Szentgotthárd
A

V Á R O S

Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K

X. évfolyam 3. szám
2020. március

L A P J A

Maskarások űzték a telet a városban
Február 23-án zajos és vidám
farsangi menet vonult végig Szentgotthárdon a Hotel
Lipától a Széll Kálmán térig. A
Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület, Szakonyfalu és

Rogašovci társszervezésében
tartották a télűző farsangi
mulatságot.
A szervezők, a hagyományokat követve, jelmezbe bújt

szlovén vendégeket is hívtak
Salovci, Mala vas és Kuzma
községekből. A tarka-barka
menet három zenekar kíséretében vonult a Széll Kálmán
térre. A szlovén néphagyomá-

nyokat követve a menet élén
a Farsang és Lenke haladt.
A jelmezesek örültek, ha nem
ismerték föl őket, volt, akit
csak a hangja leplezett le.
Folytatás a 3. oldalon

Kóbor Zsóka és Polgár Patrik duója egészen a döntőig jutott
A Dal 2020 versenyében
A Szentgotthárdhoz több szállal is kötődő Kóbor Zsóka és a Polgár Patrik a „Valamiért” című
szomorkás dalával lopta be magát a tévénézők
szívébe és – a közönség szavazataival– a Duna
TV által rendezett A Dal 2020 verseny döntőjébe is bejutott. A városban és a kistérségben
eddig is jól ismert két fiatal (középiskolába és
zeneiskolába jártak ide) a finálét ugyan már
nem nyerte meg, produkciójukkal országos
ismertséget szereztek, szereplésükre pedig
méltán lehetünk büszkék.
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Ismerje meg Szentgotthárd értékeit!
– Kalandtúra családoknak
Szentgotthárd városa több
mint 800 éves, rendkívül
gazdag múlttal rendelkezik.
A ciszterci apátság központi
szerepétől kezdődően, a századfordulós fellendülésen át
egészen napjainkig, kiemelkedő gazdasági, kulturális,
szellemi és tárgyi értékeket
hoztak létre az itt élők.

A Móra könyvtár és a Honismereti Klub pecsétgyűjtő
játékot szervez a város ne-

Fánksütő verseny
Csodálatos fánkköltemények
érkeztek az idei Farsangi Fánksütő Versenyre február 22-én. Volt
édes és sós, töltött és sima, szalagos és miegymás. A zsűri a 15 féle
fánknál pontozta az ízvilágot, a
tálalást és a külalakot is.

vezetességei iránt érdeklődőknek. Hét helyszínt kell
felkeresni Szentgotthárdon,
ahol postaládákban találják
a bélyegzőket. Pecsétgyűjtő
füzetet a szálláshelyeken, a
könyvtárban és a múzeumban
találnak.
Az összes pecsét összegyűjtését követően a betelt
térképlapot névvel és
címmel ellátva kell leadni a könyvtárban vagy a
múzeumban. A várostúrát teljesítők emléklapot
kapnak (személyesen
vagy postán elküldve).
Április 7-én gyalogtúrára hívják az érdeklődőket a mogersdorfi
kereszthez. A múzeumtól
14.00 órakor indul a túra,
s a szentgotthárdi csata helyszínén előadást
is meghallgathatnak az
1664. augusztus 1-ji eseményekről.
Mindkét programot az Agrárminisztérium és a Hungari
kum Bizottság támogatja.
A verseny eredménye:
I. helyezett: Kardos MelindaOlasz Rózsa fánkja
II. helyezett: A Közösen Szentgotthárdért Egyesület -Közös
Túrós fánkja
III. helyezett: Merkli ÁgotaHollandi Bandi fánkja
Kóborné Kocsis Viktória

Szalagot kaptak a végzős „bélások”
A szentgotthárdi VMSZC
III. Béla Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolájának
ötvenhárom végzőse viselheti azt a szalagot, amely
jelzi, hogy tanulmányaikat
hamarosan befejezik az
oktatási intézményben.
A Színházban, február
8-án tartott szalagavató
ünnepségen Korpics Ferenc
igazgató köszöntő beszédében hangsúlyozta, kezdetekkor mindenki élete nyers,

– Hiszem azt, hogy az itt
álló diákok, osztályfőnökeik, tanáraik egymást csiszolták. Ennek eredménye
egy egyedi drágakőhalmaz
lett. Örülünk, hogy ebben
a csiszolásban részt vehettünk, hiszen soha nem
az egyformára alakítás a
III. Béla, iskolánk alapgondolata. Maradjatok ilyen
egyediek, mert akkor azt
mondhatom, azt mondhatjuk, hogy jól végeztük
feladatunkat.

csiszolatlan drágakő. A szalagavató mindig különleges
helyet foglal el az iskolák
történetében, jelzi az idő
múlását, a vizsgák idejének
közeledtét.

A szalagavató ünnepség
a hagyományoknak megfelelően a diákok humoros,
mosolyra fakasztó produkcióival ért véget.
H. R. L.

Rövid időre zárva lesz a fürdő
Karbantartás miatt március 16-19. között nem működik a szentgotthárdi
fürdő. Március 20-án pénteken újra fogadják a vendégeket.
St. Gotthard Spa & Wellness

I m p r e s s zu m
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja. Felelős szerkesztő:
Treiber Mária. Felelős kiadó: Szentgotthárd Város Önkormányzata
• Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Nyomdai előkészítés,
nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely. Terjesztés:
Savaria Post. E-mail: ujsag@szentgotthard.hu • ISSN 0238-9312
www.szentgotthard.hu
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Maskarások űzték a telet a városban
Folytatás az 1. oldalról
Villás ördögök, boszorkányok riogatták a jó népet
és a gyerekeket, de láttunk
apácákat, cigányasszonyokat,

megjelent a Pókember, és
jelmezbe bújtak a napkeleti
bölcsek is. A korábbi évekhez
képest most jóval több fiatal
is beöltözött, iskolásokat, de
még óvodásokat is láthattunk
megfelelő felnőtti kísérettel.
Rendőri felvezetés mellett,
hujjogatva, csujjogatva értek
a Fő térre. Itt kezdődött a tánc,

hol párosan, hol összefogózkodva a nagy tömegben. A
zenészek rendületlenül fújták
a szlovén népzenét. A hangulat fokozására külön társaság

apácák finom, friss farsangi
fánkkal kínálták a nézőket.
A sok tánc és nevetgélés
után újra fölállt a farsangi
menet, s azon az úton, ahol
jöttek, visszamentek a Hotel
Lipába a Gárdonyi útra. Az
udvaron tüzet gyújtottak,
elégették a tél minden búját,
bánatát.
Az ünnepség az étteremben fehér asztalok mellett
folytatódott, és táncmulatsággal zárult.
A farsangi rendezvényt támogatta a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt., a Határon Túli

Szlovének Hivatala, a társszervezők és az egyesület tagsága.
(t. m.) Fotó: Bana Ferenc

vállalkozott, pólójukon ott
virított a jelszavuk: HELP,
vagyis Hozz Egy Liter Pálinkát!
A pálinkások sorra mindenkit
meg is kínáltak a tüzes vízzel,
még apró poharakat is hoztak
magukkal erre a célra.
Az ördögök és boszorkák
rendületlenül űzték a telet a
szépszámú közönség előtt. Az

Kerékpárosbarát a város
Szentgotthárd Város Önkormányzata sikerrel pályázott
az Innovációs és Technológiai
Minisztérium által meghirdetett Kerékpárosbarát Település és Munkahely 2019 pályázatra, és „haladó” minősítést
szerzett, amelyet egy éven
keresztül jogosult használni.
A pályázatot előkészítő Törő
Eszter és Gaál Ákos, a Szentgotthárdi Közös Önkormány-

zati Hivatal munkatársai
elmondták, hogy a cím
erkölcsi elismerés, amelyet
azok a kerékpározás iránt
elkötelezett települések és
munkahelyek nyerhettek
el, amelyek konkrét lépésekkel igyekeznek növelni
a kerékpáros életmód elfogadottságát, továbbá pozitív példaként szolgálnak a
megfelelő infrastruktúra
kialakításával, belső kom-

munikációval és szemléletformálással egyaránt.
A felhívás szerint a kerékpárt fő közlekedési
eszközként használók
aránya Magyarországon
22 százalék, ez a holland
és dán adat után a harmadik legmagasabb arány
Európában.
(Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal)
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Új közművelődési koncepció, módosították
a szociális rendeletet, változó utcanevek
Február 26-án tartotta ülését a szentgotthárdi önkormányzat. Tárgyaltak a
város közművelődéséről, az
önkormányzati hivatal munkájáról, megváltoztatták a
Rózsa Ferenc és a Sallai Imre
utca nevét.
Huszár Gábor két ülés közti
polgármesteri beszámolóját
követően a képviselők egyegy mondattal tájékoztatást
nyújtottak a városrészi önkormányzatok megalakulásáról. A fő napirendek sorában
elsőként a város közművelődésével foglalkozó, egy oldal
híján 100 oldalas, több fontos
témát is érintő előterjesztés
pontjairól döntöttek. Elfogadták a Pannon Kapu Kulturális
Egyesületnek a 2019-es évről
készített beszámolóját, idei
munkatervét, módosították
az Önkormányzat és az Egyesület közötti együttműködési
megállapodást, és változtattak a helyi közművelődési
rendeleten is. (A témát külön
ismertetjük. a szerk.) A 20202025 évekre előkészített új
közművelődési koncepciót
és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervet is jóváhagyták
a képviselők.
Megtárgyalták a Csákányi
László Filmszínház beszámolóját, amely a város egyik
meghatározó kulturális színtere továbbra is.
Minden évben napirendre
tűzik a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal előző
évi munkáját és az elvégzett
feladatokat részletező előterjesztést. A több mint 50
oldalas beszámolóban minden terület lényegre törően
összefoglalta tevékenységét.
A képviselő-testület megköszönte a hivatali dolgozók
munkáját, amelynek mennyi-

ségét a 2019-ben keletkezett
több mint húszezer irat is jól
szemlélteti.
Elfogadták a Család- és
G y e r m e k j ó l é t i Kö z p o n t
Szentgotthárd 2019. évi munkájáról szóló beszámolót,
amely részletesen kifejtette
az intézmény előző évi tevékenységét. Dr. Haragh László
bizottsági elnök köszönetet mondott az intézmény
dolgozóinak az általuk
elvégzett magas szintű,
olykor embert próbáló
feladatok teljesítéséért, Bartakovics Andrea
képviselő jó kezdeményezésnek tartotta a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság
szakmaközi megbeszéléseit,
amelyek segítik a család- és
gyermekvédelmi feladatok
ellátását.
A Mó r a Fe r e n c Vá r o s i
Könyvtár és Múzeum 2020.
évi munkaterve is napirendre
került, valamint jóváhagyták
az intézmény Továbbképzési
tervének (2018-2022) módosítását és 2020. évi Beiskolázási tervét is. Megvitatták
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi külkapcsolati tervét és az elmúlt
év tapasztalatait. Kiegészítésként elhangzott, hogy a TDM
projektjeinek és a Partium
Alapfokú Művészeti Iskolával
kapcsolatos külkapcsolati
elképzeléseknek is helyet kell
kapniuk az idei tervben.
A Vas Megyei Kormányhivataltól még 2019-ben kapott
az önkormányzat törvényességi felhívást, amelynek értelmében 2020. február 29-ig
a levél szerinti törvénysértő
közterület-elnevezéseket –
„Sallai Imre”, „Rózsa Ferenc”
és a „Kilián” utcák – meg kell
változtatni, hiszen a Magyar-

ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 14. § (2) bekezdése
alapján közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki
a XX. századi önkényuralmi
politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett.
A Rózsa Ferenc utca nevét

kért rendkívüli települési
támogatás összegét a SZET
Szentgotthárdi Eszközkezelő
és Településfejlesztő Kft. által
évente közölt legolcsóbb temetési költség százalékában
határozta meg. Ehelyett a
képviselő-testület összegszerűen meghatározta a támogatás mértékét, mely továbbra is
különbözik koporsós temetés
(45.000 Ft) és hamvasztásos temetés (40.000
Ft) esetében. Továbbá
enyhítettek a rászorultság feltételén (a
családban az egy főre
jutó nettó jövedelem ne
haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
egyedül élő esetén 350%-át),
és módosították a kérelem
beadási határidejét, így hamvasztásos és koporsós temetés esetében is a halálesettől
számított 60 napon belül lehet a támogatást kérelmezni.
A helyi környezetvédelem
szabályairól szóló rendelet módosítása értelmében
a rendezett városkép érdekében két üveghulladék
visszagyűjtésére szolgáló
pont áthelyezéséről született
döntés. A vasútállomás környezetében lévő az egykori
Mátyás király utcai játszótér
területére, a Kossuth Lajos utcában lévő pedig a sportpálya
előtt kialakított új térköves
területre kerül.
Változott a szilárd hulladék
gyűjtéséről és elszállításáról
szóló rendelet is, a kihirdetését követő naptól indokolt
esetben lehetőség lesz a szolgáltatás szüneteltetésére, például ha az adott ingatlanban
nem lakik senki.
(Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal)

Megváltoztatták
a temetés költségéhez
kérhető hozzájárulás
mértékét
Rózsa utcára változtatták, a
Sallai Imre utca nevére pedig a képviselőknek kellett
javaslatot tenni – a választás
a Nyírfa utca elnevezésre
esett. A Kilián utca elnevezését, tekintettel arra, hogy
a „Kilián” önmagában egy
elismert keresztnév, a testület
nem kívánta megváltoztatni.
Ennek egyik fontos oka, hogy
csak feltétlenül szükséges
esetekben módosít a testület
utcanevet, hiszen az új név átvezettetése valamennyi nyilvántartásban és okmányban
sok kellemetlenséget okoz az
utcában lakóknak. Ezen utca
neve nem Kilián György utca
hivatalosan, hanem Kilián
utca, így a Kilián keresztnév
megtartása az előterjesztők
szerint nem okoz törvénysértést. Dr. Haragh László egyéni képviselői indítványként
javasolta, hogy a Kilián utca
a továbbiakban Szépvíz utca
legyen, ám ezt a testület nem
támogatta.
Módosították a szociális
rendeletet, ezáltal megszűnt
az a rendszer, ami a temetési költségek enyhítésére
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Megújulnak az ablakok a kolostorépületen – aláírták a kivitelezési szerződést
A helyi önkormányzatokért
felelős miniszter által az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” címmel meghirdetett
felhívásra 2019-ben nyújtott
be pályázatot Szentgotthárd
Város Önkormányzata azzal
a céllal, hogy a szentgotthárdi
kolostorépület ablakait felújítsa, cserélje. A ciszterek által az 1740-es években épített
kolostor ablakait az időjárás
és az évszázadok igencsak
kikezdték, mára már nagyon
rossz állapotban vannak.
A projekt benyújtásával egyidejűleg elkészültek a felújításhoz szükséges tervek is, illetve
az örökségvédelmi engedély is
már rendelkezésre áll.
A pályázat kedvező elbírálásban részesült. A projekt teljes költsége 22.115.404 Ft, ebből
az önkormányzat 11.182.702
forintot (50%) biztosít önrészként. Ebből az összegből

az épület keleti homlokzatán
és délkeleti sarkán található
ablakok felújítása valósul meg,
de nem csupán az itt található
irodahelyiségek, hanem a
Refektórium és az emeleti
tanácsterem nagy ablakai-

szerzési eljárást folytatott
le, amelynek keretében – a
Közbeszerzési Bizottság döntése alapján – a szentgotthárdi
László Tibor egyéni vállalkozó
nyújtotta be a legkedvezőbb
ajánlatot.

Huszár Gábor, László Tibor
nak felújítása is megtörténik,
az ablakrácsok és spaletták
felújítására is kiterjedően,
megjelenésében a régihez hasonló kivitelben, kovácsoltvas
vasalatokkal.
Az asztalosmunkák elvégzésére az önkormányzat be-

Február 21-én írták alá a
kivitelezésre a vállalkozási
szerződést, amelyben a vállalkozó a felújítást mindös�szesen 14.533.704 Ft + ÁFA
összegért, június 30. napjáig
valósítja meg azzal, hogy a
folyamatosan működő Közös

Önkormányzati Hivatalban a
kivitelezési munkát az önkormányzattal előre egyeztetett
módon, időpontban és helyiségekben végezheti majd.
Az önkormányzat a felújításokkal párhuzamosan már
pályázatot készít elő a déli és
nyugati homlokzati ablakok
cseréjére is.
Huszár Gábor polgármester elmondta, a szentgotthárdi önkormányzat elhatározta, hogy lehetőségeihez
mérten önerőből és pályázati
forrásokból kis lépésekben
hozzálát a kolostorépület
felújításához, ennek egyik
állomása ez a projekt. Korábban – szintén pályázati
forrásból – már megvalósult
a Refektórium falburkolatának felújítása, önerőből
pedig a folyosók bútorzata
cserélődött le.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Hosszas vita után elfogadták az önkormányzati társulás idei költségvetését
A térség polgármestereiből álló
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás február
13-án tartotta idei első ülését.
Az ülés elején dr. Klósz Beáta, a Rendelőintézet vezetője
tájékoztatta a polgármestereket a Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda működéséről. A
tavalyi költségvetési határozat
módosítása után hosszasan
tárgyalták a Társulás idei költségvetésének tervezetét, ezek
között a közös szolgáltatások
és a Társulás által fenntartott
intézmények, így a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde, a Családés Gyermekjóléti Központ, a
Városi Gondozási Központ működését és finanszírozásának
elveit. Valamennyi intézményt
érintette a garantált bérminimum emelése, de nyugdíjba
vonulások, jubileumi jutalmak

és a dologi kiadások emelkedése is jellemezte az intézményi
költségeket. Felvetődött, a nem
kötelezően ellátandó szolgáltatások (jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai
ellátás) megszüntetésének lehetősége is, továbbá az óvodába
és bölcsődébe más településről
bejáró gyermekek után fizetendő önkormányzati hozzájárulás
is. Pro és kontra hangzottak
el vélemények a Család- és
Gyermekjóléti Központ szolgáltatásainak és finanszírozhatóságának szétválasztásáról.
Szentgotthárd polgármestere
a szolgáltatások megmaradása
és egybentartása mellett érvelt,
amelyek igencsak hozzájárulnak a kistérségben élők szociális biztonságához. A kapcsolódó
előterjesztés szerint is jelentős
értéket képvisel a szentgotthárdi kistérség területén a ma

rendelkezésre álló kötelező és
nem kötelező jelleggel működtetett szolgáltatásokból álló szociális ellátórendszer, amelyek
csak egymásra épülve, egymás
mellett működve hatékonyak,
egyfajta szolgáltatási „csomagként”, intézményen belüli
szétválasztásuk pedig – mind
szakmailag, mind költségvetésileg – torzított képet mutatna.
A tárgyaláson hozzászóltak az
intézményvezetők is, megválaszolva az egyes kapcsolódó
szakmai kérdéseket. Kisebb
módosításokkal a polgármesterek végül megszavazták a

Társulás 2020. évi költségvetését, de megállapodtak, hogy
a következő ülésen még vis�szatérnek egyes költségvetési
elemek módosítására.
A 2020. évi közbeszerzési
terv jóváhagyása után a SZEOB
nyári zárva tartásának időpontjáról is döntöttek, az Egyebek napirenden belül pedig
a háziorvosi ügyeleti ellátás
önkormányzatok közötti finanszírozási szerződésének
módosítására érkezett javaslat.
(Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal)
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Metka Lajnšček főkonzul és Labritz Béla alpolgármester találkozója
Labritz Béla, a szentgotthárdi önkormányzat alpolgármestere február 25-én,
hivatalában fogadta Metka
Lajnščeket, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulját. Az egyórás megbeszélésen mindkét fél számára
hasznos és fontos információk hangzottak el.
Labritz Béla részletesen
beszámolt a környezetvédelem területén elért eredményekről, beruházásokról,
mindenekelőtt megemlítve
azt az elkötelezettséget, amelyet a térség lakossága tanúsít
ezen a területen. Ezt a tényt
erősítette Metka Lajnšček is,
aki azt hangsúlyozta, hogy
a gazdaságfejlesztés egyik
fontos tartópillére a tudatos
környezetvédelem. Elmondta,

hogy tárgyalt a Goričkói és
az Őrség Nemzeti Park vezetésével is. A főkonzul kiváló
projektnek nevezte a Szlovén
Rába-vidék Térségfejlesztő

Metka Lajnšček, Labritz Béla
Programot, mely elindítója
lehet a szlovén–magyar gazdasági együttműködés egyre
magasabb szintre történő
emelésének is. Egyetértett az

Lakossági fórumot tartott
a parlamenti szlovén szószóló
A Magyarországi Szlovének
Szövetsége meghívásának
eleget téve, Kissné Köles
Erika, a szlovén nemzetiség
parlamenti szószólója lakossági fórumon tájékoztatott a
parlamentben végzett munkáról, és az idei feladatokról.
A fórumot február 19-én tartották a Szlovének Házában.
A meghívott vendéget Kovács Andrea, a Magyarországi
Szlovének Szövetsége elnöke
köszöntötte. A fórumot megtisztelte jelenlétével Metka
Lajnšček, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja
is.
A szlovén kulturális központban Kissné Köles Erika
beszámolt a magyar kormány
nemzetiségi politikájának
aktuális kérdéseiről, valamint
a szlovén közösséget érintő
fejlesztésekről. Ismertette a
kormányhatározatban támogatott szlovén Rába-vidék

alpolgármester azon felvetésével, miszerint a szlovén
nyelvoktatásban meg kell
erősíteni a szakmai nyelv tanítását annak érdekében, hogy

Kissné Köles Erika,
a szlovén nemzetiség
parlamenti szószólója

nagyobb szlovén befektetők is
megjelenjenek Szentgotthárdon. A tárgyaló felek megállapították, hogy a turizmus, a
sport és a kultúra valamennyi

Megéri újítani az Opel gyárban
Egy nagy gyár életében fontos az állandó fejlesztés, a folyamatok tökéletesítése. Az Opel Szentgotthárd Kft.-nél
már szinte fennállása óta működik olyan újítási rendszer,
amely a gyár működésével kapcsolatos, hasznos ötletek
benyújtására ösztönzi a dolgozókat.
A tavalyi évben anyagi
megtakarítást is jelentő újításokat beadott munkatársak
között az év eleji gyárértekezleten kisorsoltak egy
személyautót. A szerencsés
nyertes a szentgotthárdi
Bakucz András Csaba, aki
mechanikus karbantartóként dolgozik 2005 óta a
gyárban. A nyeremény egy

térségfejlesztési programjának 2020. évre vonatkozó
lehetőségeit, a programban
rejlő, jövőbe mutató, fejlődést
szolgáló elemeket, de beszélt
a Magyar Falu Programban
rejlő további lehetőségekről
is. Egyúttal pedig már most
felhívta a figyelmet a 2021. évi
népszámlálás fontosságára.
H. R. L.

szegmense megfelelő kapcsolatrendszer mellett kiválóan
működik. Metka Lajnšček
elkötelezett abban, hogy minden erejével a szlovénség
felemelkedésén, a határ menti
gazdasági kapcsolatok erősítésén fog dolgozni, melyhez
türelmet, együttműködést és
támogatást kért a város vezetésétől. Labritz Béla leszögezte,
hogy közös történelmünk,
vallásunk és európaiságunk
legyen garanciája annak, hogy
ezek a célok megvalósuljanak.
A kellemes hangulatú megbeszélés zárásaként a felek
megegyeztek abban, hogy a
két intézmény rendezvényein
való közös megjelenéssel is
erősítik kapcsolatukat.
(Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal)

Opel Crossland X szabadidő
autó, amely biztosan nagy
hasznára válik a kétgyermekes családnak. Gratulálunk
a nyertesnek, és megjegyeznénk, hogy idén újból kihirdették az újítási kampányt,
a nyeremény újból egy személyautó lesz!
(Információ:
Opel Szentgotthárd Kft.)

Bakucz András Csaba nyerte az autót
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Hamarosan történelmi döntést hozhatnak a szülők az iskolákról
Tavaly december 8-án, püspöki misén jelentették be a
Nagyboldogasszony templomban, hogy egyházi fenntartásba vennének szentgotthárdi iskolákat. December 10-én
dr. Székely János püspök és Fodor István, a szombathelyi
tankerület igazgatója tájékoztatta erről a pedagógusokat,
és nyílt fórumon a szülőket. Január 17-én a tanulóknak tartott tájékoztatást Bodorkós Imre szentgotthárdi plébános,
Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsának szervezésében.
A szülők és pedagógusok márciusban szavazhatnak arról,
hogy a Szombathelyi Püspökség egyházi iskolát indítson a
városban. Huszár Gábor szentgotthárdi polgármestert az
iskolák ügyéről kérdeztük
– December 8-án, a püspöki
misén Ön azt mondta, történelmi döntés előtt áll Szentgotthárd, a gimnázium megalapításához hasonlította a mostani
helyzetet. Mire gondolt?
– Egy kisváros életében
talán ha százévente egyszer
fordul elő, hogy az egyház
szervezetten belép az oktatási
rendszerbe. Szentgotthárd
monográfiájában Hodászi
Ede, a gimnázium egykori
igazgatója írta meg az oktatás
történetét, a huszadik század
elején volt olyan időszak,
hogy a katolikusok, reformátusok, evangélikusok, és
a zsidó hitközség is tartottak
fenn iskolát. Jelenleg Szentgotthárdon az oktatásban
nincs verseny az iskolák között. Ha az egyház átvenné
az iskolák egy részét, mindkét
fél jobban járna. Egészen
2005-ig, amíg nyolcosztályos
általános iskola volt az Arany
és a Széchenyi is, egészséges
versenyszellem élt, ez serkentette a pedagógusokat, a szülőket és a diákokat is, hiszen
akár tanulmányi versenyről,
vagy sportversenyről volt
szó, első körben egymással
is meg kellett küzdeniük. Ha
a gimnáziumot is ebben az
egységben nézzük, nagyobb
a valószínűsége, hogy stabilizálódik a tanulólétszám, így
a helyzete is. Évente most is
több szentgotthárdi diákot
íratnak be távolabbi középiskolákba, nem állami fenntartásúakba is. Az egyházi intéz-

ményeknek nagyobb a
lehetőségük, hogy más
körzetekből is fogadjanak tanulókat.
Magamnak is fölteszem a kérdést, mi a tétje
az átszervezésnek? A mostani
szentgotthárdi oktatási rendszert nagy valószínűséggel
mindenképpen át fogják szervezni, függetlenül az egyházi
átvételtől. Ezért fontos, hogy
a szülők menjenek el szavazni, hiszen ezzel még csak a
választás esélyét adják meg
maguknak. Több mint kilencszáz család élhet demokratikus jogával, első körben erről
szól a szavazás. A Püspökség
fölajánlotta, hogy átveszi a
Széchenyi iskolát és a gimnáziumot, de csak akkor, ha
a szülőknek több mint ötven
százaléka megszavazza az
egyházi iskola létrehozását.
– Kaptak-e elégséges és pontos információt a szülők és
tanárok, hogy felelősségteljes
döntést tudjanak hozni?
– A legszélesebb demokratikus tájékoztatást kapták!
Úgymond: minden érintett
szélesre tárta a kapuit. A
pedagógusokat és a szülőket
is informálták többféle módon, kérdéseket tehettek fel,
és a Püspökség a honlapján
külön linket nyitott erre a célra. Megnéztem, harminckét
kérdés, és arra megnyugtató
válasz érkezett.
– Az önkormányzat, noha
2013-tól nem fenntartója az
iskoláknak, azonban ezer szál-

lal kötődik hozzájuk. Sikeres
pályázatokkal segítették azt,
hogy a diákok és tanárok jobb
körülmények között tanuljanak,
dolgozzanak, a városban a kulturális és sporteseményeknek
állandó szereplői a diákok és
tanáraik. Változhat-e ez az
együttműködés, ha nem állami
a fenntartó?

Fontos, hogy
a szülők menjenek el
szavazni
– Meggyőződésem, hogy
még szorosabb lehet az
együttműködés. Az egyházi
iskolákra ugyanaz az oktatási
törvény vonatkozik, mint az
államiakra. Azonban talán
egységesebb szellemiségben
oktatják, nevelik a tanulókat.
Az egyházi iskolákban, azt a
szellemiséget erősítik, amit
a közelmúltban dr. Csókay

András idegsebész fejezett ki
meggyőzően, a sziámi ikrek
szétválasztása utáni nyilatkozatában. A világban egyedülálló műtéti bravúrhoz,
szaktudásra, csapatmunkára
és hitre, leginkább feltétlen
hitre volt szüksége. Többször
elhangzott, hogy a különböző vallási meggyőződésű
orvosok együtt fohászkodtak
a hosszú műtét során! Ez is
segítette a sikeres műtét
elvégzését. Kiváló pedagógusok dolgoznak
a szentgotthárdi iskolákban, a legjobbak
közül is vannak olyanok,
akik meggyőződésük szerint, nem egyházi iskolában
szeretnének tanítani. Azt csak
halkan jegyzem meg, hogy az
egyházi iskola létrejötte újabb
anyagi forrásokat is nyithat a
városban. Az állami kézben
maradó Arany János iskolára
a város is jobban tud majd
koncentrálni, továbbra is fontos része lesz a kapuit szélesre
táró oktatási rendszernek!

(t. m.)

Programajánló
március 17. 18:00
Kiállításmegnyitó: Lomographie 2.0
Helyszín: Színház, aula
március 21. 19:00
Musical show a Wizard Production előadásában
Fő szerepekben: Szijj Melina és Miller Zoltán
Helyszín: Színház
március 27. 19:00
Színházi Világnap
Debütál a Szentgotthárdi Színjátszókör
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület saját alapítású
színjátszóköre e napon debütál első, „Apró hírek?” című
előadásával. A csoportban helybéli gyermekek és felnőttek
egyaránt tevékenykednek. Mozgalmas jelenetek, mindennapi élethelyzetek rendhagyó feldolgozása várható.
Helyszín: Színház
Április 2. 17:30
Elődás a húsvéti ünnepkörről
Előadó: Bodorkós Imre atya
Helyszín: Színház, aula
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Új közművelődési stratégiát állítottak össze
A szentgotthárdi képviselő-testület a februári ülésén
tárgyalta meg a város közművelődésével foglalkozó, egy
oldal híján 100 oldalas anyagot,
amely több fontos témát is
érintett.
Az önkormányzat és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület
közötti együttműködési megállapodás alapján az Egyesület
minden évben elkészíti az előző
éves beszámolót és az adott évre
vonatkozó munkatervét. Tavaly
az Egyesület 52 millió Ft önkormányzati támogatást kapott,
ebből és saját bevételeiből működtette a Színházat és szervezte
a városi programokat. A beszámoló részletesen tartalmazza a
megvalósított rendezvényeket,
illetve a művészeti csoportok
rövid beszámolóit is. A 2020. évi
munkaterv elfogadása mellett
módosították az önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodást is: a korábbi és
aktuális módosításaival együtt
új, egységes szerkezetű megállapodást fogadtak el, amelyben
az egyik legfőbb változás, hogy
az intézmények és a városi civil
szervezetek meghatározott időkorlátban használhatják ezentúl
térítés nélkül a Színházat. Az
időkereten felüli ingyenes használat csak külön megállapodás
megkötése mellett lesz lehetséges számukra, amelyben egyéb
közreműködések vállalásával
lesz kiváltható a használati díj
megfizetése.
Változtattak a helyi közművelődésről szóló rendeleten
is, a Színház, mint közösségi
színtér nyitvatartási idejét is
módosították.
Megtárgyalták a Csákányi
László Filmszínház beszámolóját is, amely a város egyik
meghatározó kulturális színtere
továbbra is. Az előadások száma
az előző éviekhez hasonló (387)
volt. A nézők száma ugyan –
elsősorban a tavalyi filmfelhozatal miatt – csökkenést mutat,
de így is meghaladta a 19 ezer
főt. A Filmklubban most már
minden esztendőben három
sorozat lesz: tavaszi, őszi és téli.
A kölcsönös kedvezmények

rendszerének kidolgozása részben megtörtént a múzeummal,
a fürdővel és a Színházzal. Az
esztétikus, egységes arculat kialakítására is történtek lépések,
a mozi, a weboldal és a műsorplakátok arculati összhangja
működik. Az önkormányzat
által elnyert pályázatból nyárig
megtörténik a nagyterem két
kültéri és egy beltéri – az aulát a
nézőtértől elválasztó – ajtajának
a cseréje. Infrastrukturálisanműszakilag több dolog is még
megoldásra vár a moziban,

– a sorozatban elnyert pályázati támogatások a múzeum
továbbfejlesztését segítették,
ma már több izgalmas és interaktív helytörténeti kiállítás
is felkereshető a Pável Ágoston
Múzeumban
– a könyvtár felnőtt részlegét
felújították, korszerűsítették a
világítást
– a mozi hangtechnikája is
bővült, előadások-beszélgetések
lebonyolítására is alkalmas
– a Színházban mind a nézőtéri vizesblokk, mind a fellépő

Tavaly megújult a szabadtéri színpad környezete
ezeket pályázatokból és saját
forrásokból tervezi megvalósítani a tulajdonos önkormányzat. A vetítéstechnikai szerver
garanciáját egy további évre
még meghosszabbítják, az ehhez
szükséges forrást biztosítják.
A 2020-2025 évekre előkészített új közművelődési koncepciót és a hozzá kapcsolódó
cselekvési tervet is jóváhagyták
a képviselők. Az új koncepció készítés egyik oka az volt, hogy változott a vonatkozó jogszabályi
háttér, több ponton pontosítva
és szigorítva a közművelődési
feladatellátás feltételrendszerét.
Az előterjesztés megállapította
azt is, hogy az elmúlt években
több fejlesztés, kedvező változás is történt a területen, ehhez
leginkább a különböző pályázati
projektekben elnyert támogatások biztosították a forrást, de saját forrásból is megvalósult több
fejlesztés, a legfontosabbak:
– megújult a szabadtéri színpad környezete, bejáratot alakítottak ki a Várkert járművekkel
történő megközelíthetőségére,
új nyilvános WC épült, a színpad
melletti kisházban kiszolgáló
vizesblokk létesült

öltözők teljesen megújultak, új
színpadi függönyt szereztek be, a
tűzcsap, biztonsági vészvilágítás
felújítása, továbbá a látogatóközpont ajtajának hőszigetelt ajtóra
cserélése is megtörtént, pályázati forrásból új elektromos
zongorát is beszereztek
– pályázat keretében megújultak a Refektórium falburkolatai
– szintén pályázati forrásoknak köszönhetően a város
immáron saját mobil színpadfedéssel és már mobil színpaddal
is rendelkezik
– mobil sminkasztalokat, illetve (nézőtéri) székeket is beszereztek, lehetőséget adva a
kolostorudvarban a nagyobb
előadások megtartására.
A fejlesztéseket szeretnék
továbbvinni, benyújtott pályázat van már a Színház alsó
öltözőinek és a hozzá tartozó
vizesblokkok felújítására, illetve a Színház elavult hang- és
fénytechnikai felújítására is,
amelyhez az önkormányzat is
további támogatásokat nyújt az
idei költségvetésben. Hamarosan megtörténhet a művelődési
ház kerthelyiségének felújítása
és a mozi új, hangszigetelt né-

zőtéri ajtóinak beszerelése is,
de előkészített projekt van a
könyvtárudvar többfunkciós
közösségi térré történő átalakítására is. Az egykori ciszter
udvarház felújításával olyan
újabb kulturális tér jön létre,
amely azon túl, hogy a város
turisztikai központja lesz, a
tervek szerint átveszi a Színház
látogatóközponti szerepét is.
A rendezvényszervezés területén is történtek változások
a 2015 évet követő időszakban.
Az elmúlt években kézzelfogható irány a nagyobb városi
rendezvények szervezésekor,
hogy másfajta szemlélettel,
mind szélesebb közreműködői körrel és mind igényesebb
programokkal valósuljanak
meg. Kezdetben önkormányzati
ösztönzéssel és koordinációval több új kezdeményezés is
megvalósulhatott az elmúlt
években (nagyobbak: Szerelmesek Fesztiválja / Művészeti
napok, pl. Kern-Koltai Napok /
Szentgotthárdi Kolostorszínház,
stb.). A bevételek növelésére
és a kiadások csökkentésére
(pl. kolostorudvar, mint rentábilis férőhelyű rendezvénytér
– saját kockázatú produkciók
szervezése, mobil színpad és
mobil színpadfedés beszerzése
pályázati forrásokból) is történtek lépések, amelyeket tovább
szeretnének vinni, a kulturális
tartalmak érdemi csökkentése
nélkül, finanszírozhatóbbá tenni
a feladatellátást.
Az Önkormányzat év elején
megkereste a város rendezvényszervezéssel is foglalkozó szervezeteit, intézményeit,
egyesületeit stb., és az általuk
megküldött adatok/információk
alapján összeállította a város
teljes 2020. évi rendezvénytervét. A programokat/rendezvényeket – a rendelkezésre álló
ismertetővel, elérhetőséggel,
ha van, plakáttal – az önkormányzat weboldalán kialakított
ESEMÉNYNAPTÁRBA feltöltötték, és folyamatosan frissítik a
rendezvényszervezőktől kapott
információk alapján.
(Információ: Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal)
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Helyben a jövőd, a szakképzők és a munkaadók párbeszéde
Helyben a jövőd címmel
vállalkozói fórumot szervezett február 18-án a szentgotthárdi önkormányzat
az önkormányzati hivatal
Refektóriumában.
A szakképzett munkaerő
hiánya országosan és a városban is egyre több gondot
jelent. A versenyképesség
megtartása, a fiatalok helyben
tartása az önkormányzatnak,
az iskoláknak és a szentgotthárdi vállalkozásoknak
is érdeke. A most induló
„Helyben a jövőd” elnevezésű
program keretében rendszeressé és szervezetté kívánják
tenni a párbeszédet annak
érdekében, hogy a fiatal generáció képviselői a bennük
rejlő tudást és kreativitást
helyben bontakoztathassák
ki. A kezdeményezés élére
Koszár András alpolgármester, szakképzési szakértő és
Papp Bálint, az önkormányzat
stratégiai és fejlesztési ügyintézője állt.
A fórumon Huszár Gábor
polgármester beszámolt
azokról a beruházásokról,
amelyek az elmúlt években
a Szentgotthárdi Ipari Park
és Tudományos Technológiai
Park fejlesztését szolgálták. A
város életét is meghatározó
cégeknek érdeke, hogy legyen kvalifikált szakemberük.
Az önkormányzat közvetítő
szerepet vállalt a szakképző
intézmények és a gazdasági
társaságok között, a személyesebb kapcsolat javíthatja
az információk áramlását.
Szentgotthárdon közel 2 ezer
ember fordul meg naponta,
a város megítélését és arculatát úgy kell alakítani, hogy
munkából jövők és a turisták
is szívesen töltsenek itt időt.
A most épülő 8-as gyorsforgalmi út átadásával közvetlen
rácsatlakozás segíti majd az
ipari park megközelítését, és

a két vasúttársaság, a GYSEV
és az ÖBB tárgyalásai is biztatóan alakulnak a Graz felé
vezető pálya korszerűsítéséről. – Itt az ideje, hogy a szür-

létező és további ösztöndíjak,
a nyaranta megrendezett
nyelvi táborok. Az általános
iskolában már hetedik osztályban fontos szerepet kell

keállományt is bekapcsoljuk
a folyamatba, és elinduljon a
gazdasági szereplők és az oktatási intézmények párbeszéde – fejezte be mondandóját a
polgármester.
Koszár András alpolgármester a helyi szakképzésben
rejlő lehetőségeket taglalta.
A gazdasági szervezeteknek
legalább 5 %-os bevételkiesést
okoz a szakképzett munkaerő
hiánya. Szentgotthárdnak az
az érdeke, hogy megállítsa
és megfordítsa a helyi beiskolázási adatok csökkenését.
A tapasztalok szerint, aki
a középiskoláit más városban végzi, már nem fog ide
visszajönni dolgozni sem.
Az alpolgármester a továbbiakban a szakképzési törvény
változásairól, az új szakmai
kínálatokról is tájékoztatta a
résztvevőket.
Az elvonó erőt, például az
osztrák munkaerőpiac elszívó hatását úgy lehet ellensúlyozni, ha az itt szerzett tudást
helyben kamatoztatni is tudja
a diák. Papp Bálint a „Helyben
a jövőd” program tervezett
intézkedéseire is rávilágított.
A fiatalok helyben tartásához
jól hozzájárulhatnak a már

kapnia a pályaorientációnak,
az egyes munkaterületek
megismerésének, amibe érdemes bevonni a helyi gazdasági szereplők képviselőit
is. Így nem fordulhat elő pél-

jának vezetője üdvözölte az
önkormányzati kezdeményezést, hangsúlyozva, hogy
a szakképzési rendszernek
rendkívül rugalmasnak kell
lennie ahhoz, hogy követni
tudja a gyors technológiai
váltást. Így fogalmazott: valójában a jövőt kellene tanítani
a leendő szakembereknek.
Az Opel tanműhelye Vas megyében a legnagyobb, s egyben az egyetlen, ahol villanyszerelőket képeznek. Fel kell
készülni arra is, hogy 5-10 év
múlva vezeték nélküli rendszerek lesznek a munkahelyeken, az automatizálás, a robottechnika már beköszönt. A
használható, cégspecifikus tudás megszerzésében kapnak
fontos szerepet a gyakorlati
képzőhelyek. Részletesen ismertette a decemberben elfogadott új szakképzési törvényt.
Az új rendszer minden eleme
azonban még nem teljesen

dául, hogy valaki szakácsnak
szeretne tanulni, de nincs
vele tisztában, hogy ez hétvégi munkavégzéssel is jár. Az
egyes szakmák szépségeiről
és elvárásairól rövidfilmek is
készülhetnének. Mindennél
fontosabb azonban a vállalkozói szféra és az oktatási oldal
közötti kooperáció, a piachoz
igazodó szakképzés.
Pénzes Tibor, az Opel Szentgotthárd Kft. Oktatóközpont-

kidolgozott. Az jól látszik, hogy
a szakmai gyakorlati képzés az
ágazati képzőközpontok felé
mozdul. A gyakorlati oktatást
végzőkre nagyobb felelősséget
és komolyabb terheket is ró
egyben.
A gazdasági fórumot Papp
Bálint azzal zárta, hogy az
információk átadására a jövőben is szervez az önkormányzat hasonló megbeszéléseket.
(t. m.)
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Papp Bálint lett a MURABA ETT igazgatója
A magyar-szlovén területi
társulás legutóbbi ülésén
személyi kérdésről is döntöttek, mivel Dancsecs Réka,
a MURABA ETT eddigi vezetője, anyai örömök elé
néz. Az igazgatói feladatok
ellátásával március elsejétől
Szentgotthárd Város Közös
Önkormányzati Hivatalának stratégiai és fejlesztési
ügyintézőjét, Papp Bálintot
bízták meg.
– Hat esztendeje dolgozom
a szentgotthárdi önkormányzat stratégiai és fejlesztési
ügyintézőjeként – kezdte
beszélgetésünket Papp Bálint. Eddigi munkáim során
lehetőségem volt tapasztalatot szerezni a település- és
térségfejlesztés területén
egyaránt, illetve megismerhettem a régió adottságait,
erősségeit, és a várható fejlesztéseket.

Az igazgató elmondta, jól
ismeri a szlovén-magyar
együttműködésben rejlő lehetőségeket, mivel korábban menedzselt több olyan
Interreg projektet, amely a

AT-HU projektek, MURABA
ETT, NUTS III, stb.) kapcsolatos
feladatok előkészítésében és
végrehajtásában.
– Első diplomámat nemzetközi kapcsolatok szak-

Papp Bálint

szlovén-magyar kooperációban valósult meg. A szentgotthárdi önkormányzatnál
végzett munkája során közreműködött, illetve közreműködik a határon átnyúló
kezdeményezésekkel (SI-HU,

értőjeként szereztem, ahol
diplomadolgozatom témája a
„Határmenti együttműködések problematikája a szlovénmagyar együttműködések
tükrében” címet viselte. Az
akkori külső konzulensem és

A korábbi éveknél bővebb kínálattal
szolgáltak az Utazás Kiállításon
A Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület idén nemcsak
a várost és a térséget, hanem a
Szlovénia-Magyarország Együttműködési
Program keretében
támogatott Mura-Raba
Tour projekt kínálatát
is bemutatta Budapesten, a Hungexpón
megrendezett Utazás
Kiállításon.
A február 27. és március 01. között zajló szakmai kiállításon az egyesület idén egy impozáns, nagy méretű
standon várta az érdeklődőket. A helyi
attrakciók és látnivalók mellett nagy
népszerűségnek örvendtek a határon
átnyúló programlehetőségek, turisztikai szolgáltatók információs anyagai
is. A kiállításon közösen képviselve

segítőm Hirnök József volt,
a Magyarországi Szlovének
Szövetségének korábbi elnöke, jelenlegi alelnöke.
Papp Bálint elárulta, több
kutatása és publikációja is
megjelent. A Rába-vidéki szlovénséget érintő tanulmánya,
a „Területi alapon szerveződő
közösségek a Rába-vidéken”
címmel néhány hónapon
belül fog megjelenni. Hangsúlyozta, hogy a társulás az
elmúlt három esztendőben
hozzájárult az identitástudat
megőrzéséhez, elősegítette a
határ mindkét oldalán szereplő turisztikai közösségek
gazdasági együttműködését.
A jövőbeni céljaik szerint,
szeretnék elősegíteni a fiatalok helyben tartását, egyúttal
tovább folytatják, illetve keresik a pályázati lehetőségeket a
kétoldalú kulturális és turisztikai fejlesztésekhez.
Horváth R. László

Romantikus kamaraest

a térséget megjelentek a szlovéniai
projektpartnerek is, illetve a csütörtöki
szakmai napon a szentgotthárdi stand

első érdeklődői között köszönthettük
dr. Robert Kokalj szlovén nagykövet
urat, aki nagyon pozitívan értékelte a
város, illetve a térség szlovén-magyar
határon átnyúló együttműködéseit.
Völler Andrea
TDM & project-manager

A zenekedvelők február 8-án Mód Orsolya (gordonka) és Borbély László (zongora)
kamarakoncertjén vehettek részt a Refektóriumban. Mód Orsolya a szentgotthárdi
zeneiskola növendéke volt, jelenleg a Budapesti Fesztivál Zenekar gordonkaművésze
és a Szegedi Egyetem gordonkatanára.
Borbély László Junior Príma díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem adjunktusa. 
H. R. L.
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MOZIMŰSOR
március 13. 19:00, március
15. 18:00
A láthatatlan ember (szinkronizált amerikai-ausztrál
thriller – 2D)
március 14. 17:00, március
15. 16:00
Előre (szinkronizált amerikai családi animációs kalandvígjáték – 3D)
március 14. 19:00, március
16. 19:00
Sötét vizeken (szinkronizált
amerikai életrajzi krimi – 2D)
március 17. 19:00 (Filmklub)
Út a királyi operába (feliratos spanyol-kubai-angolnémet életrajzi dráma, zenés
film – 2D)
március 20. 19:00
A láthatatlan ember (szinkronizált amerikai-ausztrál
thriller – 2D)

március 21. 17:00, március
22. 16:00
Előre (szinkronizált amerikai családi animációs kalandvígjáték – 2D)
március 21. 19:00, március
22. 18:00, március 23. 19:00
Mint egy főnök (szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)
március 24. 19:00
Sötét vizeken (szinkronizált
amerikai életrajzi krimi-thriller – 2D)
március 27. 19:00, március
29. 18:20, március 31. 19:00
Bloodshot (szinkronizált
amerikai sci-fi akciófilm – 2D)
március 28. 17:00, március
29. 16:00
Mulan (szinkronizált amerikai családi kalandfilm – 3D)
március 28. 19:20, március
30. 19:00
Kémecském (szinkronizált
amerikai családi akció-vígjáték – 2D)

TAVASZI FILMKLUB
Mottó: Sorsok magyar módra
április 7. 19:00
A feltaláló
(magyar életrajzi dráma
– 2D)
április 21. 19:00
Szép csendben
(magyar játékfilm – 2D)
május 5. 19:00
Piedone nyomában
(magyar portréfilm – 2D)
május 19. 19:00
Akik maradtak
(magyar dráma – 2D)
június 2. 19:00
Zárójelentés
(magyar dráma – 2D)
A különleges alkalmakra
kéthetente kedden 19:00 órától kerül sor. Klubjegy: 1000 Ft
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– kedvezmény: 800 Ft/előadás
legalább három különböző
filmre előre megvásárolt tikett
esetén. A vetítéseket követőn
az Azúr Drogéria jóvoltából
ismét teázással egybekötött
beszélgetés várja az érdeklődőket a filmszínház galériáján. További információk
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu
A SZERVEZŐK KÖSZÖNIK A
MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!
„Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap: a vidéki
térségekbe beruházó Európa”

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (33.)
Stroke-prevenció a mindennapi gyakorlatban
Stroke vagy agyi katasztrófa,
régiesen gutaütés Magyarországon népbetegség. Strokeon, vagy agyi érkatasztrófán az
agyvérzést és az agyi érelzáródást értjük. A betegség fő rizikó
tényezői az elhízás, dohányzás,
cukorbetegség, magas vérnyomás, magas vérzsírok, pitvari
ritmuszavar. Kialakulásának
hátterében érrepedés, érelzáródás szerepel. Az érelzáródás
létrejöhet érelmeszesedés,
vagy rögszóródás, embolizáció
révén.
Az akut agyi érkatasztrófa
jellemző tünete az arc elferdülése, féloldali végtaggyengeség,
zsibbadás, beszédzavar jelentkezése. Ezeknek a tüneteknek
észlelése esetén azonnal segítséget kell kérni, illetve mentőt
hívni és a beteget a megfelelő
stroke centrumba eljuttatni.
Az időfaktornak döntő szerepe
van a lehetséges kezelések és a

végkimenetel szempontjából.
A stroke a mai korszerű
kezelések mellett is magas százalékban hagy hátra maradvány tüneteket, mozgáskorlátozottságot, rokkantságot,
így kiemelt jelentősége van a
megelőzésnek.
A megelőzés lehet primer
és szekunder. Primer prevención a betegségen még át
nem esett emberek megelőző
tevékenységét értjük, ilyen
lehet a testsúly karbantartása,
mozgásban gazdag életmód,
az alapbetegségek, cukorbetegség, magas vérnyomás,
pitvarfibrillació, emelkedett
vérzsírszint felderítése, megfelelő kezelése. Szóba jöhet
bizonyos életkorban a megelőzésre szolgáló gyógyszerek,
például az aspirin szedése.
Secunder prevención azt értjük,
amikor a stroke-on

átesett beteg újabb megbetegedését próbáljuk megelőzni.
Gyógyszeres kezelések, életmódváltás, szakorvosi gondozásba vétel vezethet eredményre. Gyógyszeres kezelés
elsősorban aggregációgátló
szerek, aszpirin, clopidogrel
adását, koleszterincsökkentők
szedését jelenti. Szükség van
az alapbetegségek megfelelő
gyógyszeres kezelésére, hipertónia, cukorbetegség, pitvari
fibrillatió a leggyakoribb ezek
közül. Pitvar fibrillatió esetén,
általában vérhígító gyógyszer
szedésére van szükség. Külön
fel kell hívni a figyelmet a koleszterinszint csökkentésére és
arra a fontos szempontra, hogy
az agyi érbetegség (stroke)
által érintett betegek esetében
a kívánatos célérték jóval a

normál LDL és összkoleszterin
érték alatt van. Nem lehet
elégszer hangsúlyozni a dohányzás káros voltát.
Összefoglalva: stroke esetén
fontos a késedelem nélküli
stroke centrumban történő
kezelés.
A stroke megelőzhető aktív,
egészséges életvitellel, egészségi állapotunk rendszeres
ellenőrzésével, esetleg fellépő
betegségek, diabétesz, hipertónia, hypercholesterinaemia,
időbeni kezelésével. Stroke-on
átesett betegek számára is
fontos az életmódbeli váltás,
az előírt gyógyszeres kezelések
betartása, illetve az időszakos
szakorvosi ellenőrzés.
Dr. Miklós Egon
ideggyógyász,
osztályvezető főorvos
RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. Pf.: 70.
Központi számok: 94/380-042; 380-353;
94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083
e-mail: rendelointezet@jupinet.hu
www.rendelointezetsztg.hu
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Felhívás – A kerti hulladékégetés szabályairól
A tavaszias időben egyre több
helyen kezdik meg a tavaszi
munkákat és a kerti égetéseket.
Azonban több esetben is előfordult, hogy nem tartják be az
általános égetési szabályokat. A
kerti, mezőgazdasági és növényi
hulladékok belterületi égetését
jogszabály szigorúan tiltja, de
lehetőséget ad az önkormányzatoknak a helyi szabályozásra.
Szentgotthárdon  önkormányzati rendelet teszi lehetővé
és  határozza meg, hogy mikor
és milyen feltételek mellett
lehet égetni a településen. Ilyen
rendelet hiányában egyáltalán nem lehetne  a kertekben
kerti hulladékot égetni. A tilalom
kiterjed a termőföldekre, mezőgazdasági területekre is. Fontos
azonban hangsúlyozni, hogy az
általános égetési szabályokat
minden esetben maradéktalanul
be kell tartani!
Szentgotthárd város közigazgatási területén a kerti hulladék
égetésére vonatkozó hatályos
helyi szabályozás előírásai:

• Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
• Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül
szeptember 1-jétől április 30-ig
heti két alkalommal, hétfői és
pénteki napokon 8-18 óra között, szélmentes időben megengedett. Az égetés legfeljebb 30
percig tarthat, tartós füstölés
nem megengedett.
• Hulladék nyílt téri, illetőleg
háztartási tüzelőberendezésben
történő égetése tilos.
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Vas
Megyei Tűzmegelőzési Bizottság
az alábbi előírásokra hívja fel a
lakosság figyelmét:
• Az égetés kizárólag szélcsendes időben végezhető, ha a szél
feltámad, a tüzet azonnal el kell
oltani.
• Kerti hulladékot csak olyan
helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti,

vagyoni és környezeti kárt nem
okoz!
• A tűz gyújtója köteles gondoskodni annak őrzéséről és veszély
esetén eloltásáról!
• Az öltözet a szabadtéri tűz
tulajdonságaihoz igazodjék (kerülni kell a bő, lebegő ruházatot,
a tűz közelségét)!
• A tűz helyszínén készenlétben kell tartani olyan eszközöket
és felszereléseket, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható,
illetve a tűz eloltható (lapát, kerti
csapra szerelt locsolótömlő illetve vízzel teli hordó)!
• Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást
meg kell szüntetni!
• Az égetendő kerti hulladék
nem tartalmazhat semmilyen
más kommunális, ipari eredetű,
illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot!
A tavaszi-nyári időszakban a
katasztrófavédelem a társhatóságokkal közösen folyamatos
ellenőrzéseket tart, melyen a
szabadtéri égetésekkel kap-

csolatos szabályok betartását
vizsgálják. Abban az esetben,
ha ellenőrzés során, vagy tűz
esetén a kiérkező hatóság azt tapasztalja, hogy az égetésnél nem
tartották be a fenti előírásokat,
hatósági eljárást kezdeményez.
Amennyiben a tűzvédelmi előírások megszegése miatt tűz keletkezik, a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező. Összege 100.000
Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedhet.
Abban az esetben pedig, ha a
tűzvédelmi előírások megszegése tüzet okoz, és emiatt tűzoltói
beavatkozás is szükségessé válik, a kötelező bírság legkisebb
mértéke 200.000 Ft, legnagyobb
mértéke 3. 000.000 Ft.
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal kéri a lakosságot, hogy
tartsák be az égetés szabályait,
minden esetben körültekintően
járjanak el, és szeles időben függesszék fel az égetést!
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

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

Halottbeszállítás
24 órás ügyelet:
06-30/2827-684,
06-30/819-0856
Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés,
villanyszerelés,
külső-belső burkolás.
Tetőfedés, bádogozás, ácsmunkák,
kapubejárók készítése,
kertépítés.
Telephelyünkön garázsok, irodák,
raktárak bérbe adók!

Park és közterületek gondozása, szállítás,
hóeltakarítás és síkosságmentesítés.
Tel.: 06-94/553-023

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

Szentgotthárd

Sportprogramajánló
Szentgotthárdi VSE – Körmendi Football Club (Megyei I.
labdarúgó-mérkőzés) Időpont: 2020.03.21. - 15:00
Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
Szentgotthárdi VSE – Büki TK (Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2020.04.04. - 16:30
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
Rábatótfalui SE – Viszák KSE (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2020.03.22. - 15:00
Ifjúsági mérkőzés: 13:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Rábatótfalui SE – Jáki SE (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2020.04.05. - 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
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Máriaújfalu SE – RSE Szalafő FC (Megyei III. labdarúgómérkőzés) Időpont: 2020.03.22 - 15:00
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
Máriaújfalu SE – Őrimagyarósd SE (Megyei III. labdarúgómérkőzés) Időpont: 2020.04.05 - 13:00
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
Thermalpark-Szentgotthárdi VSE - Nyíregyházi Teke Klub
(Szuperliga tekemérkőzés) Időpont: 2020.04.04 - 12:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
Thermalpark-Szentgotthárdi VSE II. - Perenye T.K. (Nb II-es
tekemérkőzés) Időpont: 2020.03.29 - 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
Szentgotthárdi VSE – KK Ajka (NB II. kézilabda mérkőzés)
Időpont: 2020.03.14 - 18:00
Helyszín: Széchenyi István Ált. Isk. tornacsarnoka
Szentgotthárdi VSE – Tarján SE (NB II. kézilabda mérkőzés)
Időpont: 2020.03.28 - 18:00
Helyszín: Széchenyi István Ált. Isk. tornacsarnoka

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók márciusban
180 éve, 1840. március
24-én született Desits Gyula
Csákányban. Később ügyvéd,
királyi tanácsos, körjegyző, a
takarékszövetkezet igazgatósági és a Vasvármegyei törvényhatósági bizottság tagja
lett. Mint képviselő, a kezdetektől különösen sokat fáradt
a gimnázium és a selyemgyár
megvalósulásáért. A második
világháború után a régi temetőben levő Desits családi
kripta is megsemmisült.
125 éve, 1895. március 19én kezdték el építeni a gimnáziumot a Rába-parton, a
volt faiskola helyén. A fagyok
elmúltával ekkor indulhattak
el a földmunkák. A terveket
Herczeg Zsigmond minisztériumi építész készítette. Loetz
Henrich osztrák építész vezetésével két és fél hónappal
később, június elején már
tető alatt volt a kétemeletes,
háromszintes épület, és no
vember 17-én fel is avatták.
1895. március 27-én alakult meg a Szentgotthárdi
Közművelődési Egyesület. Fő
célkitűzése a közművelődés
és a hazafias szellem ápolása

volt a nagyközségben és a
járásban, különösen a szegény
sorsú lakosság körében.
1895. március 31-én hagyták jóvá a temetőkápolna
felújítását. Lang József helyi
mester terveit fogadták el.
Csak 1780-ig használhatták
temetkezési helyül. Külső
falában 20 ciszterci rendtárs és egy 1806-ban elhunyt
bíró sírtábláit helyezték el. Az
1895-ben neogótikus stílusban
újjáépített kápolnát színes ablaküvegekkel, a szentély falát
színes, historizáló festéssel
díszítették.
80 éve, 1940. március 16-án
volt először önálló református
istentisztelet Szentgotthárdon, a Levente Otthonban.
Kezdetben havonta egyszer,
1941 márciusa után minden
vasárnap volt istentiszteletük.
1939. december 18-án vált
külön a közösség a helyi evangélikusoktól és szerveződött
önálló fiókegyházzá.
75 éve, 1945. március 24-én
halt meg Kerecsényi Dezső
irodalomtörténész, kritikus,
az MTA levelező tagja. 1898.
június 19-én, Szentgotthárdon

született, majd itt is érettségizett 1916-ban.
1945. március 30-án, nagypénteken a Szépművészeti
Múzeumból Pannonhalmán
keresztül Szentgotthárdra
menekített kincseinek kétharmadát a nyilas kultuszminiszter utasítására sietve két vasúti
kocsiba rakták, és a közeledő
oroszok elől Ausztriába szállították. 1946 januárjában a
műkincsek az Arany vonattal,
1947 áprilisában pedig az ezüst
tárgyak az Ezüst vonattal kerültek vissza Budapestre.
1945. március végén a
német csapatok fel akarták
robbantani a selyemgyár
áramtermelőjét. A gépház
németellenes dolgozói és
Szapor Kálmán főgépész leleményessége akadályozták
ezt meg. Március 31-én kisebb
harc volt Szentgotthárdon a
visszavonuló német és a támadó szovjet csapatok közt.
Április 6-ától visszatértek a
dolgozók a gyárat helyreállítani, hogy a termelés mielőbb
folytatódhasson.
40 éve, 1980. március 3-án
Budapesten meghalt Duxler

Lajos. 1911. november 3-án
született Szentgotthárdon.
1921-1928 között volt a gimnázium tanulója. Magyar szakos
tanár és asztaliteniszező lett.
1945-48 közt a magyar női asztalitenisz válogatott szövetségi
kapitánya volt.
1980. március 14-én osztrák
vízügyi szervekkel közösen
döntöttek a Rába folyó szabályozásáról térségünkben.
25 éve, 1995 márciusára
fejeződött be városunk területén a gázvezeték-rendszer
kiépítése.
10 éve, 2010. március 11-én
alakult meg a Honismereti
klub a városi könyvtárban,
vezetője Molnár Piroska. Az
elmúlt évtizedben kiállításokat szerveztek előbb a városi
Színház aulájában, később a
Pável Ágoston Múzeumban és
a Polgármesteri Hivatalban. A
klub a szentgotthárdi értékek
feltárását, értéktár adatbázis
építését, helytörténeti kutatómunkát végez, amelynek
eredményeképpen kiadványok is születtek.
Összeállította:
Talabér Lászlóné

Szentgotthárd
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Kosárlabda Diákolimpia
Hosszú évek után ismét a
helyi gimnazista fiúk részvételével zajlott a Kosárlabda
Diákolimpia. A diákok az V-VI.
Korcsoport „B” kategóriájában
(nem igazolt versenyzők) indultak. Az első akadály január
3-án a megyei elődöntő volt,
aminek Szentgotthárd volt a
házigazdája. Az elődöntőben
4 csapat versengett (Szentgotthárd és T. I. Vörösmarty
M. Gimn., VMSZC Tinódi S.
Gimn. és IVSZI, VMSZC Rázsó
I. Szakg. és Szakk.i., Körmendi
Kölcsey F. Gimn.), körmérkőzéseket játszottak egymással.
A gimnazisták az első mec�csüket elvesztették a Kölcsey
iskolával szemben, azonban
a következő két meccsüket
megnyerték, így a 2. helyen
továbbjutottak a megyei döntőbe. A február 17-i döntő
helyszíne a szombathelyi

VMSZC Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumának
tornacsarnoka volt. A két
elődöntő győztesei játszottak
a második helyezettekkel,
a győztesek döntőt, míg a
vesztesek a bronzmérkőzést
játszották. A szentgotthárdi
fiúk a Nagy L. gimnáziummal
(későbbi győztessel) kezdték a
küzdelmeket, ahol az erősebb
erőkből álló szombathelyi
gimnázium csapata került
ki győztesen. A másik ágon
a körmendi iskola veszített,
így a szentgotthárdi elődöntő
után ismét szembekerült a
két iskola, azonban ezúttal a
gotthárdi diákok győzedelmeskedtek, és ezzel bronzérmet szereztek a megyei
döntőben.
A csapat tagjai: Buchesz
Dávid, Dáme Benedek, Frigy
József, Háklár Ármin, Horváth

A sportélet egykori
dokumentumait, tárgyi
emlékeit keresik
A Szentgotthárdi Honismereti Klub kéri a tisztelt
szentgotthárdiak segítségét!
2020. július végén Szentgotthárd sportéletéről
nyílik kiállítás. Számos dokumentum és fénykép áll
már rendelkezésre, de a kupákon, érmeken kívül
kevés személyes tárgyunk van. Kérésünk: ha Önnek
vagy ismerősüknek van Szentgotthárd sportjával
kapcsolatos tárgya (pl. mez, cipő, teniszütő, tőr,
egyéb sporteszköz, oklevél stb.) vagy olyan tárgy,
amiről úgy gondolja, hogy más is kíváncsi lehet rá.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy ezeket
is kiállíthassuk. A kiállítás zárásakor minden tárgyat
visszaadunk. Akinek nincs ellene kifogása, annak a
nevét a támogatók listáján közzé tesszük. A város
sportjának összefoglalója Értéktárunkban olvasható: http://www.sztghonismeret.hu/ertektar
Elérhetőségünk:
+36-94/380-113, molnarpiroska@mfvk.hu
Szentgotthárdi Honismereti Klub

Noel Zoltán, Könye Máté,
Kropf Kevin, Küplen Máté,
Lang Zalán, Mesics Nándor,

Mukics Zsolt, Tollner Bence,
Vadász Hunor – felkészítő:
Huszár Vanda.
(g. á.)

Terematlétika
Február 13-án ismét terematlétika versenyen
vehettek részt a kistérségben tanuló diákok az
önkormányzat szervezésében, amit idén is nagy
örömmel fogadtak a térség diákjai.
Immár hagyománynak
számít az általános iskolások és helyi gimnazisták
körében a februári terematlétika verseny. Az idei
rendezvényre is 100 fölötti
nevezés érkezett a különböző versenyszámokban.
Az ifjú versenyzők 30 méteres futásban, magasugrásban, tömöttlabda-hajításban, helyből távolugrásban és többkörös futásban

mérhették össze felkészültségüket. Nagy öröm,
hogy a kistérség minden
iskolája képviseltette magát az eseményen, érkeztek
diákok a Kossics József
Kétnyelvű Általános Iskolából, az Apátistvánfalvi
Kéttannyelvű Általános
Iskola és Óvodából, a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolából és természetesen a szentgotthárdi
oktatási (Arany iskola, Széchenyi iskola, gimnázium) intézményekből. Versenyszámonként az első
három helyezettek érem
díjazásban részesültek,
ami nagy örömöt jelentett
a díjazottak számára.

(g. á.)

Szentgotthárd

Kickbox – Szlovák open, Pozsony
Február 22-én Pozsonyban jártak a Skorpió SE
kickboxosai. Három versenyzőjük vett részt a nemzetközi versenyen, mindan�nyian a pointfighting szabályrendszerben indultak
ezen a versenyen, ahol Bedi
Miklós két súlycsoportban
is megmérette magát, cadet
1 korcsoport -47 kg-ban első
helyezést ért el, míg +47 kgban is sikerült a nála nehezebb ellenfeleivel szemben
egy második helyet begyűj-

tenie. Vörös Márton cadet 2
-63 kg-ban ügyesen küzdött,
sajnos most nem sikerült
helyezést elérnie. Galambos
Kira felnőtt -60 kg-ban indult, és egy harmadik helyet
sikerült megszereznie. A fiatal skorpiós versenyzők gőzerővel készülnek a március
közepén megrendezésre
kerülő Kickbox Diákolimpia
országos döntőjére, melynek
helyszíne az idei évben Békéscsaba lesz.
(g. á)

A SZEOB Tótágas Bölcsőde
„BÖLCSŐDEKÓSTOLGATÓRA”
várja
2020. április 4‐én 10.00‐12.00 óra között
mindazon szülőket gyermekeikkel, akik
szeptembertől szeretnék igénybe venni
a bölcsődei ellátást
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KEDVES ÉRDEKLŐDŐ!
KEDVES
ÉRDEKLŐDŐ!

A SZEOB Tótágas Bölcsőde
„BÖLCSŐDEKÓSTOLGATÓRA”
A SZEOB
várja Tótágas Bölcsőde
2020. április
4‐én 10.00‐12.00 óra között
„BÖLCSŐDEKÓSTOLGATÓRA”
mindazon szülőket gyermekeikkel, akik
várja
szeptembertől szeretnék igénybe venni
a bölcsődei
ellátást
2020. április
4‐én
10.00‐12.00 óra között

mindazon szülőket gyermekeikkel, akik
szeptembertől szeretnék
igénybe venni
Dolgozzon
otthonÁban!
a bölcsődei
Kozmetikai
dobozokellátást
hajtogatása stb.

635 Ft/min
Elérhetőség: 06-90-603-607 | 06-20-910-4517
audiopress.iwk.hu

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

1%

Bedi Miklós a dobogó legfelső fokán

Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet!
Keresse meg azt a szentgotthárdi alapítványt vagy egyesületet, melynek projektjét, kezdeményezését szívesen támogatná, és ajánlja fel Ön is adója 1 százalékát!
Ne gondolja azt, hogy adója 1%-a kis összeg, amivel nem érdemes foglalkozni.
Kis adomány nem létezik! A civil szervezetek számára minden forint óriási segítséget jelent.
A rendelkező nyilatkozaton az Ön adóazonosító jele mellett a kedvezményezett
adószámát kell feltüntetnie.

A SZJA 1%-át gyűjtő, támogatható alapítványok és egyesületek:

Szentgotthárdi Civil Fórum 18897023-1-18

Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás 18898316-1-18

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 18892901-1-18

Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány 18898787-1-18

Szentgotthárd Énekegyesület 18893311-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 18880890-1-18

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 18894219-1-18

Hármashatár Baráti Kör 18887268-1-18

Szentgotthárdért Közalapítvány 19246200-1-18

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 18881808-1-18

Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 18888324-1-18

Synergy Fittness Szentgotthárd SE 18271948-1-18

Horgász Egyesület Szentgotthárd 19895794-1-18

Szentgotthárd - Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete 18204481-1-18

Rábafüzesért Egyesület 18896493-1-18

Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért 18880230-1-18

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 18898677-1-18

ÖRNYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány 18284476-1-18

Egészségesebb Jövőért Alapítvány 18894611-1-18

Máriaújfaluért Egyesület 18896929-1-18

Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 18898543-1-18

Máriaújfalui SE 19893424-1-18

Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány 18883570-1-18

Rábatótfalusi Sportegyesület 19893503-1-18

A Tehetségekért Alapítvány 18880292-1-18

Skorpió Kich-Box Sportegyesület 18892808-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 18883910-1-18

Brenner János Emlékhely Alapítvány 18880711-1-18

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 18895564-1-18

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 19247737-1-18

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 18889727-1-18

Református Templomért Alapítvány 18882469-1-18

Szentgotthárdi VSE 19893589-1-18

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 15574321-1-18

Szentgotthárdi Kézilabda Klub 19247964-2-18

Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 18891508-1-18

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 18894941-1-18

Rábavidéki Ifjúsági Egyesület 18622832-1-18

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 18897229-1-18

Kutyabarátok Egyesülete 18888111-1-18

Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány 18884313-1-18

PresiDance Táncsport Egyesület 18757367-1-18

Szentgotthárd
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Helytörténeti érdekességek: a Wellisch-nyomda
A zeneiskola melletti földszintes épületbe betérve
ehetünk kiváló kebabot, vagy
a kapubejáró másik oldalán,
akár éjszakába nyúlóan italokat kóstolhatunk. Egykor
azonban a híres Wellischnyomdának adott otthont,
itt készült – többek között – a
„Szent-Gotthárd” című hetilap is a századelőn, szerkesz-

tői Szentgotthárd
legjelesebb tanárai,
értelmiségijei voltak.
A nyomdában
szépirodalmi könyvek, több újság és
folyóirat is megjelent, de folyamatosan közölt verseket,

A KÚT VIZE ÉRTÉK!

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

novellákat és regényeket is
folytatásokban. Könyvtárakban és antikváriumokban
még ma is találkozhatunk az
itt készült könyvekkel. Nem
csupán nyomdaként, de kiadóként is működött az intézmény, Wellisch Béla, majd a fia
üzemeltette közel kéttucatnyi
emberrel. Az itt készült újságok, folyóiratok, könyvek és
képeslapok jelentősen hozzájárultak a település kulturális
és társadalmi életéhez.
Miután a nyomda a Széll
Kálmán térre költözött, a

Wellisch-házban 1925-től
az Anya és Csecsemővédelmi Intézet működött orvosi
rendelővel és váróteremmel.
A II. világháborút követően
a Belügyminisztérium kapta meg az épületet, majd a
Magyar Selyemipari Vállalat
üzeme („nyakkendőgyár”)
költözött be.
Forrás és további
érdekességek:
http://www.sztghonismeret.hu/
http://www.csuk.hu/

