  b őv í t é s e 
is szerepel a projektben: 14 
db új férőhellyel terveznek 
a főbejárati kapun belül. A 
parkolótér kettős lehatáro-
lásával biztosítható (kapu és 
sorompó között), hogy ezek az 
új helyek az általános városi 
személygépkocsiparkoló rend-
szertől elkülöníthetők legye-

nek, és kizárólag az intézmény 
forgalmát szolgálják majd a 
reggeli és délutáni órákban.

Az így összeálló fejlesz-
tés – pozitív elbírálás esetén 
– összesen több mint 153,5 
millió forint költségvetéssel 
valósulhat meg.

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal
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Szeptember 19-én tartotta 
cikluszáró ülését a szent-
gotthárdi képviselő-testület. 
Áttekintették a város első 
félévi gazdálkodását, elfogad-
ták az önkormányzat ötéves 
tevékenységéről szóló beszá-
molót, elbírálták a civil szer-
vezeteket és városrészeket 
támogató alaphoz benyújtott 
kérelmeket. 

A polgármester beszámolt a 
legutóbbi, nyári ülés óta eltelt 
hónapok történéseiről. Többek 
között azt is elmondta, hogy 
a sportcsarnok bejezése 
ügyében nagyon sok egyez-
tetésen volt az elmúlt évek-
ben Budapesten. A beruházás 
kapcsán kizárólag a tulajdonos 
Kézilabda Klub jogosult eljárni 
és a zárolt TAO pénzt lehív-
ni, illetve a csarnok építését 
befejezni, ehhez a Kormány 
150 millió forint támogatást 
is biztosít. Az önkormányzat 
is minden segítséget megad 
a befejezéshez, hamarosan 
a kiviteli tervek is elkészül-
nek, a munkák elvégzésének 
ütemében, önkormányzati 
kontroll mellett fizetik majd ki 
a számlákat. 

Elfogadták az Önkormány-
zat 2019. évi költségvetésének 
I. félévi teljesítéséről szóló 
tájékoztatót, majd megtár-
gyalták a személyes gondos-
kodást nyújtó intézmények 
munkájáról, feladatairól szóló 
előterjesztést.

Az önkormányzat ötéves 
ciklusáról 37 oldalas beszámo-
ló készült, a Hivatal az elmúlt 
években több mint 80 pá-
lyázatot állított össze. Huszár 
Gábor polgármester kiemelte, 
saját erőből és pályázatokból 
több mint 7 milliárd forintos 
fejlesztést hajtottak végre.  A vá-
rosban 36 gyár, 1000-nél több 
vállalkozás működik, ahová 

naponta mintegy 2500 ember 
jön dolgozni, de nemcsak a fal-
vakból, hanem más városokból 
is. Ha a környező falvakból és 
a határ túloldaláról érkezőket 
is számítjuk, az alig 9 ezres 
lakosú kisváros életét úgy kell 
szervezni, mintha egy csaknem 
20 ezres régió központja lenne, 
miközben egy 16.800 lakosú já-
rás, kistérség központja. A város 
vezetősége mindig figyelt arra, 
hogy az iparfejlesztés mellett 

a város megmaradjon élhető, 
kedves nyugat-magyarországi 
kisvárosnak. 2014 és 2019 kö-
zött szép eredményeket értek 
el, és számos fejlesztést valósí-
tottak meg a városrészeken is. 
Nagy beruházások és számta-
lan pályázati projekt készült el. 
Szentgotthárd ebben a ciklus-
ban került fel Magyarország 
kulturális térképére is, köszön-
hetően azoknak a programok-
nak és újszerű kezdeményezé-
seknek, amelyeket nagyrészt 
saját erőből valósított meg. Jól 
működtek az önkormányzat 
bizottságai, az Idősügyi Tanács 
és az Ifjúsági Tanács. A civil 
szervezetek nagyon sokat se-
gítettek ebben a ciklusban is 
egyes önkormányzati feladatok 
teljesítésében, és több telepü-
lésrészen is fölpezsdítették az 
életet. Szentgotthárd használta 
és igyekezett kihasználni a 
határ menti fekvéséből adódó 
előnyöket, közös pályázatok 
vannak a szlovén és osztrák 
partnerekkel. 

Csendesné Kóbor Ildikó, 
könyvvizsgáló hozzászólá-
sában megerősítette, a város 

gazdálkodása stabil, vagyon-
gyarapodás figyelhető meg. 
Nem volt túlköltekezés, átgon-
dolták a kiadásokat, az emelke-
dő központi, állami elvonások 
mellett is jól gazdálkodtak az 
elmúlt öt esztendőben, és ez a 
jó csapatmunkának is köszön-
hető. Grafikonokon mutatta be, 
hogy Szentgotthárd vagyona 
2014-2019 között 11,5 milliárd 
forinttal nőtt, miközben a für-
dő konszolidációjára évi 350 
millió forintért álltak helyt. A 
képviselők mindig elébe men-

tek a problémáknak, dönté-
seik előtt gyakran kikérték 
a szakma véleményét. 

A ciklusról szóló beszámo-
lót elfogadta a testület. 

A civil szervezeteket és vá-
rosrészeket támogató alaphoz 
érkezett támogatási kérel-
meket is elbírálták: a keretből 
idén utoljára igényelhettek 
támogatást a civil szervezetek, 
alapítványok, városrészek. A 
képviselő-testület összesen 
894.000 Ft támogatást osztott 
ki, a támogatás révén idősek 
napja programok, hangver-
senyek, karácsonyi rendezvé-
nyek, gasztronómiai bemutató 
és jubileumi programok is 
megvalósulhatnak még az idén. 

A Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat a felsőoktatási in-
tézményekben tanulók, illetve 
tanulni szándékozó hátrányos 

helyzetű hallgatók számára 
nyújt rendszeres anyagi se-
gítséget. Mint ahogy az elmúlt 
években mindig, az Önkor-
mányzat idén is csatlakozott 
a felhíváshoz, és az ösztöndíj 
2020. évi fordulójában ösz-
szesen 500.000 Ft támogatást 
nyújt erre a célra.

Az előzetes egyeztetések 
alapján a Sporthorgász Egye-
sületek Vas Megyei Szövetsége 
a TOP-1.2.1-15 - Társadalmi és 
környezeti szempontból fenn-
tartható turizmusfejlesztés 
című pályázati felhívásra hor-
gászturisztikai projektet tervez 
benyújtani, több vasi helyszín 
mellett a Hársas-tó fejleszté-
sére. Az Önkormányzat, mint 
tulajdonos, támogatta a projekt 
benyújtását. Jóváhagyták a 
Bölcsődei férőhelyek kialakí-
tása, bővítése című, TOP.1.4.1-19 
kódszámú pályázati felhívás 
kapcsán előkészített pályázati 
projekttervet is (a két projekt-
ről külön is beszámolunk). 

Az önkormányzati ülésen 
megköszönték Somorjainé 
Doncsecz Zsuzsanna, a Pénz-
ügyi Iroda vezetőjének mun-
káját, aki hamarosan nyug-
díjba vonul. 

Huszár Gábor polgármester 
az önkormányzati ülés végén 
megköszönte a képviselő-tes-
tület és az önkormányzati hi-
vatal dolgozóinak a munkáját. 

(t. m.)

Mérlegen a város ötéves fejlesztése: 
több mint 10 milliárdos vagyonnövekedés

Miniszteri elismerést kapott 
az önkormányzat

A szentgotthárdi önkormányzat értesítést kapott, hogy 
prof. dr. Kásler Miklós, az EMMI minisztere, az Idősek 
Világnapja alkalmából miniszteri elismerésben részesíti 
Szentgotthárd Város Önkormányzatát. Az ünnepélyes 
átadást október 2-án tartották Budapesten, a Pesti Víga-
dóban. A kitüntetést Huszár Gábor, Szentgotthárd polgár-
mestere vette át. 

A város vezetői 
figyeltek rá, hogy 

az iparfejlesztés mellett 
élhető, kedves 

kisváros maradjon 
Szentgotthárd.
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Büszke vagyok arra, hogy a pe-
dagóguspályán eltöltött 25 gyö-
nyörű év után, 2010-ben Szent-
gotthárd város polgármestere 
lehettem. Kilenc évvel ezelőtt a 
Szívem Szentgotthárd csapata 
kijelölt egy utat, szem előtt tartva, 
hogy milyen várost szeretnénk 
gyermekeinkre, unokáinkra 
hagyni. Tisztán láttuk, hogy tör-
ténelmi múltunkhoz, hagyo-
mányainkhoz, de leginkább a 
velünk együtt élő emberek napi 
problémáinak megértéséhez 
csakis szeretettel, megértéssel, 
türelemmel szabad közelíteni. A 
2010-es csőd-közeli helyzetből 
kivezetve városunkat a 2014-es 
vállalásainkat – melyeket mara-
déktalanul teljesítettünk – már 
a város biztos alapokon nyugvó 
gazdasági helyzetében, Szent-
gotthárdhoz méltóan tettük meg. 

Az elmúlt 9 év során kor-
mányzati segítséggel több, mint 
13 milliárd forintot fordítottunk 
beruházásokra, fejlesztésekre. 

Ezt csak az Önök segítségével 
tudtuk elérni, mert a döntés-
hozók látták a város erejét, 
egységét!

A velem együtt induló képvi-
selőjelöltek érzik ezt az erőt és a 
szeretetet, amit a legjobb tudá-
sunk szerint most szeretnénk 
Önöknek viszonozni! 

Mi egy szerethető várost 
építünk hűséggel, hitelesen, 
hivatástudattal, de legfőkép-
pen erős hittel, tudásunkban, 
szorgalmunkban, az Önök és 
a Jóisten segítő erejében bízva. 

Éppen ezért Szentgotthárd 
fejlődésének érdekében a város 
egész életére kiható vállalá-
sokat teszünk. Az oktatás és 

szakképzés kiemelt támogatása 
a munkahelyteremtés és meg-
tartás érdekében, ezzel erősítve 
a helyi gazdaságot. Kidolgozzuk 
a vállalkozások megbecsülési 
programját. Eltöröljük a böl-
csődei térítési díjat, ezzel egy 
időben fejlesztjük a bölcsődét. 
Az egészségügyi ellátórendszer 
és a gondozóház fokozatos 
fejlesztése mellett bővítjük az 
idősek egész napos ellátási 
szolgáltatásait. A nevelési és 
oktatási intézmények infra-
struktúrájának javítása mellett 
a középfokú és a művészetok-
tatást fókuszpontba állítjuk. 
Gyermektáboroztatási alapot 
hozunk létre, melyet minden 
Szentgotthárdon tanuló diák 
igénybe vehet. Ez egyben alapja 
is lesz a kultúra és a művészet 
helyi támogatásának. Boldog 

Brenner János tiszteletének 
erősítése a zarándokhelyek 
infrastrukturális fejlesztésével 
együtt. A turizmus fellendítése 
érdekében megalkotjuk a csak 
ránk jellemző Szentgotthárd 
védjegyet. 50%-kal emeljük a 
szabadidős és versenysport 
támogatását, és garantáljuk a 
Civil és Városrészi Alap fenn-
maradását, bővítését.

Ehhez kérem a Tisztelt Vá-
lasztópolgárok bizalmát a ma-
gam, és a csapatom részére.

Szentgotthárd a lehetőségek 
városa. 

Tősgyökeres szentgotthárdi 
és őrségi felmenőktől szárma-
zom. Családomban sok a peda-
gógus, és magam is ezt a pályát 
választottam. 35 éve tanítok, 
nevelek, ennek és aktív közéleti 
tevékenységemnek köszönhe-
tően sok tanítványom, ismerő-
söm, barátom van a városban, 
s széles támogató bázist látok 
magam körül a politikai jobb-
oldaltól a baloldalig. Az Önök 
kérésére indultam polgár-
mesterjelöltnek, azért, hogy 
tudásommal, munkámmal 
és empátiámmal felvértezve 
tegyek szülővárosomért. 

Jól ismerem városunk min-
dennapjait, az itteni élet szép-
ségeit és gondjait. Nőként, csa-
ládanyaként és gyógypedagó-
gusként több nézőpontból látom 
a közösségünket. Érzékenyen 
érintenek a szociális, oktatási 

problémák. Közel állnak hozzám 
a művészetek, a kultúra, magam 
is alkotok.  Mindemellett figye-
lemmel kísérem a város gazda-
sági és társadalmi eseményeit, 
igyekszem mélyebben belelátni 
e területek folyamataiba. 

Olyan nyugati típusú kisvá-
rost szeretnénk építeni, ahol 
több lábon áll a gazdaság, ahol 
helyi vállalkozók, iparosok te-
remtenek maradandó értéket, 
és a fiatalok minden segítséget 
megkapnak a pálya- és önálló 
életkezdéshez. Olyan települést 
képzeltünk el, ahol a tiszta és biz-
tonságos köztereink árnyasak és 
virágosak. Ahol a kultúra, a sport, 
a vallás a mindennapok része, 
és a színvonalas vendéglátással 
még több turistát tudunk ide-
csábítani, emellett pedig a békés 
időskor feltételei is adottak. 

Városunknak valódi önkor-
mányzatisággal kell működnie. 
Hosszú távú célokkal indulunk, 

melyeket korosakkal és ifjakkal, 
vállalkozókkal és alkalma-
zottakkal, nemzetiségekkel, 
a városrészek lakóival, a civil 

szervezetekkel és Önökkel 
együtt valósítunk meg. Közösen 
Szentgotthárdért! 

5 fő pontunk: 
– a fürdő problémájának 

megoldása 
– bentlakásos idősek otthona 

létrehozása 
– a Kaszagyár területének 

hasznosítása 

– bérlakások építése a fiata-
loknak 

– rend és biztonság terem-
tése 

A gotthárdiak mindig sok 
munkával, becsülettel küz-
döttek meg a nehézségekkel, 
és igyekeztek virágzó várost 
építeni. Kőről kőre építkezve, 
sok munkával, kihasználva a 
pályázati lehetőségeket, mind-
ezt el tudjuk érni. 

Vezetési módszerem négy 
szó: meghallgatni, megvitatni, 
határozni, megvalósítani. 

Úgy érzem, polgármester-
ként is sikerrel tudnék dol-
gozni, együttműködve a Pol-
gármesteri Hivatal szakértő 
munkatársaival, a képviselő-
testülettel, a város minden 
lakójával. 

Pártállástól, világnézettől, 
vallástól és korosztálytól füg-
getlenül tegyünk közösen 
Szentgotthárdért! 

Bartakovics Andrea (Közösen Szentgotthárdért Egyesület polgármesterjelölt)

Huszár Gábor  (FIDESZ–KDNP polgármesterjelölt)

Október 13-án tartják az önkormány-
zati választásokat hazánkban. Lapunk 
fölajánlotta a Szentgotthárdon induló 

polgármester- és képviselőjelöltek-
nek a választás előtti bemutatkozás 
lehetőségét. 

Önkormányzati 
választás 2019.
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1983-ban születtem Szom-
bathelyen, de 35 éve Szent-
gotthárdon élek. A Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközép- és Szakmunkás 
Iskolában végeztem a megye-
székhelyen.

Lassan 15 éve dolgozom 
a vendéglátásban, többek 
között Szlovéniában, Auszt-
riában és Magyarországon 
is megfordultam. Jelenleg is 
szakácsként tevékenykedem a 
határ ausztriai oldalán, ezáltal 
nagy rálátásom van az ide-
genforgalomra, a turizmusra 
és a kulturális életre.

Céljaim között szerepel, 
hogy a szomszédos országok-
kal szeretett városunk még 
szorosabb kapcsolatokat ala-
kítson ki, és idővel a régióban 
központi szerepet töltsön be.

Kiemelt figyelmet szeretnék 
fordítani a helyi turizmus és 
vendéglátás támogatására, 

megújítására, a városi fesz-
tiválok professzionálisabbá 
tételére. Volt rábafüzesi la-
kosként a német nemzetisé-

gűek képviseletére is nagy 
hangsúlyt kívánok fordítani. 
Fontosnak tartom, hogy a 
településrészek nagyobb fi-
gyelmet kapjanak, a város 
még inkább integrált részei 
legyenek. Vallásos emberként 
pedig szeretném, ha a val-
lásturizmus is nagyobb teret 
kapna városunkban!

Orbán Viktor  
(Közösen Szentgotthárdért képviselőjelölt)

A jó döntés alapfeltétele a 
széles körű tapasztalat! Fontos-
nak tartom, hogy a képviselő-
testületben legyenek olyan 
emberek is, akik nemcsak 
beszélni tudnak dolgokról, 
hanem már át is élték és meg-
tapasztalták azok előnyeit és 
hátrányait. A jelöltek közül 
talán egyedül nekem van mű-
szaki végzettségem, gyakorlati 
tapasztalattal együtt. Mielőtt a 
főiskolát elvégeztem, szakmá-
kat szereztem. Mielőtt vezető 
lettem, megtanultam dolgozni, 
darabbérben, többműszakos 
munkarendben. Mielőtt kép-
viselő lettem, tettem a közössé-
gért magánemberként, külsős 
bizottsági tagként. A vállalko-
zásokról, cégekről nem csak 
beszélni tudok, a saját cégemen 
keresztül tulajdonosként 15 év, 
és ezzel párhuzamosan nagy 
cégeknél alkalmazottként 29 
év tapasztalattal rendelkezem. 

A környezetvédelemről nem 
csak beszélek, családi házunk 
fűtés- és villanyigényét nap-
energia biztosítja. Az állatvéde-

lemről nem csak beszélek, há-
zunk udvarából nem hiányoz-
hatnak a család kedvenc kutyái. 
47 éves vagyok, családos, két 
iskolás gyermek édesapja, így 
napi kapcsolatban az élet apró 
és nagy örömeivel. Tudásomat, 
élettapasztalatomat felajánlom 
az Élhető, Szerethető, Fejlődő 
Szentgotthárd érdekében.

Vörös Gábor
 (FIDESZ–KDNP képviselőjelölt)

Rábakethelyen élek csalá-
dommal. Korábban az oktatás-
ban dolgoztam, most az Opel-
nél a tanműhelyt vezetem.

Függetlenként nem pár-
tokat szeretnék képviselni, 
hanem a gotthárdiakat. 

Egy hiteles jelölt nemcsak a 
terveiről beszél (ígérni mindenki 
tud), hanem hogy mit tett le eddig 
a város asztalára. Pályám során 
családom, kollégáim támoga-
tásával tettem ezt-azt, amire 
büszke vagyok, és talán igazolja, 
van helyem a városvezetésben:

• SZOI igazgatóként nyelv-
vizsgaközpontot hoztam létre, 
magyar-német két tannyelvű 
osztályt indítottunk.

• Opelesként fő motorja vol-
tam a duális szakképzésnek. 
Szívügyem a város legnagyobb 
munkaadójának jövője.

• Civilként élharcosa voltam 
a tervezett hulladékégető elle-
ni küzdelemnek. 

A kitartó, alázatos mun-
kában hiszek, eddigi pályám 
során ezek hoztak sikert. 

Főbb elképzeléseim:
• Szorosabb együttműködés 

a munkaadókkal.
• Kisgyermek-ellátás, oktatás 

fejlesztése.
• Közterületek karbantartá-

sa, kerékpárutak rendbetétele.
• A fiatalok és idősebbek 

érdekképviselete.
• Minden intézkedés támo-

gatása, ami a városlakókért 
történik.

Pénzes Tibor
(független képviselőjelölt)

„Ne azt keressétek, ami 

széthúz és megoszt ben-

neteket, hanem azt, ami 

összeköt”

(Szent Pál)

Tisztelt Választópolgárok!

 

Meggyőződésem, hogy po-

litikai „polgárháború” helyett 

sokkal inkább szükség van 

most nyugalomra, jó szándék-

ra és alázatra. Törekedni kell 

arra, hogy szeretett városunk 

ne csak lakható, hanem ÉL-

HETŐ is legyen! Ezért szoros 

és aktív együttműködésre van 

szükség a lakossággal. Közös 

boldogulásunkhoz MINDEN-

KINEK hozzá kell tennie a 

magáét! A múlt tisztelete, az 

elődök által létrehozott érté-

kek megóvása tudatában kell 

hogy éljük mindennapjainkat, 

de KÖZÖSEN kell munkálkod-

nunk a szép és értékes jövőn. 

Valamennyiünknek szívügye 

kell hogy legyen Szentgott-

hárd! Csak közös hittel, közös 

akarattal, megosztottság nél-

kül tudunk tenni azért, ami 

összeköt bennünket, azaz vá-

rosunkért. Számítok Önökre, 

nem csak október 13-án!

Dr. Sütő Ferenc  
(független képviselőjelölt)
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Szentgotthárdon születtem 
1975-ben, azóta itt élek. Peda-
gógusdiplomákkal, szakács 
végzettséggel rendelkezem. 
1998 óta a VMSZC III. Béla 
Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolájában dolgozom, 
2016 óta mint az intézmény 
vezetője. 15 évig tanítottam 
a zeneiskolában is. Immár 37 
éve vagyok „iskolás”. Szlovén 
gyökereimre mindig büszke 
voltam és vagyok.

A város életében eddig az 
oktatáson kívül a kultúra 
terén tevékenykedtem, ala-
pító elnökségi tagja voltam 
a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesületnek. Segítettem a 
Történelmi Napok, Halloween 
stb. létrejöttét.

Miért akarok képviselő len-
ni? Arra törekszem, hogy a 
rám jellemző nyugodtság, 
higgadt hang, emberség, nyi-
tottság segítségével Szent-

gotthárd lakóinak, legyenek 
bármilyen korúak, minden-
napi városi életkörülményei 
javulhassanak: legyen szó 
városi tulajdonú intézmé-

nyek felújításáról, a közösségi 
helyek hiányáról, útfelújítási 
programról, a fiatalok helyben 
tartásáról.

Kérem, tiszteljenek meg bi-
zalmukkal, hogy pártoktól és 
szervezetektől függetlenül az 
önök érdekeit képviselhessem 
a következő években.

Korpics Ferenc 
(független képviselőjelölt)

Számviteli területen folyta-
tott 42 éves múltammal, két 
cikluson át végzett képviselői 
munkámmal már bizonyítot-
tam szakmai alkalmasságo-
mat. Meggyőződésem, hogy 
a város képviselő-testüle-
tének működéséhez pénz-
ügyi-számviteli szakember 
nélkülözhetetlen, ezért nem 
kérdés számomra, hogy tu-
dásomat és tapasztalatomat 
továbbra is Szentgotthárd 
érdekében hasznosítsam, és 
a megkezdett munkát foly-
tassam. Számomra ez a „Hű-
séget” és a „Hivatástudatot” 
is jelenti. Nevem összeforr a 
szentgotthárdi civil szerve-
zetek életével. 

A vállalkozói szféra, a nyug-
díjasok érdekeinek képvise-
lete életem része. Szívügyem 
a város sokszínű kulturális 
életének támogatása. Fontos, 
hogy gyermekeink, unokáink 

a legmagasabb színvonalú 
ellátást, képzést kapják, jól 
felszerelt intézményekben. 
Könyvelési vállalkozásom 

tevékenységét magas szín-
vonalon látom el. Számomra 
a „Hitelesség” vitathatatlan! 
Családom itt él Szentgotthár-
don. Hiszek benne, hogy az 
itt élők szeretik városunkat, 
tesznek érte, s így együtt, 
összefogással még élhetőbbé 
válik Szentgotthárd. 

Kovács Márta Mária 
(FIDESZ–KDNP)

1974 óta élek Szentgotthár-
don, lokálpatrióta felfogással 
és életvitellel. Közéleti tevé-
kenységem 2009-ben kezdő-
dött. 2014-ben az Önök jóvol-
tából bejutottam a helyi kép-
viselő-testületbe. Az önkor-
mányzatban következetesen 
képviseltem Szentgotthárd 
érdekeit: ami a város javát 
szolgálta, azt megszavaztam, 
ám ami ellentétes volt ezzel, 
az ellen mindig felemeltem a 
szavamat.

Kiálltam a migránstábor 
ellen egyedüli képviselőként 
a Megyeházán és helyben is; 
tüntetéseket szerveztünk, 
aláírásokat gyűjtöttünk a 
Jobbik alapszervezetének 
tagjaival. Aktívan dolgoztam 
a városért, számtalan önálló 
előterjesztést nyújtottam 
be, ám a polgármester az 
embereivel ezeket sorra 
leszavazta.

Újbóli képviselővé válasz-
tásom esetén a környezet- és 
állatvédelem témakörét fo-
gom felkarolni, a közbizton-

sággal egyetemben. Olyan 
Szentgotthárdot szeretnék, 
ahol az élet minden formá-
ját tiszteletben tartjuk és 
védjük, viszont a közösségi 
együttélés alapvető szabályai 
mindenkire egyaránt vo-
natkoznak. Városunk legyen 
mutyimentes, a közélet pedig 
tiszta és átlátható!

Lábodi Gábor 
(Közösen Szentgotthárdért – Jobbik képviselőjelölt)

 Tisztelt Választók!
„Józan ésszel – Tiszta kéz-

zel” szeretnék azért a telepü-
lésért tenni, amelyben lassan 
négy és fél esztendeje élek, 
ahol kimagasló kulturális és 
szellemi élet folyik. 

A város pénzügyi helyzetét 
figyelembe véve, és a jog-
szabályok adta lehetőséggel 
élve arra törekszem, hogy 
Szentgotthárd ne csak él-
hetőbb, de lakhatóbb város 
legyen. Megoldást kell talál-
ni – közös összefogással – „a 
város szégyenfoltjainak” az 
ügyére.

Szintén a város pénzügyi 
helyzetének függvényé-
ben megoldást kell találni a 
rábatótfalui városrész infra-
strukturális fejlesztésére. Az 
orvosi rendelő eszközhiány-
ban van, a gyalogos-, illetve 
a kerékpárút hiánya, a meg-
növekedett gépjárműforga-

lom miatt balesetveszélyes. 
Hiányzik egy a családok 
által is elfogadott, illetve az 
európai uniós szabványnak 
megfelelő játszótér. A kultúr-

ház további süllyedésének, 
illetve állapotromlásának 
megakadályozása már nem 
tűr halasztást – pár éven be-
lül még menthető az épület. 
Szavazatuk biztos garancia 
a továbbfejlődésre, józan 
ésszel és tiszta kézzel!

Horváth László
(független képviselőjelölt)
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1986-ban születtem Kör-
menden, gyermekkorom 
óta Szentgotthárdon élek. 
Politológus végzettséggel 
rendelkezem, valamint szoci-
álpolitika mesterszakon idén 
diplomázom.

Évekig a Szentgotthárdi 
Járási Hivatal munkatársa-
ként dolgoztam szociális és 
gyámügyi területen. Jelenleg 
Bana Tibor országgyűlési 
képviselő munkatársaként 
és a Jobbik országgyűlési 
frakció szociálpolitikai ka-
binetjének szakértőjeként 
tevékenykedem.

A szociális biztonságot el-
sődlegesnek tartom, ezért 
a testületben is elsősorban 
szociális kérdésekkel és az 
idősek problémáival kívánok 
foglalkozni, továbbá kor-
osztályom támasza kívánok 
lenni. Kiemelt célom, hogy 
Szentgotthárdon létrejöhes-

sen egy európai szintű, teljes 
ellátást biztosító, bentlakásos 
idősek otthona, mely valódi 
megbecsülést nyújt a szent-
gotthárdi idősek számára.

Egy olyan várost képzelek 
el, ahol minden korosztály 
megtalálja a számára fontos 
dolgokat. Az ifjúság a szóra-
kozást és a pályakezdési lehe-
tőségeket, a középkorosztály 
a biztonságot és a munkale-
hetőséget, míg a szépkorúak 
a törődést és a megbecsülést.

Seiler Tamás
(Közösen Szentgotthárdért – Jobbik képviselőjelölt)

Sebestyénné Németh Esz-
ter, a Takács Jenő Alapfokú 
Művészeti Iskola zenepeda-
gógusa és vezetője vagyok. 
Több évtizede teljesítek egy-
házi szolgálatot is, elsősorban 
Rábakethelyen.

A munkám mellett városi 
és egyházi rendezvények 
aktív segítője, résztvevője 
vagyok. Úgy gondolom, hogy 
megszerzett ismereteimet és 
tapasztalataimat képviselő-
ként is tudnám kamatoztatni 
az itt élők javára. 

A Szívem Szentgotthárd 
csapatával segíteni szeretném 
a fiatal pedagógusok letelepe-
dését, az oktatási és nevelési 
intézmények fejlesztését, a 
művészeti nevelés helyszíné-
nek megújulását, mert ezzel 
az ifjúság mindennapjai is 
jobbá és élhetőbbé válnak. A 
településünkön tevékenykedő 
egyházak vezetőivel és tagja-

ival a kapcsolatokat tovább 
fejleszteném és erősíteném. 

Megválasztásom esetén 
megbízatásomat lelkiisme-
retesen, legjobb tudásom 

szerint, az itt élő emberek 
véleményének figyelembevé-
telével, a településrészek és a 
város érdekeit egyaránt mér-
legelve végezném. Hiszem, 
hogy elsősorban a közös célok 
érdekében történő együttes 
cselekvés hozhat valódi ered-
ményeket. 

Sebestyénné Németh Eszter
(FIDESZ–KDNP képviselőjelölt)

Szentgotthárdi születésű 
62 éves vegyésztechnikus 
vagyok. 17 éve képviselőként 
tevékenykedem. Munkám 
jelentős részét a környezet-, 
természet- és állatvédelem-
mel kapcsolatos feladatok 
teszik ki. 

Öt éve vagyok alpolgár-
mester. A kiszélesedett te-
vékenységi kör a komoly 
felelősség mellett számos 
lehetőséget is biztosít szá-
momra. Ennek eredménye-
ként az országban példaként 
emlegetik az immáron 70% 
feletti szelektív gyűjtést, és 
azt is, hogy egyike vagyunk a 
legkevesebb hulladékszállí-
tási díjat fizető városoknak. A 
Nyugat-Dunántúlon a legjob-
ban működő Hulladékudvar 
áll a lakosság szolgálatában. 
Megtörtént a téglagyári volt 
szemétlerakó rekultivációja, 
ezzel nagy terület vált egy 

szebb, zöldebb kiránduló, 
vagy éppen kutyasétáltató 
hellyé. A Rába védvonal mil-
liárdos beruházásával együtt 
egy tizenöt éves álmom vál-

hat valósággá. Rendezett part, 
padok, sétány a Rába-Lapincs 
összefolyásáig.

 A munka nem ért véget, 
rengeteg tennivaló van még, 
ezért folytatni szeretném a 
megbízatást. Tovább, együtt 
Önökkel, hittel, szeretettel, 
elhivatottan, alázattal.

Labritz Béla 
(FIDESZ–KDNP képviselőjelölt)

Tisztelt Szentgotthárdiak, 
Kedves Választópolgárok!

Szűkös a hely, engedelmük-
kel rövid leszek.

Szentgotthárdot barátságos, 
élhető, lehetőségeihez képest 
megfelelően fejlett nyugat-
magyarországi kisvárosnak 
látom. Környezetünk, a poli-
tika, a pénzügyi lehetőségek 
és az emberi igények is folya-
matosan változnak. Ezekhez 
a hatásokhoz a képviselői 
munkám során mindig igazo-
dom, de az észszerűség, az itt 
élők érdeke és a fenntartható-
ság nálam alapkövetelmény. 
Ígérgetni nem szoktam, most 
sem teszem. Helyette aján-
lom Önöknek őszinte, néha 
nyersnek tűnő politizálási 
stílusomat és a részletekbe 
menő, „terepi információkon” 
nyugvó, a városias szolgáltatá-
sok fenntartását és fejlesztését 
célzó munkavégzésemet. 17 

évnyi független képviselői 
tapasztalattal jól el tudom 
különíteni a valóságot a kö-
dösítéstől, a közösségi előnyt 
az önös érdektől. 

Önök már ismerhetnek, 
így viszonylag könnyen el 
tudják dönteni, hogy méltó-
nak tartanak-e továbbra is 
bizalmukra!

Amennyiben igen, úgy tisz-
telettel kérem, hogy a jelöltek 
listáján keressenek meg és 
támogassanak!

Virányi Balázs
(független képviselőjelölt)
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1961. május 12-én születtem 
Körmenden. 1979-ben érett-
ségiztem a szentgotthárdi 
Vörösmarty Mihály Gimná-
ziumban. A soproni Erdészeti 
és Faipari Egyetemen sze-
reztem faipari üzemmérnöki 
diplomát. Összesen 26 évet 
dolgoztam a Falco Zrt.-nél és 
jogelődjeinél. 27 évesen lettem 
a szentgotthárdi Bútoralkat-
rész Üzem üzemvezetője, ahol 
akkoriban még kb. 240 ember 
dolgozott.

55 éve élek Szentgotthárdon, 
ezért is ismerek nagyon sok 
embert városunkban, tisztában 
vagyok az itt élők problémái-
val. Mivel rendkívül empatikus 
ember vagyok, ezért sokan 
megosztják velem problémá-
jukat, de örömüket is.

Amennyiben Önök bizalmat 
szavaznak nekem az önkor-
mányzati választáson, meg-
ígérem, hogy a rászoruló em-

bereknek segítő kezet fogok 
nyújtani, legyenek fiatalok, 
betegek vagy idősek. Műszaki 
végzettségemből kifolyólag 

műszaki vagy gazdasági terü-
leten is kamatoztatni fogom 
tudásomat. Mint a Közösen 
Szentgotthárdért Egyesület 
egyik alapító tagja, képvise-
lőként én is azért fogok teljes 
energiával dolgozni, hogy 
Önök egy élhetőbb, európai 
színvonalú városban élhes-
senek.

Danka Zsuzsanna 
(Közösen Szentgotthárdért képviselőjelölt)

1975. 09. 19-én születtem 
Szentgotthárdon.

Az általános és középiskolai 
tanulmányaimat követően, 
1999-ben szereztem testne-
velő tanári diplomát. Városi 
sportreferensként kezdtem el 
dolgozni, majd előbb a helyi 
gimnáziumban, jelenleg pedig 
a III. Béla Szakgimnázium és 
Szakközépiskolában dolgo-
zom testnevelőként.

A tanári pályán eltöltött 
eddigi időm is bizonyíték arra, 
hogy szeretem a hivatásomat, 
az iskola, a szülők és diákok 
igényeit maximálisan figye-
lembe véve lelkiismeretesen 
végzem munkámat. 

Képviselőként szeretném 
a sport, a pedagógia és a kö-
zösségi élet területén eltöl-
tött sokéves tapasztalato-
mat teljes mértékben a város 
szolgálatába állítani. Minden 
más Szentgotthárdot érin-

tő döntésben objektivitás-
ra és becsületességre fogok 
törekedni, ami egy, 40 éve 
Szentgotthárdon élő és dol-
gozó lokálpatriótától joggal 

elvárható. A fiatalokat és idő-
sebbeket érintő kérdésekben 
szociális érzékenységemből 
fakadóan a lehető legnagyobb 
körültekintéssel és szakérte-
lemmel kívánok dönteni.

Ehhez kérem a Tisztelt 
Szentgotthárdi Választók bi-
zalmát!

Dömötör Tamás 
(független képviselőjelölt)

1971-ben születtem Kapos-
váron. A gyermekkoromat 
Somogy megyében éltem 
meg, az általános iskolai ta-
nulmányaimat már itt, Szent-
gotthárdon fejeztem be. A 
középiskolai évek, majd az 1 év 
sorkatonai szolgálat után köl-
töztem haza, azóta is itt élek. 
Három gyermekem van, és 
párommal közösen próbáljuk 
őket terelgetni a helyes úton.

Tizenöt  éve dolgozom 
az Opel szentgotthárdi te-
lephelyén, ahol jelenleg a 
Termékbevezetési Osztályt 
erősítem.

Szabadidőmben, a családon 
túl, a hagyományőrzés az, 
amivel szívesen foglalkozom. 
A szentgotthárdi lovasíjászok 
között egy igazi, értékelvű, 
hagyományainkat tisztelő 
csapat tagja lehetek. 

Szívügyem a természet- és 
környezetvédelem! Gyakran 

járom a környező erdőket, 
ahol egyre több az eldobált 
szemét. Nem kérdés, ez ellen 
mihamarabb tennünk kell! 

Célom, hogy érdekessé és 
vonzóvá tegyük városunkat! 
Mindezt a jelenlegi értékeink 
erősítésével, és véleményem 
szerint a lovas- és aktív turiz-
mus fejlesztésével érhetjük el.

Célom, hogy egy folya-
matosan fejlődő, szépülő és 
szerethető városban éljünk. 
Mindannyian!

Pécsi József
(FIDESZ–KDNP képviselőjelölt)

Csuk Alajos , független 
képviselőjelölt vagyok. Több 
mint húsz évet töltöttem el 
a közigazgatásban, ismerem 
az önkormányzati munkát. 
Tősgyökeres szentgotthár-
diként úgy érzem, élvezem 
a helyi lakosok tiszteletét, 
megbecsülését. Különböző 
sport és közszolgálati elisme-
résekben részesültem városi 
és megyei szinten egyaránt. 
Igyekszem most is aktívan 
közreműködni a közéletben, 
amit alázattal, hittel és becsü-
lettel végzek. A programom 
igen sokrétű, de ebből most 
hat számomra legfontosabb 
területet emelnék ki: a köz-
lekedési feltételek javítása, 
a műemlékvédelem, az ide-
genforgalom élénkítéséért a 
vallási turizmus elindítása, 
a sporttelep környékének 
rendezése, az ifjúsági sport-
rendezvények számának 

emelése, a volt kaszagyár 
területének rendezése, hasz-
nosítása. Nyugdíjasként szív-
ügyemnek tekintem az idős 
emberek bentlakásos gondo-

zásának megoldását, a sport 
iránt elkötelezettként pedig 
a sportolási lehetőségek bő-
vítését. Kezdeményezném 
Szentgotthárd és Zirc testvér-
városi kapcsolatát a ciszterek 
által összekötődő történelmi 
múlt alapján. Dolgozzunk 
együtt Szentgotthárdért!

Csuk Alajos
 (független képviselőjelölt)
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Budaházy István vállalkozó va-
gyok. (A Budaházy család már sok 
kiváló személyiséget adott hazánk-
nak.) 1993 óta élek Szentgotthár-
don. Én voltam, aki az Opel gyár 
első szerelősorának, gépeinek 
gyártását és telepítését végeztem! 
Az akkori nehéz időkben nagyon 
sok embernek munkát, kenyeret 
biztosítottam, (és biztosítok a mai 
napig is). Megosztó személyiség 
vagyok, egyesek szerint EMPATI-
KUS, HUMOROS, JÓINDULATÚ, 
SEGÍTŐKÉSZ, mások szerint az 
ellenkezője! AKI ISMER, TUDJA, 
KI VAGYOK, ÉS NEM KELL BE-
MUTATKOZNOM!

Elképzeléseim, terveim a kö-
vetkezők; Szeretném, ha több 
fejlesztés jutna a Jakabháza, Rá-
bafüzes településekre. Célom 
többek között, hogy létrejöjjön 
egy útalap, amely a községi utak 
karbantartására szolgálna. A 
turizmus fejlesztése érdekében 
a befolyt idegenforgalmi adó egy 

részét idegenforgalmi fejleszté-
sekre fordítanám, parkok, terek 
kialakítására. Ingyenes parkolást 
szeretnék a városban.

Bízom abban, hogy a következő 
években bizalmat és lehetőséget 
kapok annak bebizonyítására, 
hogy észszerű fejlesztésekkel, 
hatékony munkával a telepü-
léseket szebbé és vonzóbbá le-
het tenni. Kérem, hogy október  
13-án szavazatával támogasson, 
és ezzel adjon esélyt elképzelé-
seim megvalósításához.

Budaházy István
(független képviselőjelölt)

1979-ben születtem, Szent-
gotthárdon nevelkedtem, vá-
rosunk iskoláiban végeztem 
alapfokú és középfokú tanul-
mányaimat. Mérnök infor-
matikus, PLC szakmérnök és 
mérnöktanár szakképzettsé-
gekkel rendelkezem, valamint 
szakvizsgázott pedagógus 
vagyok. 

2003 óta tevékenykedem 
Szentgotthárd szakképzésé-
nek szolgálatában a III. Béla 
szakmai tanáraként. A diákok 
oktatása mellett több mint 
másfél évtizede foglalkozom 
felnőttoktatással és felnőttkép-
zéssel. Több megyei és országos 
szakmai fórumon képviseltem 
városunk és szakképzésünk 
érdekeit. A VMKIK felkérésére 
szakértői feladatokat látok el 
a megyei autóiparhoz és gép-
iparhoz kötődő cégeknél. 

Meggyőződésem, hogy vá-
rosunk lakóinak és gazda-

sági környezetének igényeit 
tekintve kulcsfontosságú 
tényező a helyi, jól képzett 
munkaerő rendelkezésre 

állása, mely az igények szak-
mai szempontú elemzésével 
és a megfelelő koordinációs 
tevékenységgel fokozható. 
Így biztosítható a fiatalok 
megtartása, a szentgotthárdi 
cégek hatékonyabb működé-
se, serkenthető a beruházási 
kedv, ugyanakkor növelhetők 
a helyi bevételek is.

Koszár András
(független képviselőjelölt)

Tisztelt Szentgotthárdiak!
1982-ben születtem, Far-

kasfán nevelkedtem. Könyv-
tárosként dolgozom a Móra 
Ferenc Városi Könyvtárban és 
4 városrészi fiókkönyvtárban.  
A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat rendezvényszerve-
zője vagyok, illetve Farkasfa 
kulturális életének egyik aktív 
koordinátora.

A Szívem Szentgotthárd 
csapatban a közművelődésért, 
az ifjúsági és német nemze-
tiségi kapcsolatok ápolásáért 
fogok dolgozni, a város és a 
városrészek lakosságának ér-
dekeit szem előtt tartva, mind 
a fiatalabb, mind az idősebb 
korosztály érdekeit méltón 
képviselve.

Fontos számomra a város-
szépítő és a kulturális szemlé-
let erősítése. Ezért feladatom-
nak tekintem a fiatal korosz-
tály keresztényi értékrendjé-

nek megerősítését, az ifjúsági 
szervezetek működésének 
elősegítését, a fiatalokhoz kö-
tődő programok, valamint a 

sportrendezvények szervezé-
sét és támogatását. A gyerekek 
táboroztatásának támogatásá-
ra külön alapot hozunk létre.

A szüleimtől megtanultam, 
hogy csak a becsületes és tisz-
tességes munka visz előbbre, 
ezen értékek mentén élek 
és szeretnék tevékenykedni 
Szentgotthárdért.

Bedi Beatrix 
 (FIDESZ–KDNP képviselőjelölt)

1960. 06. 02-án születtem 
Szentgotthárdon. Nős vagyok, 
három felnőtt diplomás gyer-
mek édesapja. Keresztény pol-
gári értékrendet vallok. 38 éve 
vagyok a pedagóguspályán, 20 
évet igazgatóként, 4 pedagó-
gusdiplomát szereztem. Most 
a szentgotthárdi Dr. Vargha 
Gábor Kollégium igazgató-
ja vagyok, mesterpedagógus, 
szaktanácsadó. Az eddigi pe-
dagógusmunkám elismeréséül 
több kitüntetésben részesül-
tem: Köztársasági elnöki emlék-
érem, Vas megye diáksportjáért 
elismerés háromszor, a Szlovén 
Olimpiai Bizottság kitüntetése. 
Mindig is aktív közéleti-közszol-
gálati tevékenységet folytattam: 
két cikluson át voltam a Vas me-
gyei közgyűlés ifjúsági, sport és 
kulturális bizottságának tagja, 
majd Szentgotthárdon önkor-
mányzati képviselő, és három 
éven keresztül Szakonyfalu 

polgármestere. 45 éve veszek 
részt aktívan a sportéletben: 
Szentgotthárdon és a város-
részeken. Fontosnak tartom a 

következőket: infrastruktúra-
fejlesztés, szociális érzékeny-
ség, empátia, nemzetiségi kul-
túra, hagyományápolás, idősek 
iránti érzékenység, tisztelet, 
fiatalokra való összpontosítás, 
becsülettel, tisztességgel, ob-
jektivitással és a megfelelő 
kapcsolati háttér kihaszná-
lásával. 

Császár Tamás István
(független képviselőjelölt)
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Vízi vándortáborok megvaló-
sítására hirdetett pályázaton 
50 milliós támogatást nyert 
a szentgotthárdi önkormány-
zat. A pályázat révén jelentős 
megújuláson esett át a szent-
gotthárdi Alpokalja Motel és 
Kemping. A projektet szept-
ember 30-án adták át. 

Az átadó ünnepséget a Lapincs 
és Rába összefolyásánál, valamint 
az Alpokalja Motel és Kempingben 
tartották. Huszár Gábor köszöntöt-
te az ünnepségen Schmidt Gábort, 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
elnökét, Storcz Botond olimpiai és 
világbajnokot, a Szövetség szlalom 
szakvezetőjét, Sütő András fejlesz-
tési igazgatót és Légrádi Zoltánt a 
Őrségi Kerékpáros és Természet-
járó Egyesület elnökét.

A polgármester felolvasta Ré-
vész Máriusz, az aktív Magyar-
országért felelős kormánybiztos 
levelét, amelyben példaérté-
kűnek tartja a város turisztikai 
fejlesztéseit. A vízi vándortáborok 
megvalósítását ösztönző projekt 
keretében Szentgotthárd 50 mil-
lió forintot kapott. Az Alpokalja 
Motel és Kempingben fölújították 
a szociális blokkot (WC-k, mos-
dók) és a közösségi teret, valamint 
főző- és melegítő konyhát is 
kialakítottak. A közlekedő utak is 
megújultak, új a közvilágítás, ren-
dezték a területet, kerítést húztak, 
zárható kerékpártárolót hoztak 
létre. A kivitelezést a szentgott-
hárdi SZET Kft. végezte. 

Schmidt Gábor, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség elnöke 
is méltatta a projektet. A kor-

mány fejleszti a vízi turizmust, 
két év alatt 60 projekt valósult 
meg. A jövőt is vázolta: a Rába 
és a Lapincs kiváló helyszíne 

lehetne egy kajak-kenugyakorló 
pályának is. 

 (t. m.)
Fotó: g. l. 

Dr. Haragh László gyógysze-
rész vagyok. Az egészségügy 
betegellátó szintjén dolgo-
zom, az emberek számára 
mindig elérhető vagyok.

Hosszú ideig szakmai ka-
marai vezetőként megismer-
tem a gyógyítás rendszerét.

2010-től önkormányzati 
képviselőként tevékenykedem.

Az egészségügyi, a szociá-
lis, a kulturális, az oktatási, a 
sport, a külkapcsolati ügyek 
bizottsága elnökeként és az 
Idősügyi Tanács tagjaként 
dolgozom.

Ezen területek jó működése 
városunk jövőjének legfonto-
sabb erőforrásai.

Területeink mindegyikét 
megerősítettük.

Fejlesztettük a háziorvosi 
rendelőket, a szakrendelőt, 
új eszközöket szereztünk be, 
Egészségfejlesztési Irodát mű-
ködtetünk. Kiemelt figyelmet 

fordítunk a Gondozóház tevé-
kenységeire. Új helyre költöz-
tettük a Családsegítő Szolgála-
tot. Bővítjük a bölcsődét és az 

óvodát. Felújítjuk iskoláinkat. 
Fejlesztettük a múzeumot, 
turisztikai központot hozunk 
létre. Támogatjuk a látvány-
sportokat. Új testvérvárosi 
kapcsolatokat építettünk ki.

Kérem támogatásukat fej-
lesztéseink folytatásához, 
hogy városunkat még szebbé, 
jobbá, élhetőbbé alakítsuk.

Dr. Haragh László 
(FIDESZ–KDNP képviselőjelölt)

1997-ben születtem Kör-
menden. Szentgotthárdon 
nőttem fel, jelenleg is itt élek. A 
Vörösmarty Mihály Gimnázi-
umban szerzett érettségimet 
követően első diplomámat 
az ELTE szombathelyi karán 
szereztem anglisztika szakon, 
jelenleg pedig turizmus-ven-
déglátás szakon folytatok 
közgazdász tanulmányokat 
Győrben. Beszélek angolul, 
németül, illetve oroszul.

Nevemet a város lakói el-
sősorban a sporttevékeny-
ségeimmel kapcsolatban is-
merhetik. A városi sportélet 
előrelendítését szívügyemnek 
tekintem. Lokálpatrióta fia-
talként nagy hangsúlyt sze-
retnék fektetni a szórakozási 
lehetőségek, színes progra-
mok bővítésére, továbbá a 
szórakozást segítő létesítmé-
nyek létrehozására. Képvise-
lővé választásom esetén célul 

tűzném ki a fiatal, feltörekvő 
zenészek, művészek támo-
gatását. Mindemellett válasz-
tott képviselőként a város 

nemzetközi kapcsolatainak, 
valamint idegenforgalmá-
nak gondozásában vállalnék 
szerepet.

Célom, hogy egy fiatalos, 
élettel teli, vendégszerető 
város vízióját segítsek életre 
kelteni, amely a határon túli 
kapcsolatait is sikerrel hasz-
nálja ki!

Borbély Sándor
(Közösen Szentgotthárdért képviselőjelölt)

Minden olyan bemutatkozást közlünk fotóval, azonos terjedelemben, amelyet a jelöltek hozzánk a megadott határidőig eljut-
tattak. A bemutatkozás olyan sorrendben történik, amilyen sorrendben találják majd a jelöltek nevét a szavazólapokon októ-
ber 13-án.  A bemutatkozó szöveg mind tartalmában, mind formájában megegyezik a jelöltek által megküldött szövegezéssel. 

GARÁZST VENNÉK, BÉRELNÉK 
SZENTGOTTHÁRDON.

Megújult a motel és kemping

Sütő András, Storcz Botond, 
Schmidt Gábor, Huszár Gábor, 

Papp Bálint
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Szeptember 27-én, Szentgotthárdon az Ipari Park II. terü-
letén átadták a pályázati pénzből épített kerékpárutat és 
járdát, valamint az autóbuszöblöt. Az átadás után aláírták 
a kivitelezővel azt a szerződést, amely  a leendő M8 út 
szomszédságában új alapinfrastruktúra-fejlesztést tesz 
lehetővé. 

Huszár Gábor polgármes-
ter az avatóünnepségen el-
mondta, Szentgotthárd Vá-
ros Önkormányzata 2016-
ban nyújtott be pályázatot 
a Szentgotthárdi Ipari Park 
alapinfrastruktúrájának 
fejlesztésére. A TOP-1.1.1-15-
VS1-2016-00003 számú pro-
jekt az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és hazai 
központi költségvetési elő-
irányzatból 478 millió forint 
vissza nem térítendő támo-
gatásban részesült.

A projekt keretében jelen-
tős mérföldkőhöz érkeztek: 
a Felső liget úton elkészült az 
egyesített kerékpárút és járda, 
valamint autóbuszöböl az 
Ipari Park II. üteme területén. 
A közlekedési rendszer fejlesz-
tésével a biztonságos munká-
ba járás feltételeit javították.  
A polgármester emlékeztetett 
arra is, hogy 6 évvel ezelőtt 
a város 260 millió forintot 

áldozott azért a területért, 
amelyen a projekt megvalósul, 
26 hektárnyi földet vásároltak 

vissza az osztrákoktól. Ha 
ez nem sikerült volna, nem 
lehetne folytatni a Tudomá-
nyos és Technológiai Park 
címmel is rendelkező ipari 
park fejlesztését a következő 
évekre, évtizedekre. A projekt 
második üteme keretében 

az árapasztó vápán túl, a le-
endő M8 gyorsforgalmi út 
közvetlen szomszédságában 
kialakítandó új iparterület 
alapinfrastruktúra-fejlesz-
tésére (feltáró út, közművek, 
közvilágítás) is lezárult a szük-
séges területek kisajátítási 
eljárása, megszerezték az en-
gedélyeket, a kivitelező kivá-

lasztására pedig sikeres köz-
beszerzési eljárást folytattak. 
Huszár Gábor hangsúlyozta, 
köszönet illeti Magyarország 
kormányát azért, hogy az 
M8-as beruházás keretében 
vállalta a gyorsforgalmi út le-
hajtójának és az ipari útnak az 

összeköttetést, erre a projekt 
költségvetése nem lett volna 
elég. A fejlesztések 55,8 hektár 
területet érintenek, javítják 
az itt lévő cégek működési 
feltételeit, növelik a térség 
müködőtőke-vonzerejét, és 
ezáltal hozzájárulnak a foglal-
koztatás javításához is.  

Majthényi László, a megyei 
közgyűlés elnöke hangsú-
lyozta, Vas megyével együtt 
lehet megvalósítani a fej-
lesztést. A ciklusban a TOP-os 
pályázatokon 21,4 milliárd 
forintos fejlesztést értek el, 
Szentgotthárdnak 7 sikeres 
pályázata volt.

A beszédek elhangzása 
után átadták a kerékpárutat, 
járdát, buszöblöt. 

Az ünnepség után a Szent-
gotthárdi Közös Önkormány-
zati Hivatalban a város ne-
vében Huszár Gábor polgár-
mester írta alá a vállalkozási 
szerződést, a legkedvezőbb 
ajánlatot adó ajánlattevő, az 
Utplan’ 95 Építőipari és Szol-
gáltató Kft. nevében Horváth 
Béla ügyvezető látta el kézje-
gyével a szerződést. 

 (t. m.)
Fotó: g. l. 

A jövőre gondolva fejlesztik az ipari parkot

Az előzetes egyeztetések 
és Szentgotthárd Város Ön-
kormányzatának támogató 
döntése alapján a Sporthor-
gász Egyesületek Vas Megyei 
Szövetsége horgászturisztikai 
pályázatot nyújt be – több Vas 
megyei helyszín mellett – a 
Hársas-tó fejlesztésére. 

A TOP-1.2.1-15 - Társadalmi 
és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesz-
tés című felhívás keretében 
megújulhat a tó környezete: 
új, zsindelytetős és támlás 
padok kihelyezése, ehhez 
kapcsolódó tereprendezés, 
terület-előkészítés, illetve a tó 

környéki kavicsos sétány tel-
jes felújítása is a tervek között 
szerepel. A meglévő játszótéri 
elemeket kiegészítenék egy 
rönkfából készült toronnyal, 

ahhoz kapcsolódó csúszdával 
és kétállású hintával, a homo-
kozó fölé pedig napvitorlát 
helyeznének el. Mozgáskorlá-
tozottaknak horgászstég, fe-

dett kerékpártároló, valamint 
újabb tűzrakóhelyek és hulla-
déktárolók is részei a projekt 
költségvetésének. A több mint 
40 millió forintos pályázat 
legnagyobb eleme a strand 
villamosenergia-ellátásának 
kiépítése 840 fm hosszúságú 
földkábel lefektetésével.

A szentgotthárdi képviselő-
testület támogatta a projekt 
benyújtását, az engedélyez-
tetéshez szükséges előfinan-
szírozást saját forrásból biz-
tosítja.

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Fotó: Bartha Irén

Megújulhat a Hársas-tó környezete

Majthényi László, Huszár Gábor, Horváth Béla
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835 éve,  1184. október 
7-én érkezett meg a Fran-
ciaországi Trois-Fontaines-
ből P. apát és 12 szerzetes. 
III. Béla királyunk 275 km2 
területet, mely kelet-nyugat 
irányában 28 km, észak-dél 
felé 9 km-es volt, adomá-
nyozott számukra, hogy 
szervezzék meg a térség 
kulturális életét. Északon a 
Lapincs és a Rába folyók, ke-
leten Rábagyarmat, dél felé 
Apátistvánfalva, nyugaton 
pedig Stájerország határáig 
ért a területük. A ciszterek 
maguk művelték földjeiket 
a jobbágyaik segítségével. 
Ismerték a szőlőtermesz-
tést – ezért a Schlössl déli 

lejtőit is hamarosan be-
telepítették. Gondos, elő-
relátó erdőgazdálkodást 
folytattak, példa erre az 
orfalui Fekete-tó környé-
ke. Az érkező szerzetesek 
lovakat hoztak magukkal 
mozgásukat, munkájukat 
megkönnyítendő. 1391-ig 
tartott a szent-gotthárdi 
ciszterci apátság virágkora, 
ekkor Zsigmond király a 
Széchyeknek adta a birto-
kot, utána 333 keserves év 
következett 1734-ig.

415 éve, 1614. október 23-i 
beadványban tovább folyt a 
pereskedés a szentgotthárdi 
apátság visszaszerzéséért. A 
reini apátság hivatkozott a 

rend ősi jogaira, arra, hogy 
a templomot nem tartják 
fenn, istentiszteletet nem 
tartanak, a kolostor épüle-
teinek állagát nem óvják.

125 éve, 1894. október 
28-án Vajda Ödön apát fel-
avatta az új, 4 tantermes 
elemi iskolát a Széll Kálmán 
téri épület emeletén, mely 
jelenleg a könyvtárnak és a 
televíziónak ad helyet. 

20 éve,  1999. október 
1-jétől vette fel a helyi ze-
neiskola Takáts Jenő Bur-
genlandban élő zeneszerző 
nevét. 

1999. október 22-én avat-
ták fel a Rába-híd jobb olda-
lán a Kapu című millenniumi 

emlékművet. Ez volt az első 
olyan alkotás, mely az 1999 
februárjában létrehozott 
Szentgotthárdi Művészte-
lepen, a Szlovének Házában 
készült el. Az alkotója Tornay 
Endre András Kőszegen élő 
szobrászművész volt. A helyi 
városszépítő egyesület ak-
kori vezetőjéé, Kollár Csabáé 
az érdem. Az elülső oldalon 
István királyunk intelmeit 
olvashatjuk. Az emlékmű 
alapkövében elhelyezett ur-
nában helyet kapott többek 
közt helyi újság, a város ve-
zetőinek és a városszépítők 
névsora.

Összeállította:
 Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók októberben

1. Felhívjuk a Hunyadi ut-
cában és a Pável Ágoston la-
kótelepen állandó lakcímmel 
rendelkező választópolgárok 
figyelmét, hogy fokozottan 
figyeljék a választási értesítő-
ben megjelölt címet, ahol 2019. 
október 13-án szavazataikat 
leadhatják. Ugyanis a tavalyi 
országgyűlési és az idei euró-
pai parlamenti választáshoz 
képest ezen területek egésze 
ismét a 001. számú szavazó-
kör (szavazóhelyisége: Széll 
Kálmán tér 2., Gimnázium) 
területére került vissza. 

2. Felhívjuk a 006 szava-
zókörhöz tartozók figyelmét 
arra, hogy mostantól a szava-
zóhelyiség nem a bölcsőde, 
hanem az óvoda épületé-
ben működik. A korábbiakkal 
egyezően a szavazókörhöz az 
óvoda kapuján kell bemenni 
a Kossuth L. utca felől,ahol 
az óvoda épülettömbjében 
találják meg a szavazóhelyi-
séget. Figyeljék az útbaigazító 
feliratokat és nyilakat. 

3. Felhívjuk valamennyi 
választópolgár figyelmét arra, 
hogy október 13-án is csak 
érvényes személyi igazol-

vánnyal, vagy érvényes útle-
véllel vagy érvényes új típusú 
gépjárművezetői engedéllyel 
(jogosítvány) lehet szavazni. 
Emellett magukkal kell hozni-
uk lakcímkártyájukat is. 

Szavazni lehet az olyan régi 
típusú érvényes személyi 
igazolvány bemutatása után 
is, ami a jelenlegi lakcímet 
tartalmazza. Felhívjuk a vá-
lasztópolgárok figyelmét arra 
is, hogy az említett okmányok 
bemutatása nélkül senki nem 
jogosult szavazásra még ab-
ban az esetben sem, ha valaki 
köztudottan a szavazókör-
höz tartozó területen él, vagy 
például ha a szavazókörben 
működő szavazatszámláló 
bizottság tagjának hozzátar-
tozója. Az okmányok nélkül 
megjelenőket vissza kell utasí-
tani. A visszautasítottak csak a 
szavazóhelyiségbe ismételten 
visszatérve, okmányaik bemu-
tatása után tudnak szavazni.

4. A szavazásnál fokozott 
figyelmet kérünk, hiszen lesz 
olyan nemzetiségi névjegy-
zékbe is felvett választópolgár, 
aki szlovén nemzetiség esetén 
öt, német és roma nemzetiség 

esetén hat szavazólapot kap a 
szavazáskor. 

A polgármester-választás 
szavazólapján két jelölt kö-
zül lehet választani.  A helyi 
önkormányzati képviselők 
választásának szavazólapján 
23 képviselőjelölt szerepel. 
Érvényesen szavazni egy pol-
gármesterjelöltre és legfeljebb 
8 képviselőjelöltre lehet, a 
nevük melletti körbe tollal írt 
két, egymást metsző vonallal 
(pl. X vagy +).

5. A Vas Megyei Közgyűlés 
tagjait is most választjuk - ezen 
a szavazólapon 7 lista lesz fel-
tüntetve, melyek közül csak 
egyetlen listára lehet érvé-
nyesen szavazni, a lista feletti 
körbe tollal írt két, egymást 
metsző vonallal.

6. Szentgotthárdon szlovén, 
német és roma települési 
nemzetiségi önkormányzatok 
megválasztására is sor kerül. 
Ezen a választáson nem lesz 
külön nemzetiségi szavazókör 
– a nemzetiségi jelöltekre is 
mindenki a saját szavazókö-
rében szavazhat. Nemzetiségi 
jelöltekre csak azok szavaz-
hatnak, akiket kérésükre a 

nemzetiségi névjegyzékbe 
felvettek.  A német nemzetisé-
gi önkormányzati képviselők 
választásának szavazólapján 
5 jelölt szerepel. Esetükben 
érvényesen szavazni legfel-
jebb 3 jelöltre lehet, a szlovén 
és a roma nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők válasz-
tásának szavazólapjain pont 
annyi jelölt szerepel, amennyi 
a megválasztható képviselők 
száma (szlovén: 5, roma: 3). 
A nemzetiségi szavazólapok 
zöld színűek lesznek, és zöld 
borítékot ad hozzá a szava-
zatszámláló bizottság. Külön 
zöld színű szavazólap szolgál 
a települési, a területi és az 
országos nemzetiségi önkor-
mányzat megválasztására. A 
nemzetiségi választópolgár 
feltétlenül tegye be a zöld sza-
vazólapokat a zöld borítékba 
és azt ragassza le, mielőtt 
bedobná az urnába! A zöld 
borítékon kívül talált, vagy a le 
nem zárt zöld borítékban lévő 
nemzetiségi szavazólapok 
érvénytelenek lesznek! 

Dr. Dancsecs Zsolt
Helyi Választási Iroda 

vezetője

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-i választásáról
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A magyar katolikus egyház 
helyzetéről, feladatairól be-
szélt Várszegi Asztrik em. 
pannonhalmi főapát a „Ke-
resztény szerda esték” soro-
zaton belül Szentgotthárdon, 
az önkormányzati hivatal Re-
fektóriumában szeptember 
18-án tartott előadásában. 

A culusi címzetes püspök 
feltette a kérdést a szépszá-
mú hallgatóságnak: Mi a mi 
feladatunk, hogyan lehetünk 

keresztények az állandó vál-
tozásban lévő világban? Miért 
is nehéz kereszténynek lenni? 
Várszegi Asztrik kifejtette, úgy 
kell megélnünk a keresztség-
ben kapott ajándékokat, hogy 
azok ne csak a saját üdvös-
ségünket szolgálják, hanem 
másokkal is ismertessük meg 
őket. Mint mondta, vissza kell 
szeretni a katolikus közösség-
ből „kibérmálkozottakat”.

– Hajlamosak vagyunk 
megszidni a fiatalokat, de a 

jövő nemzedékét a jó ügynek 
csak úgy tudjuk megnyerni, ha 
okosan és alázattal szeretjük 
őket – hangsúlyozta a 74 éves 
bencés szerzetes.

Az előadás végén hallgatói 
kérdésekre válaszolva az esz-
tergomi segédpüspök elmond-
ta: a Szentszék foglalkozik a 
cölibátus kérdésével, valamint 
lehetőséget biztosít az önhibá-
jukon kívül elvált katolikusok 
szentgyónására és áldozására. 

Horváth R. László

Várszegi Asztrik em. főapát tartott előadást a Refektóriumban

Szentgotthárdon hamaro-
san átadják a Játékvár Óvoda 
bővítését és energetikai fel-
újítását tartalmazó projektet. 
Az összesen 193.401.687 Ft 
pályázati támogatásból és 
32.038.803 Ft önkormányzati 
saját forrásból megvalósult 
beruházás során az óvoda – új 
épületszárny hozzáépítésével 
– 69,09 m2-es tornaszobával, 

16,26 m2-es szertárral és 75,72 
m2-es többfunkciós közösségi 
térrel bővült. A meglévő épü-
letszárnyak központi részén 
új akadálymentesített bejárat 
létesült, egy meglévő helyiség-
ből pedig akadálymentes mel-
lékhelyiség készült, de megva-
lósult a régi épületszárnyak 
utólagos homlokzati hőszige-
telése és nyílászárócseréje is. 
Az Arany János 1-4 Évfolyamos 

Általános Iskola energetikai 
fejlesztése is a végéhez ért. A 
203.943.120 Ft összegű pályá-
zati támogatásból elkészült az 
épület teljes külső, valamint 
pótlólagos (padlás, pince, lapos 
tető, árkádfödém) hőszige-
telése, továbbá valamennyi 
fűtött térrel határos nyílászáró 
cseréje, illetve napelemes 
rendszerrel történő bővítése 

is. A „Fenntartható kerékpár-
forgalmi fejlesztés Szentgott-
hárdon” elnevezésű projekt 
is a legvégső szakaszba ért.  
A mindösszesen 320.397.815 
forint költségvetésű beruhá-
zás keretében a városközponti 
kettős körforgalomtól a Tom-
pa Mihály utcáig kerékpáros 
nyomvonal (felfestés), a Tom-
pa Mihály utcától a Brenner 
János térig kétoldali irányhe-

lyes kerékpársáv kialakítása 
valósult meg. Teljes egészében 
megújult az utcakép is ezen a 
szakaszon, hiszen nemcsak új 
aszfaltburkolatot kapott maga 
az úttest is, de megszűntek a 
nyílt árkok, és a járda is meg-

újult. A Mathiász Artúr utcai 
buszmegállók az Alsó utcai 
leágazóhoz kerültek közelebb, 
ezen a szakaszon új járda is 
épült. 

(Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal)

Befejeződnek a nagyberuházások

Új tornaszoba az óvodában

Felújították a Kossuth Lajos utcát

Az Arany iskola felújítása
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Folytatás az 1. oldalról
Schreiner Vilmosné, a 25 

éves egyesület elnöke röviden 
összefoglalta a civil szervezet 
történetét. A Nyugdíjas Peda-
gógusok és Barátaik Egyesü-
letet 1994-ben alapították az 
Arany János Általános Iskola 
nyugdíjas pedagógusainak és 
technikai dolgozóinak kezde-
ményezésére. Kovács Jánosné 
volt az első elnök, 15 évig 
vezette is az egyesületet. A 
nyugdíjas pedagógusok nem 
hagyták veszendőbe menni 
azt a szellemi tőkét, amit éle-
tükben felhalmoztak, Szent-
gotthárd egyik meghatározó 
civil szervezetévé váltak (leg-
többen más egyesületekben 
is aktívak). Rendületlen tenni 
akarásukkal, vidámságukkal 
hatással vannak a város éle-
tére is. Patronálják az eltérő 
tantervi oktatásban részt 
vevő gyerekeket, bekapcso-
lódnak a kulturális életbe, jó 
kapcsolatot ápolnak más civil 
szervezetekkel, közösségi 
programokat, foglalkozáso-
kat, kirándulásokat szervez-
nek. „Hatvanon túl is lehet 
élvezni a nyugdíjas éveket, 
lehet még tapasztalatokat 
szerezni, és ne restelljünk 
kérdezni a fiatalabbaktól. A 

barátság és a jövőbe vetett hit 
tartja össze ezt a kis közössé-
get” – fejezte be mondandóját 
az elnök. 

Némethné Jankovics Györ-
gyi, a Magyar Nyugdíjasok 
Egyesületeinek Országos 

Szövetsége elnöke, az or-
szágból hozott példákat arra, 
hogy az idősebb generáció 
hol, milyen közösségi életet 
él.  Gratulált a szentgotthárdi 
egyesületnek, és átadta az 
országos szövetség díszok-
levelét.

Huszár Gábor is méltatta 
volt pályatársainak érdemeit, 
az egyesületnek legalább tíz 
olyan tagja van, aki más egye-
sületnek is oszlopos tagja. 
Kiemelte, hogy az eltérő tan-
tervi oktatásban részt vevő 

gyerekeket önzetlenül segítik 
minden évben. Beszéde után 
átadta a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-
testületének Díszoklevelét 
Schreiner Vilmosnénak.  

A gálaműsort az Arany 

iskolában eltérő tantervi ok-
tatásban részt vevő gyerekek 
és pedagógusaik (Bartakovics 
Andrea, Garay-Baksa Erika, 
Lovenyák Rolandné) kezd-
ték, a műsort nagy tapssal 
köszönte meg a közönség (a 
gyerekek jutalmul egy tortát 
is kaptak). Befejezésül ké-
peket is vetítettek azokról a 
programokról, amelyeken az 
egyesület jóvoltából vehettek 
részt a patronáltak. 

A senior örömtáncosok 
hangulatos, zenés-táncos 

produkciója után humoros 
jelenetet, egy régi-régi osz-
tályfőnöki órát adtak elő az 
egyesület tagjai. Két műked-
velő férfit is sikerült becser-
készniük, és beöltöztetniük a 
diáklányoknak/hölgyeknek. 
Huszár Gábor és Kollár Csaba 
is fellépett a világot jelentő 
deszkákon. Az órán jóked-
vűen improvizáltak a szerep-
lők, a nézőtéren ülők sokat 
nevettek, vették a lapokat, 
kiszólásokat, beszólásokat. 
Schreiner Zsuzsa korhű ta-
nári köpenyben és stílusban 
játszotta az osztályfőnököt…

Szepesiné Fuisz Erika vic-
ces családtörténeteket adott 
elő a Tál családról (a tálra 
végződő szavak változatos 
jelentésvilágából).  Vers, zenés 
produkciók – Hrabovszky-
Orth Katinka, Dzsida Péter és 
a Szivárvány kórus (Szabóné 
Csider Bernadette vezény-
letével) követték egymást. 
A Nyugdíjas Pedagógusok 
és Barátaik Egyesületének 
hangulatos gálaestje után a 
társszervezetek képviselői 
köszöntötték őket, sok-sok 
virággal, ajándékokkal ked-
veskedtek nekik. 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Nyugdíjas pedagógusok egyesülete: 
„Talán megőriz bennünket az idő”

Szeretettel hívunk minden 
ügyes kezű, kreatív lakost vá-
rosunk mézeskalács másának 
megépítésére! A városi ad-
ventre elkészülő mézeskalács 
terepasztal különlegessége, 
hogy nemcsak Szentgott-
hárd, hanem testvérvárosunk, 
Lendva épületeit is kiállítjuk.

Városunk édes mását sze-
retnénk elkészíteni mézes-
kalácsból a Széll Kálmán tér 

épületeivel, fáival, szobraival, 
járókelőivel – a szentgott-
hárdi lakosok segítségével.

Szeretettel várjuk baráti 
társaságok, családok, civil 
szervezetek, munkahelyi kö-
zösségek, osztályok, iskolák 
és minden városlakó jelent-
kezését ebben a karácsony 
előtti közös összefogásban 
való részvételre és a terep-
elemek elkészítésére. 

A programot párhuzamo-
san szervezzük a lendvai 
lakosokkal, és a két város 
terepasztalát egymás mellett 
állítjuk ki. Fogjunk össze, és 
építsük fel édes városunkat, 
hogy Lendva mellett tudjunk 
szerepelni!

A választható épületek-
ről, a javasolt méretekről 
és technikákról, illetve a 
részvétel menetéről október 

17-én 14 órakor tájékoztatót 
tartunk a Színház aulájában, 
melyre mindenkit szeretet-
tel várunk! A részleteket a 
honlapunkon (www.muraba.
hu) is közzé tesszük.

A programot a Bethlen Gá-
bor Alap Zrt. támogatásával, 
a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesülettel és a lendvai Vár-
galériával együtt szervezzük.

MURABA ETT

Építsük együtt édes városainkat!

A Senior örömtáncosok
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A Szentgotthárdon élő Herczeg János, a város díszpolgára 
szeptember 24-én töltötte be a 100. életévét. A Nyugdíjas Klub 
alapítójának és 25 évig elnökének születésnapi ünnepséget 
szervezett a Nyugdíjas Egyesület és a szentgotthárdi önkor-
mányzat szeptember 25-én, a Színházban. 

Megkapóan sokan jöttek el 
az ünnepségre, Herczeg János 
tiszteletére, a Színház majd-
nem megtelt. Huszár Gábor 
polgármester köszöntötte, 
személyes élményeit, első ta-
lálkozásukat is fölelevenítette. 
János bácsi elmaradhatatlan 
sétapálcáját, katonás mosolyát, 
azt a kisugárzását, amivel lénye 
azonnal betöltötte a szobát. 
Ezt a lelkierőt, békességet, 
nyugalmat nyugdíjas korában 
is megőrizte.  A polgármester 
jókívánságai mellé két em-
léklapot is átadott, az egyiket 
a Magyar Kormány és Orbán 
Viktor nevében, a másikat a 
szentgotthárdi önkormányzat 
képviselő-testülete nevében. 

A Szentgotthárdi Nyugdíjas 
Egyesület nevében Horváth 
József, az egyesület elnöke kö-
szöntötte Herczeg Jánost, aki az 
egyesület örökös tiszteletbeli 

elnöke. Röviden ismertette a 
tízgyerekes rábatótfalui csa-
ládból származó százéves férfi 
életútját, érdemeit (János bácsi 
méltatására még visszatérünk. 
a szerk.).  

A továbbiakban kis műsorral 
kedveskedtek az ünnepeltnek, 
Lugossy Iringó énekelt, a Szi-
várvány kórus Dzsida Péter 
zongorakíséretében két ABBA 
dalt adott elő. A színpadra be-
tolták a tortát, amelyen 100 év 
betűi díszelegtek.  

Herczeg János fölállt az első 
széksorban, és a közönség felé 
fordulva meghatottan mon-
dott köszönetet a meglepeté-
sért, s hogy „akik itt vannak, 
szeretnek engem, megerősí-
tenek az életben, az években, 
amit a Jóisten adott nekem. 
Egyszer egy jósnő, itt a Desits 
házban azt jósolta nekem, hogy 
göröngyös, nehéz sorsom lesz, 

de gyönyörű életem. Hát ez így 
is lett!” Herczeg János fiatalon 
megjárta a háborút, olyan 
történelmi személyiségekkel 
is találkozott, mint Horthy 
Miklós, Szálasi Ferenc, fog-
ságba esett, sokszor a véletlen 
szerencse is mellészegődött, 

hazavergődött. Szentgotthár-
don élt és dolgozott, állandóan 
tanult, képezte magát. Három 
gyermeke, három unokája és 
két dédunokája született. 

Önmagát korlátozva, humo-
rosan fejezte be a beszédét: 
„Az utolsó szó jogán, csak azt 
tudom mondani, a hosszú 
életet úgy lehet megőrizni, ha 

szeretik, megbecsülik egymást, 
a családban és máshol is. Apám 
mindig azt mondogatta, csak 
öregkort ne kívánj magadnak, 
te gyerek! Aztán, tessék! Habár 
az apám is majdnem elérte a 
százat, négy hónappal előtte 
halt meg. Mielőtt megköszönte 

az ünnepséget, még azt mond-
ta: „Nem dolgoztam érdemte-
lenül, ki vagyok fizetve, meg 
vagyok elégedve!”

A szervezők kívánságának 
eleget téve, a személyes kö-
szöntésnek és vendéglátásnak 
a Színház aulája adott helyet. 

(t. m.)
Fotó: h. r. l. 

Herczeg Jánost, a város díszpolgárát 
köszöntötték 100. születésnapján

Programajánló
október 6. 15:00  Könyvtári vasárnap: Az égígérő fa
Helyszín: Színház
október 7. 14:30 Szívklub, úti élmények. Helyszín: Színház aula
október 8. 17:30 Építészeti kiállítás megnyitó, az építészeti 
világnap alkalmából. Helyszín: Színház aula
október 9.  17:00 Gotthárdiak a nagyvilágban, Tunézia Horváth 
Tiborné előadása. Helyszín: Színház aula
október 10. 15:30 Előadás a lelki egészségről
Helyszín: Színház aula
október 11. 17:00 Talabér Lászlóné: „Nevét egy nemzet hordozta 
ajakán” – Széll Kálmán munkássága Szentgotthárd fejlődéséért 
című könyv bemutatója. Helyszín: Színház aula
október 11. 18:30 Jótékonysági koncert a Csendes családért 
Czikora István László. Helyszín: Színház
október 16. 17:00 Aporfi László irodalmi előadása Tóth Árpád 
költészetéről. Helyszín: Színház aula
október 18. 19:00 Csárdáskirálynő keresztmetszet, zenés 
összeállítás az operett legszebb slágereiből. Helyszín: Színház
október 19. 18:00 Kórustalálkozó a zene világnapja alkalmából
Helyszín: Színház

október 22. 15:00 Előadás a vastagbélrák-szűrésről, dr. Varga 
Ferenc. Helyszín: Színház aula

október 22. Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulóján
16.15: Ökumenikus Istentisztelet 
16.45: Gyülekező a hivatal előtt 
17.00: Koszorúzás a Hősi Emlékműnél
Ünnepi köszöntőt mond Szigethy Gábor Kossuth-díjas rendező, 
színháztörténész
18.00: 1956 – Akkor és ott: hírlapok és fotográfiák c. kiállítás meg-
nyitója a Színház aulájában, az 1956-ban megjelent újságokból 
19.00: „A néma forradalom” c. német dráma, történelmi film 
vetítése a Csákányi László Filmszínházban

október 25. 18:00 A Fotóklub kiállítása

október 26. 9:00-12:00 Helyi termelői vásár, színes kínálattal, 
kóstolóval a fürdő előterében.

október 26-27-én Hallowen hétvége és őszi szüneti rendez-
vények a fürdőben.

október 30. 9:00 Őszi szüneti játszóház. Helyszín: Színház
Október 31. Tökparti. Helyszín: Színház és környéke

 Herczeg János, Huszár Gábor



16 Szentgotthárd

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (29.)

A Szív Világszövetsége 
(WHF) kezdeményezésére 
2000 óta szeptember utolsó 
vasárnapja a Szívünk Napja. 
A Magyar Kardiológusok 
Társasága minden évben 
felhívja a figyelmet a szív-
érrendszeri betegségek ki-
emelkedő gyakoriságára, a 
mindennapokban is megva-
lósítható megelőzési lehető-
ségekre. A megelőzés eszköze 
az egészségesebb életmód: 
rendszeres mozgás, dohány-
zás kerülése, egészségesebb 
táplálkozás és rendszeres 
szűrővizsgálatok.

A szív-érrendszeri beteg-
ségek közel annyi áldozatot 
szednek Magyarországon, 
mint valamennyi más halál-
ok (betegségek és balesetek) 

együttesen. A szentgotthárdi 
járásban a felnőtt lakosság 
38%-ának magas a vérnyo-
mása, 16%-nak más keringési 
betegsége van, 35 éves kor fe-
lett már 10%-nál gyakoribbak 
ezek a problémák. 2013-2017 
között Vas megyében évente 
átlagosan 1671 fő, a szentgott-
hárdi járásban élők közül 103 
embertársunk halálát okozta 
szív-érrendszeri betegség.

A város egészségmegőrzés 
érdekében tevékenykedő 
közösségei által szervezett 
szeptember 26-i program 
témája a világnaphoz kap-
csolódva a szívbarát táplál-
kozással foglalkozott.

Szívlelje meg:
Étkezzen rend-

szeresen, változa-

tosan, sokféle élelmiszer-
ből, többféle konyhatech-
nikával főzzön. Nincs tiltott 
táplálék, csak kerülendő 
mennyiség.

Kevesebb hozzáadott cu-
korral és sóval, sokféle zöld-
fűszerrel ízesítsen, kerülje a 
sok sót tartalmazó vagy sóval 
tartósított élelmiszereket.

Hetente csak egyszer 
egyen édességet, tejszínnel, 
vajjal készült helyett tej- és 
gyümölcs-alapúakat.

Kevesebb állati zsiradékot 
és több növényi olajat fo-
gyasszon: vaj helyett marga-
rint, tejszín és tejföl helyett 
kefírt, joghurtot.

Sovány húsokat, barom-
fihúst és hetente legalább 
egyszer tengeri halat fo-
gyasszon.

Naponta fogyasszon tej-
terméket és teljes kiőrlésű 
pékárut.

Naponta fogyasszon 40-
50 dkg gyümölcsöt, zöld-
séget, főleg nyersen. A vi-
taminok, ásványi anyagok 
és a rostok is szükségesek 
az egészséges koleszterin-
szinthez.

Szomját főként ivóvízzel 
oltsa, és ne cukros üdítővel 
vagy alkoholos italokkal. 

Körmendi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya

Szívünk Napja 2019 

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

Szeptember 22-én rendezték Szom-
bathelyen a VI. Schaeffler Savaria 
Futófesztivált. A 10 km-es amatőr 
futamban szentgotthárdi győzelem 
született. Somogyi Gábor 134 induló 
(90 férfi, 44 nő) közül kiváló, 35:43 
perces idővel nagy fölénnyel szerez-
te meg az abszolút és korosztályos 
aranyérmet. A hármas korcsoportban 
Borbély Sándor 3. helyet szerzett 51:34 
perces időeredménnyel.

A 4X2,5 km-es váltóban a szentgott-
hárdi Csámpásak(k) csapata 4. helyet 
szerzett 26 váltó közül 41:52 perces 
idővel. A csapat Somogyi Gábor, Bauer 
Dániel, Gérnyi Martin, Németh Barba-
ra összeállításban futott.

Információ: Synergy Szentgotthárd SE

Szeptember 16-án vette kezdetét az Európai Mobilitási 
Hét, amelyhez városunk az idei évben is csatlakozott.  
A szeptember 22-éig tartó rendezvényen számos érde-
kes programon vehettek részt az érdeklődők. A prog-
ramokat a szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda, 
a Pannonkapu Kulturális Egyesület és Szentgotthárd 
Város Önkormányzata szervezték. A heti kínálatban 
különféle mozgásfoglalkozások, kerékpár- és gyalog-
túra, sportnap és fürdőnap szerepeltek.

A hét nyitányaként, az 
Arany János Általános Is-
kolába kerékpárral vagy 
gyalog érkező gyerekeket 
jutalmazták apró aján-
dékkal a szervezők. Hét-
fő délután pedig Sütöri 
Eszter NW oktató által 
vezetett Nordic Walking 
túrán, valamint Horváth 
Kristóf latinzumba óráján 
vehettek részt a sportolást 
kedvelők. A keddi napon 
az idősebb korosztály szá-
mára szerveztek táncos 
foglalkozást Huszár Já-
nosné vezetésével senior 
örömtánc formájában. 
A szerdai napon Koszár 
Zsolt közös edzéssel vár-

ta a futás szerelmeseit, 
ahol a hasznos tanácsok 
mellett közös edzésen is 
edzhettek a helyi futók, a 
programelem sikeressé-
gén felbuzdulva további 
hasonló programlehetőség 
is a tervek között szerepel. 
A csütörtöki programban 
egy gyalogtúra szerepelt (8 
km), ami a Brenner-kápol-
nát érintve a Hársas-tóig 
tartott, a túrát az idei évben 
is Orbán Helga vezette. A 
szombati napon ezúttal is 
a sportolásé volt a fősze-
rep. Reggel a helyi Szekere 
által vezetett 42 km-es ke-
rékpártúrával kezdődött, 
majd a délután a Széchenyi 

István Általános Iskola tor-
nacsarnokában folytató-
dott a Városi Sportnappal. 
A Sportnap programjá-
ban számos sportfoglal-
kozáson mozoghattak a 
sportolni vágyó érdeklő-
dők. Ilyen foglakozások 
voltak: Fitt ball – Reinelt 
Renátával, alakformáló 
torna – Szatmári Orsolyá-
val, latinzumba – Horváth 
Kristóffal, Pilates – Sütöri 
Eszterrel, TRX – Igazi Ka-
tival. A nap csúcspontja 
pedig Szentgyörgyi Rómeó 
intenset tornája volt. A 
foglalkozást követően a 
résztvevők fotózkodhattak, 
beszélgethettek az ismert 
sportolóval. A programso-
rozat zárását vasárnap a 
Gotthard Spa & Wellness 
általi szolgáltatások nyúj-
tották a város lakossága 
számára. 

Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal és 

Egészségfejlesztési Iroda 
Szentgotthárd

Mobilitás Hete 2019 SzentgotthárdSzentgotthárdi sikerek 
a Futófesztiválon
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WAKO childrens, kadets 
a n d  j u n i o r s  E u r o p e a n 
Championships 2019, Győr

Augusztus 26. és 31. között az 
Audi Aréna Győr adott otthont 
az idei utánpótlás kick-box Eu-
rópa-bajnokságnak. A sportág 
eddigi legnagyobb létszámú 
korosztályos kontinensviada-
la 38 ország 1574 sportolójának 
1991 nevezésével zajlott. Soha 
nem vett még részt ennyi 
sportoló utánpótlás kick-box 
Európa-bajnokságon, és első 
alkalommal adta a magyar 
csapat a legtöbb indulót, 179 
főt.

Magyarország kick-box-
ban most rendezett először 
utánpótlás világversenyt, ahol 
először kaphattak lehetőséget 
a 7-9 éves gyermekek. Rajtuk 

kívül kadet1 (10-12 évesek), 
kadet2 (13-15) és junior (16-18) 
korosztályú versenyzők indul-
tak, hat küzdelmi szakágban 
– pointfighting, light-contact, 
kick-light, full-contact, low-
kick és K1,  és a formagyakor-
latban. A nagy létszámra való 
tekintettel a küzdelmek 8 
tatamin és 3 ringben zajlottak 
egyszerre.

A győri Eb fontos lépés lehet 
a 2028-as Los Angeles-i olim-
pia szempontjából.

„Győrben éppen azok a fia-
talok lépnek küzdőtérre, akik 
2028-ra válhatnak felnőtt 
világklasszissá. Izgatottan vár-
juk a történéseket, miközben 
azt gondoljuk, hogy a kick-box 
megérett arra, hogy bekerül-
jön az olimpiai programba. Ha 

esetleg ott leszünk 2028-ban, 
garantálom, hogy lesz magyar 

érem” – jelentette ki Király Ist-
ván mesteredző, aki május óta 
az európai szövetség elnöke.

Kulcsár Ferenc, a szentgott-
hárdi kick-boxosok elnöke 

örömmel mesélte, hogy min-
den idők legnagyobb és leg-
erősebb utánpótlás Európa-
bajnoksága egyben minden 
idők legsikeresebb magyar 
szereplését is hozta, az össze-
sített éremtáblán a második 
helyen végzett a magyar csa-
pat, 28 arany, 23 ezüst és 63 
bronzéremmel.

A Skorpió SE versenyzője, 
Menkó Zalán a gyermek kor-
osztály +36kg-os kategóriájá-
ban indult és szerzett nagyon 
szépen fénylő bronzérmet. 
Zalán még csak 9 éves, edző-
je, Hegedűs Zoltán szerint 
nagyon sok siker áll még ta-
nítványa előtt, ha megmarad 
kitartása és elhivatottsága a 
küzdősport iránt.

Információ: Skorpió SE

Budapesten rendezték meg 
a 34. Wizz Air Félmaratont, 
amely egyben félmaratoni 
országos bajnokság is volt. 
A közel 15 ezer résztvevő 
84 országból érkezett. Köz-
tük volt Borbély Sándor is, 
a Szombathelyi Egyetemi 
Sportegyesület versenyzője.  

A versenyközpont az ELTE 
Lágymányosi campusának 
északi tömbje volt, onnan 
a környékbeli hidakon is 
átfutva, budapesti neveze-
tességeket érintve, teljesítette 
a mezőny a 21,1 kilométeres 
távot. A SzoESE U23-as együt-
tese Jacsev Sámuel, Petrovics 

Alex és Borbély Sándor ösz-
szeállításban megszerezte 
a korosztály csapatbajnoki 
címét, a BEAC és a VEDAC 
előtt. Borbély Sándor első 
félmaratonját 1:23:10-es idő 
alatt futotta le. A csapat edző-
je: Kívés István.

Információ: SZOSE

Eb-érmet szerzett Menkó Zalán, a gotthárdi kick-boxos

Gotthárdi csapatbajnok a Wizz Air Félmaratonon

A 2019-20-as bajnoki évad-
nak 3 csapattal vágott neki a 
helyi asztalitenisz egylet, NB 
III, Megyei I és Megyei 
II. Bajnokság. A vezetők, 
játékosok nagy örömére 
egyre több ifjú sportoló 
látogatja a szakosztály 
edzéseit, akiket minél 
több versenyen szeret-
nék indítani. Az NB III-as 
bajnokság legfontosabb 
célja a tapasztalatszerzés. 
A hazai mérkőzéseket ez-
úttal is a III. Béla szakkép-
ző iskola tornatermében 
rendezik.

A tavalyi szezon zárásaként 
szeptember 19-én hirdették 
ki a 2018–19-es bajnoki év 

eredményeit. A Megyei II. osz-
tályban szereplő csapat 3., míg 
a Megyei I. osztályú csapat az 1. 

helyen végzett. Az érmeket és 
a bajnoki serleget Szakics Sán-
dor, a Vas Megyei Asztalitenisz 

Szövetség képviselője 
adta át a csapatok részére. 

Csapattagok: Pap Ká-
roly Tibor, Háklár Zol-
tán, Méhész Zoltán, Ha-
mar Martin, Torma Géza 
(mind Megyei II. csapat 
tagok), Varró István, Tóth 
József, Asztalos Zsolt, 
Hetyésy Balázs, Benkő 
János (Megyei I.-es baj-
nokok).

Információ: SZVSE 
asztalitenisz szakosztály

Asztaliteniszhírek
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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 

MOZIMŰSOR
október 4. 19:00, október 

7. 19:00
Rambo V – Utolsó vér 

(szinkronizált amerikai ak-
ció-thriller – 2D)

október 5. 17:00, október 
6. 16:00

Jó srácok (szinkronizált 
amerikai vígjáték – 2D)

október 5. 19:00, október 
6. 18:00

A Wall Street pillangói 
(szinkronizált amerikai kri-
mi – 2D)

október 8. 19:00 (Filmklub)
Három egyforma idegen (fel-

iratos angol-amerikai dokumen-
tumfilm, életrajzi dráma – 2D)

október 11. 19:00, október 
12. 19:00, október 13. 18:00, 
október 14. 19:00, október 
15. 19:00

Joker (szinkronizált ameri-
kai krimi-thriller – 2D)

október 12. 17:00, október 
13. 16:00

Playmobil: A film (szink-
ronizált amerikai-francia-
német családi animációs ka-
landfilm – 3D)

október 18. 19:00, október 
19. 19:15, október 20. 18:15, 
október 21. 19:00

Gemini Man (szinkronizált 
amerikai akció-thriller – 2D)

Premier! október 19. 17:00, 
október 20. 16:00

Demóna: A sötétség úrnője 
(szinkronizált amerikai csalá-
di fantasy-kalandfilm – 3D)

október 22. 19:00 (Film-
klub)

A néma forradalom (szink-
ronizált német dráma, törté-
nelmi film – 2D)

október 25. 19:00
Gemini Man (szinkronizált 

amerikai akció-thriller – 2D)
Tartalom: október 18. 19:00 

óra
október 26. 17:00, október 

27. 16:00
Demóna: A sötétség úr-

nője (szinkronizált amerikai 
családi fantasy-kalandfilm 
– 2D)

október 26. 19:15, október 
28. 19:00

Roger Waters US + THEM 
(feliratos angol koncertfilm 
– 2D)

október 27. 18:15, október 
29. 19:00

A Wall Street pillangói 
(szinkronizált amerikai kri-
mi – 2D)

Tartalom: október 5. 19:00 óra
Premier! november 1. 19:00, 

november 2. 19:00, november 
3. 18:00, november 4. 19:00

Terminator: Sötét végzet 
(szinkronizált amerikai sci-fi 
akció-kalandfilm – 2D)

Premier!  november 2. 
17:00, november 3. 16:00, 
november 9. 17:00

Addams Family – A galád 
család (szinkronizált ameri-
kai-angol családi animációs 
vígjáték – 2D)

november 5. 19:00 (Film-
klub)

Szabadúszók (feliratos 
francia dráma, vígjáték – 2D)

ÚJABB KONCERT(FILM) A 
MOZIBAN!

A nagy sikerű 2017/2018-
as – 156 állomásos – Föld 
körüli turné amszterdami 
helyszínén rögzített koncert 
a világpremier időszakában 
és limitált előadás-sorozat-
ban érkezik a hazai vetítő-
termekbe, gyakorlatilag csak 
ebben a hónapban mutatható 

be. Szentgotthárdon október 
26-án (szombaton) és 28-án 
(hétfőn) este látható ROGER 
WATERS US + THEM címmel. 
Több hónapos aprólékos ter-
vezés után készült el az a show, 
amely egy különleges zenei 
utazásra vitte estéről estére a 
résztvevőket.

A Pink Floyd egyik alapító 
tagja 2017. május 26-tól 2018. 
december 9-ig összesen több 
mint kétmillió ember előtt 
– többek között Budapesten 
is – zenélt, felidézve mind ze-
nekari, mind szóló pályafutása 
legjelentősebb dalait. A turné 
és a róla készült lenyűgöző 
film emellett egy erőteljes 
üzenetet is hordoz az emberi 
jogokról, a szabadságról és a 
szeretetről.

Roger Waters legendássá 
vált fellépései kivétel nélkül 
monumentális, minden ér-
zékre ható élményt nyújtanak 
a közönségnek, és ezeket az 
eseményeket a legmodernebb 
audiovizuális technika egészít 
ki, például a speciális quad 
hangzás. További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu
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Sportprogramajánló
Szentgotthárdi VSE–Jánosháza VSE (Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2019.10.19. - 14:30 Ifjúsági mérkőzés: 12:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Szentgotthárdi VSE–Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE (Megyei I. lab-
darúgó-mérkőzés)
Időpont: 2019.11.02. - 13:30 Ifjúsági mérkőzés: 11:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Rábatótfalui SE–Gyöngyöshermán-Szentkirály (Megyei II. labda-
rúgó-mérkőzés)
Időpont: 2019.10.13. - 15:00 Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Rábatótfalui SE–Petőfi SE Vasszécseny (Megyei II. labdarúgó-mér-
kőzés)
Időpont: 2019.10.27. - 14:30 Ifjúsági mérkőzés: 12:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE–Kondorfa SE (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés) 
Időpont: 2019.10.13 - 15:00 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE–Pankasz KSK (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés) 
Időpont: 2019.11.03 - 13:30 

Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Thermalpark - Szentgotthárdi V.S.E.–Szegedi T.E. (Szuperliga teke-
mérkőzés) Időpont: 2019.10.12 - 12:00 
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Thermalpark - Szentgotthárdi V.S.E.–Ajka Kristály S.E. (Szuperliga 
teke-mérkőzés) Időpont: 2019.10.26 - 12:00 
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Szentgotthárdi VSE–Balatonfüredi KSE U23  (NB II. kézilabda-mér-
kőzés) Időpont: 2019.10.05 - 18:00 
Helyszín: Széchenyi István Ált. Isk. tornacsarnoka

Szentgotthárdi VSE–Bajnok DSE Nemesvámos  (NB II. kézilabda-
mérkőzés) Időpont: 2019.10.20 – (kezdési időpont még nem 
hivatalos)
Helyszín: Széchenyi István Ált. Isk. tornacsarnoka

Máriaujfalui SE–Simontornyai KK (Megyei I. o. kézilabda-mérkőzés) 
Időpont: 2019.10.05 – 14.00
Helyszín: Széchenyi István Ált. Isk. tornacsarnoka

Szentgotthárdi Városi SE–Hévíz Sportkör II. (NB III. asztalitenisz 
mérkőzés) Időpont: 2019.10.20 – 11.00
Helyszín: III. Béla tornacsarnok

Szentgotthárdi Városi SE–Büki Testedzôk Köre II. (NB III. asztalitenisz 
mérkőzés) Időpont: 2019.10.27 – 11.00
Helyszín: III. Béla tornacsarnok

Szentgotthárdi Városi SE–CVSE-Swietelsky Jufa Hotels IV. (NB III. 
asztalitenisz mérkőzés) Időpont: 2019.11.10 – 10.00
Helyszín: III. Béla tornacsarnok

Lomtalanítás
A Szentgotthárdi Közös Ön-

kormányzati Hivatal értesíti a 
lakosságot, hogy lomtalanítási 
akciót szervez az alábbi napo-
kon és helyszíneken:

2019. október 5-én (szom-
baton):

Szentgotthárdon a Rába 
folyótól nyugatra eső utcák-
ban (Pável Á. ltp-en, Hunyadi, 
Május 1., Malom, Mátyás király, 
Móricz Zsigmond, Ady Endre, 
Baross Gábor, Jókai és a Gár-
donyi G. utcákban) valamint 
Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakab-
háza, Máriaújfalu, Farkasfa, 
Zsida és Zsidahegy városré-
szeken.

2019. október 19-én (szom-
baton): 

Szentgotthárd Rába folyótól 
keletre eső területe (Füzesi 
– József A. – Széchenyi – Beth-
len G. – Rózsa F. – Táncsics M. 
– Mária – Petőfi S. - Kisfaludy 
S. – Kossuth L. – István király 
utcák által határolt terület vala-
mennyi utcája) és Rábakethely 
városrészen.

Kérjük, hogy a fenti időpont-
ban reggel 7 óráig a lakásban 
keletkezett, felhalmozott és 
feleslegessé vált lomokat az 
alábbi felsorolás alapján szál-
lítójárművel megközelíthető 
közterületre, legkorábban a 
lomtalanítás előtti nap helyez-
zék ki. A lomtalanítást az STKH 
Sopron és Térsége Környezetvé-
delmi és Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. (székhely: 9400 
Sopron, Harkai domb 0466/31 
hrsz.) végzi, aki az ingatlan-
használóktól a közszolgálta-
tás keretében rendszeresített 
gyűjtőedény méreteit megha-
ladó nagydarabos háztartási 
lomhulladékot (EWC 20 03 07) 
veszi át. 

A LOMTALANÍTÁS SORÁN:
– KIHELYEZHETŐ HULLA-

DÉKOK:
• Bútor, berendezési tárgy, 

eszköz (ülőgarnitúra, polc, 
szekrény, asztal, szék, fogas)

• hordók, műanyag vagy fa
• kerti garnitúra
• szőnyeg
• nagyobb játék
• ruhanemű, textil (kisebb 

darabok bezsákolva)
– NEM KIHELYEZHETŐ 

HULLADÉKOK:

A bezsákolt háztartási hul-
ladék nem minősül lomhul-
ladéknak!

• zöldhulladék (kerti hulla-
dék, nyesedék)

• szelektív hulladék (sárga-
zsákban gyűjthető hulladékok)

• állati tetem, 
• trágya, 
• autóbontásból származó 

alkatrész (kárpit, szélvédő, 
lökhárító stb.), 

• építési törmelék és bon-
tási hulladék (mosdókagyló, 
csempe, WC csésze, ajtó, ablak, 
falburkolat, padló, szigetelő-
anyag stb.), 

• lapátos, zsákos hulladék, 
• elektronikai hulladék (a 

szétbontatlan televízió, rádió, 
mosógép, hűtőgép sem! stb.),

• veszélyes hulladék (pl.: 
permetezőszer göngyöleg, 
maradék festék, festékes gön-
gyöleg, akkumulátor, neoncső, 
hullámpala, gyógyszer, fáradt 
olaj, olajos, üzemanyagos gön-
gyöleg stb.)

• személy-, teher-, traktor 
gumiabroncs

FIGYELEM! A fentiekben 
felsorolt hulladékok nem 
kerülnek elszállításra sem 
a lomtalanítás során, sem 
később. Ezen hulladékok 
nagy részének (pl. építési 
törmelék és bontási hulla-
dék, elektronikai hulladék, 
személy-, teher-, traktor gu-
miabroncs) átvétele a hul-
ladékudvarban ingyenesen 
biztosított. (Szentgotthárd, 
Nyárfa utca vége. Nyitva tartás: 
kedd: 8:00 –15:30-ig, csütörtök: 
8:00 –15:30-ig, minden hó 1. 
szombat: 8:00 –15:30-ig) 

A Zöldudvarokban befo-
gadható hulladékok fajtáiról a 
Szolgáltató honlapján (https://
s t k h . h u /s z o l g a l t a t a s a i n k /
zoldudvarok-uzemeltetese/), 
valamint nyitvatartási időben 
az alábbi telefonszámon tájé-
kozódhatnak: +36/94/200-563.

A közterületekre a nem el-
szállítható hulladékok kihe-
lyezése jogtalan közterület-
használatnak minősül, így az 
ingatlantulajdonos/ok ellen 
eljárás kezdeményezhető, 
illetve a hulladék az ingat-
lantulajdonos/ok költségére 
elszállíttatható.

Együttműködésüket előre is 
köszönjük!
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Szentgotthárdon szeptember 14-én, a Várkertben tartották a 
Zöld Szentgotthárd Környezetvédelmi, Kulturális és Gasztro-
nómiai Fesztivált, amelynek része volt a VI. Szentgotthárdi 
Vadásznap, a III. Szentgotthárdi Szüreti Bárány ünnep és a 
„Nyeregbe Nyugat” Történelmi Lovasnap is. Az önkormányzat 
és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezte a programot. 

Délelőtt szabadtéri vadász-
misét celebrált Bodorkós 
Imre plébános. A fesztivált 
elsőként a vadászkürtösök 
köszöntötték, majd Huszár 
Gábor, Szentgotthárd polgár-
mestere mondott beszédet. 
Köszöntötte Koncz Gabriellát, 
a Körmendi Városi Rend-
őrkapitányság vezetőjét, dr. 
Vachter Valter megyei tiszti 
főorvost, a térségből érkezett 
vadásztársaságok vezetőit, 
tagjait, Szakály János tájegysé-
gi fővadászt, Seregi János pro-
fesszort, akinek jóvoltából a 
vadásznapra legmesszebbről, 
Karcagról érkeztek a birkafő-
zők. Megköszönte mindazok 
támogatását, akik segítették a 
program létrejöttét.

 A Szentgotthárdi Városi 
Fúvószenekar fellépése után 
Szakály János tájegységi főva-
dász ismertette a vadgazdál-
kodási tájegységek létrejöttét, 
feladatait, működését. Vas me-
gyében a 2018/19-es vadászati 
szezonban 2860, 10%-kal több 
szarvas került terítékre, mint 
az előző évben, vaddisznóból 
5339-et, 8%-kal többet ejtettek 
el. Szakály János fölhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy 2021-ben 
hazánk ad otthont a Vadászati 
Világkiállításnak. 

A szentgotthárdiak közül 
dél körül már sokan érkeztek. 
A közönségnek része lehetett 
szarvasbőgésben, Jozef Grill 
tökéletesen (a megszólalásig 
hasonlóan) utánozni tudta a 
bikák hangját, jelzéseit. 

Miközben a programok zaj-
lottak, a főzőcsapatok már 
reggel óta forgatták a fakana-
lakat. A Rábavölgye Vadásztár-
saság (rönökiek) kondérjában 
szarvashús főtt, Fülöp Tamás 

elárulta, karajból készítik a 
pörköltet, csontot is használ-
nak, az a sűrítést is szolgálja 
a megfelelő fűszerek mellett. 
Laczó László és Poszavecz 
Ferenc, a Hársas Patak Va-
dásztársaság két főzőmestere, 
őzpörkölttel rukkolt elő. Kide-
rült, a fiatal őz színhúsát már 
két napja előre bepácolták, 
mert különben „széna íze” 

lenne. Csak természetes fűsze-
reket használnak, náluk tiltó-
listán van minden ételízesítő. 
Az őz kisebb lapockacsontját is 
belefőzték a pörköltbe. 

Délidőben a zsűri íz- és 
színvilág, koegzisztencia és 
a tálalás módja szerint érté-
kelte a szakácsok teljesítmé-
nyét. Első díjat érdemelt ki a 
Hársas Patak Vadásztársaság 
vargányás, füstölt csülkös 
szarvaspörköltje, Offner Lász-
ló egyúttal a Vándor Kupát is 
kiérdemelte, harmadszor lett 
első helyezett a szentgotthárdi 
vadásznapi főzőversenyen. 
Offner László elmondta, az 
idén már sok díjat elhozott, 
Pápán, Szombathelyen, Cell-
dömölkön, Sárváron is főzött. 
A szarvashúshoz friss őszi 
vargányát használt (talán az 

egyik leggyorsabban elfogyó 
pörkölt volt az övé, pedig 8 
kiló szarvashús, 2 nagy csülök 
is együtt rotyogott!)

Második lett a Hármashatár 
Vadásztársaság vargányás 
vaddisznópörköltje, harma-
dik a Hársas-patak másik 
csapatának a harcsapapriká-
sa, különdíjat kapott a karcagi 
csapat birkapaprikása. 

Az Alsószölnöki Német 
Asszonykórus fellépése után 
újabb programok várták a 
közönséget. Az igazi szép 

őszi napsütésben gyerekek 
és felnőttek élvezhették a 
látnivalókat. 

Volt vadászkutya-bemutató 
(az egyik vizsla „munka köz-
ben” vidáman belelefetyelt az 
egyik főzőcsapat maradékos 
vödrébe!), ezt leszámítva, 
kitűnően teljesítette a paran-
csokat…

Lovasbemutatót tartott a 
körmendi Batthyány Lovas 
Bandérium, a szentgotthárdi 
Őr-Nyék Hagyományőrző és 
Harcművészeti Alapítvány. 

Nagy sikert aratott a birká-
kat terelő kutyák bemutatója, 
amibe az érdeklődő gyerekek 
is aktívan bekapcsolódhattak, 
lehetett lovagolni, kocsikázni, 
íjászkodni, mesét hallgatni és 
kézműveskedni is.

Este zenés programmal 
zárták a bőséges kínálat-
tal megtöltött Zöld Szent-
gotthárd Környezetvédelmi, 
Kulturális és Gasztronómiai 
Fesztivált. 

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Zöld fesztivál mindenféle kulturális és földi jóval

Offner László a kupával

Három vadásztársaság tagjai főztek

Gyurits István

Az Őr Nyék Hagyományőrző Egyesület bemutatója


