
A trianoni békediktátum alá-
írásának 100. évfordulóján, 
június 4-én, valamint június 
6-án több program keretében 
is megemlékeztek Szentgott-
hárdon a magyar történelem 
egyik legszomorúbb napjáról.

Június 4-én, csütörtökön 
16:30-kor – az országos kez-
deményezéshez kapcsolód-
va – a város összes harangja 
megszólalt. Este 20:20-kor a 
Nagyboldogasszony templom 
és a Színház közötti téren őr-
tüzet gyújtott Huszár Gábor 
polgármester. Beszédében 
elmondta, „Szentgotthárdnak, 
az ország legnyugatibb váro-

sának különösen fájó, hogy 
az akkori szentgotthárdi járás 
területének éppúgy elveszítette 
kétharmadát, mint az ország, a 
járás falvaiból 21 Ausztriához 
(Gyanafalva, Raks, Ercsenye, 
Köröstyén, Némethidegkút, 
Nagyfalva, Lapincsolaszi, Né-
metlak, Ókörtvélyes, Királyfal-
va, Újkörtvélyes, Rábakeresztúr, 
Patafalva, Rábaszentmárton, 
Döbör, Gerecse, Farkasdifalva, 
Rabaőr, Velike, Radafalva, 
Dobrafalva), 11 pedig a Szerb–
Horvát–Szlovén Királyság-
hoz került (Domonkosfalva, 
Büdfalva, Kapornak, Kerkafő, 
K i s d o l á n y,  Na g y d o l á n y, 
Őrihodos, Márokrét, Magasfok, 

Sal, Szentmátyás). Voltak törek-
vések, hogy megváltoztassák 
ezt, 1922-ben Vargha Gábor 
vezetésével petíciót szerettek 
volna átadni Budapesten a 
miniszterelnöknek, de se a 
miniszterelnökkel, se a kül-
ügyminiszterrel nem tudtak 
találkozni, végül Bárczy mi-
niszteri biztos vette át tőlük azt 
a petíciót, amire nem érkezett 
válasz. Azt szerették volna el-
érni, hogy legalább a Rába és a 
Lapincs közötti területen lévő 
15 települést kaphassa vissza 
a szentgotthárdi járás. Szent 
István király fölkínálta és Szűz 
Mária oltalmába ajánlotta az 
országot, éppen ezért a béke-
diktátum nem lehet teljes. Ha 
csak annyi időre is, mint a gyufa 
lángja, naponta emeljük föl 
gondolatainkat a mostani hatá-
ron kívül rekedt magyarokra.”

A jelenlévők a tűz fellobba-
nását követően elénekelték a 
magyar és a székely Himnuszt.

Június 6-án a Várkertben a 
Szentgotthárdi Civil Fórum 
és a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület szervezésében ün-
nepi műsorral és faültetéssel 
emlékeztek meg a száz évvel 
ezelőtti trianoni békekötésről.

Hrabovszky-Orth Katinka 
köszöntötte a közönséget, majd 
a Szentgotthárdi Városi Fúvós-
zenekar kamaracsoportja a 
Himnuszt játszotta. Az ünnep-
ség résztvevői nem tömörül-
tek, szétszóródva álltak kisebb 
csoportokban a Várkertben a 
szabadtéri színpad előtt.

Huszár Gábor polgármester 
beszédében emlékeztetett a 
június 4-én, az összetartozás 
napján tartott korábbi ünnep-
ségre, a harangzúgásra, a misé-
re, majd a Nagyboldogasszony 
templom és a Színház között a 
nemzet összetartozását jelké-
pező máglyagyújtásra.

A beszéd után a Magyar 
Hagyományőrző Egyesület tar-
tott bemutatót: karikás ostor, 
íjlövészet, táltos dob szerepelt 
a programban.

A civil szervezetek és a nem-
zetiségek képviselői a kijelölt 
helyre mentek a közönség 
kíséretében. A fúvósok elját-
szották a székely Himnuszt.  
Kovács Márta, a Civil Fórum 
titkára fölhívta a figyelmet 
arra, ma már beszélhetünk 
róla és megemlékezhetünk a 
minket ért igazságtalanságról. 

Folytatás az 5. oldalon 
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Szentgotthárdon is 
megemlékeztek 

a trianoni békediktátum 
100. évfordulójáról

Szentgotthárdon az idei 
pedagógusnapi rendez-
vényt rendhagyó módon 
– a járványhelyzethez iga-
zodva – az önkormányzat 
Facebook oldalán tudták 
megtartani. Június 7-én 
több videóban versekkel, 
köszöntővel és méltatá-
sokkal ünnepelhették meg 
e jeles napot. 

A műsor felvezetéseként 
Donászy Magda: Pedagó-
gusnapra c. versét Dobos 
Zorka előadásában hall-
hatták azok, akik követték 
Szentgotthárd Város Ön-

kormányzata Facebook 
oldalát. Zorkának a verset 
édesanyja, dr. Dobos Adri-
enn tanította be. 

Ezt követően Huszár Gá-
bor, Szentgotthárd pol-
gármestere köszöntötte a 
pedagógusokat. Beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy a 
pedagógusok munkája, 
feladata mennyire embert 
próbáló, felelősségteljes 
és akár egy életre megha-
tározó lehet. Elismerését 
fejezte ki, hogy egy hétvége 
alatt felkészültek az új szi-
tuációra, és a gyerekekkel, 
szülőkkel együtt vették az 

akadályt, még a nehézségek 
ellenére is.

A pedagógusok mellett 
köszönetet mondott a szü-
lőknek is, akik az elmúlt két 
és fél hónapban tanítókká, 
tanárokká avanzsálódtak. 

Megköszönte az óvó 
nénik, tanítók és tanárok 
munkáját, hálával gondol 
arra, hogy Szentgotthárdon 
elhivatott, szeretettel tanító 
pedagógusok nevelik, ok-
tatják a gyerekeket.  

Huszár Gábor beszéde 
után az idén jubiláló peda-
gógusokat méltatta: 

Folytatás a 3. oldalon 

Rendhagyó, online program keretében köszöntötték a pedagógusokat

Labritz Béláné és Huszár Gábor 
polgármester
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A Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfo-
lyamos Általános Iskolája 54 nyolcadikos tanulója június 12-én 
köszönt el az intézménytől. A járványhelyzet miatt zártkörű balla-
gásra volt csak mód, szülők és hozzátartozók nem lehettek jelen.  

A három osztályban 54 diák 
tanult, a 8.a osztályba 16, a 8.b. 
osztályba 20, a 8.c osztályba 
18 gyermek járt. Osztályfő-
nökeik: Pappné Rostás Csilla, 
Hegyi József, Offerné Hadrik 
Timea.  A tanulók a másfél 
méteres távolságot megtartva, 
a sportcsarnokban sorakoztak 

fel, félkörívben. A ballagáson a 
szokásokhoz híven a hetedike-
sek búcsúztatták a végzősöket, 
volt műsor, zászlóátadás, Kovács 
Jánosné tagintézményvezető 
mondott beszédet. A kiváló isko-
lai és sporteredményeket elérő 
tanulók jutalmat vehettek át. 

Fotó: Kozma Gábor
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Ehhez nem kell mást tenned, 
mint egy jó pályamunkát ké-
szíteni a Széll Kálmán Tanul-
mányi Ösztöndíj pályázat ke-
retében. A nyertes pályázók 
munkáit 10 hónapon keresz-
tül 5.000 Ft/hó (középiskolá-
sok részére) illetve 10.000 Ft/
hó (főiskolások/egyetemisták 
részére) összeggel díjazza 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata.

Az ösztöndíj célja, hogy azon 
szentgotthárdi 11. és 12. évfo-
lyamos középiskolai tanulók 
tanulmányait elismerje, akik 
a helyi gimnáziumban vagy 
szakközépiskolában minimum 
4,5-es tanulmányi átlaggal 
rendelkeznek, továbbá, akik 
– tanulmányi eredménytől 
függetlenül – kimagasló ered-
ményt értek el valamely terü-
leten. Az ösztöndíj lehetőséget 
nyújt továbbá az államilag 
finanszírozott, első diplomáját 
szerző, 26. életévét be nem töl-
tött, nappali tagozatos, szent-

gotthárdi állandó lakcímmel 
rendelkező, magyarországi 
hallgatói jogviszonyban álló 
főiskolai / egyetemi hallgatók 
elismerésére is.

A rövid témavázlat és a pá-
lyázati adatlap benyújtásának 
határideje: 2020. augusztus 31. 
(Az ösztöndíjra érdemesnek 
ítélt diákoknak a témavázlat 
alapján 2020. december 31-ig 
kell a dolgozatot elkészíteni a 
rendeletben meghatározott 
terjedelemmel.)

A mentorok, akikhez a kö-
zépiskolások segítségért, in-
formációért fordulhatnak:

– a Vörösmarty Mihály Gim-
náziumban: Kovács Andrea 
tanárnő,

– a SZMSZC III. Béla Szak-
gimnáziuma és Szakközépis-
kolában: Seres Csaba tanár úr.

További információ: 553-
044 v. 553-021-es telefon-
számon vagy e-mailben a 
sport@szentgotthard.hu vagy 
a kisterseg@szentgotthard.hu 
címen.

Zártkörű ballagáson búcsúztatták a nyolcadikos diákokat

Programajánló
2020.06.20. Szentivánéj
– Tűzgyújtás
– Közös főzés a Civilekkel
– Almasütés
– Jóslás
– Tábortűz mellett zenél a Greenin 
Kávéházi Nyári Esték:
2020.06.20. Savaria Klarinétfúvósok – Gotthárd Hotel 
Terasz
2020.07.05. Szentgotthárd Város Fúvószenekara – Széll 
Kálmán tér 
2020.07.11. Czikora László – Hármas Étterem terasz
2020.07.18. Savaria Simfonik vonósnégyes – Zöldfa terasz
Nyári Napközis Táborok:
2020.07.06-07.10. KisCsajok Tábor
2020.07.13.-07.17. KisPasik Tábor

Szeretnél ötven/százezer forint zsebpénzt 
keresni egyetlen dolgozattal?
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Folytatás az 1. oldalról
Tóth Andorné és Kovács 

Gyuláné idén „Arany Díszok-
levélben”, Huszár Ferencné, 
Unger Magdolna és Kovács 
Elemérné „Gyémánt Díszokle-
vélben”, Labritz Béláné, Aporfi 
László és Glóbits Jenőné pedig 
„Vas Díszoklevélben” részesült. 

 Tóth Andorné részére a Pé-
csi Tudományegyetem „Arany 
Díszoklevelet” adományozott. 

Pedagógiai munkáját 1966-
ban kezdte, 1975-től magyar és 
történelem szakfelügyelőként 
is tevékenykedett, ami meg-
határozta későbbi szakmai 
munkáját is. 1976 és 2007 között 
az Arany János Általános Iskolá-
ban dolgozott, ahol szaktárgyai 
mellett osztályfőnöki teendőket 
is ellátott, és két évtizeden ke-
resztül az iskola ifjúságvédelmi 
felelőse volt. Iskolai, városi ün-
nepségek előadásainak lelkes 
szervezője volt, tanítványai 
ma is jó szívvel emlékeznek rá. 
Nyugdíjba vonulását követően 
még visszatért a katedrára, 
mint egész pályafutása alatt, 
ekkor is a szakma és a gyerekek 
szeretete vezérelte. 

 Kovács Gyuláné részére a 
Szegedi Tudományegyetem 
„Arany Díszoklevelet” adomá-
nyozott.

Kovács Gyuláné 1970-ben 
szerzett diplomát a Szegedi Jó-
zsef Attila Tudományegyetem 
Természettudományi Karán, 
matematika-földrajz szakon. 
Pályáját ugyanebben az évben 
kezdte a szentgotthárdi Vörös-
marty Mihály Gimnáziumban, 
ahol 28 éven át tanított, majd 
1998. augusztus 1-jétől a III. Béla 
Szakképző Iskola tanáraként 
folytatta pedagógusi pályáját. 
A tanítással párhuzamosan 
munkaközösség-vezetői, osz-
tályfőnöki, minőségbiztosítási, 
továbbtanulási feladatokat is 
ellátott. Munkáját mindig az 
igényesség, a következetesség 
jellemezte. Megszámlálhatatlan 
sikert értek el diákjai a mate-
matikaversenyeken, példáját 
követve több tanítványa is a 
matematikatanári pályát válasz-
totta hivatásul. Kollégái, diákjai, 
volt tanítványai mind a mai 
napig tisztelik.

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Huszár Ferencné ré-
szére „Gyémánt Díszoklevelet” 
adományozott. Huszár Ferenc-
né 1958. november 16-án kezdte 
pályáját Rönökön képesítés 
nélküli nevelőként. Tanítói ok-
levelet 1960. október 14-én ka-
pott az Állami Tanítóképzőben 
Szombathelyen. 1970 óta Szent-
gotthárdon tanított egészen 
nyugdíjba vonulásáig. Ered-
ményes, jó színvonalú mun-
kát végzett, munkájára mindig 
nagyon igényes volt. A nevelői 
közösségben mindig megtalál-
ta a helyét, aktívan részt vett 
a munkaközösség tevékeny-
ségében, rendszeresen tovább 
képezte magát. Kollégái, az iskola 
vezetői, a szülők és tanítványai 
mindig tisztelettel vették körül 
fegyelmezett, lelkiismeretes 
munkájáért, gyermek- és em-
berszerető egyéniségéért.

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Unger Magdolna ré-
szére „Gyémánt Díszokleve-
let” adományozott. Pedagógiai 
munkáját 1958 novemberében 
kezdte Rábafüzesen, 1960-ban 
a Szombathelyi Tanítóképzőben 
folytatta tanulmányait, majd 
a Pécsi Tanárképző Főiskolán 
levelező hallgatóként szerzett 
német szakos tanári diplomát 
1976-ban. A Rábafüzesi Általá-
nos Iskola felső tagozatán német 
nyelvet tanított, majd 1985-től, 
a Rábafüzesi Általános Iskola 
körzetesítése után, a Szentgott-
hárdi 2. sz. Általános Iskolában 
szintén igazgatóhelyettesként 
dolgozott egészen nyugdíjba 
vonulásáig, 1993. december 30-
ig. Gyermekszeretete, szakmai 
képzettsége, humánus vezetési 
felfogása példa értékű. A német 
nemzetiségiekért végzett mun-
kája, a gyermekek identitástu-
datának erősítése országosan is 
példaértékű.

A Pécsi Tudományegyetem 
Kovács Elemérné  részére 
„Gyémánt Díszoklevelet” ado-
mányozott. Kovács Elemérné 
1960-ban a Pécsi Pedagógi-
ai Főiskolán biológia-földrajz 
szakos általános iskolai tanári 
képesítést szerzett. Pályáját a 
Csörötneki Általános Iskolában 
kezdte, 1960-1968-ig tanított 

ott.  1968-1969 nevelőtanár volt 
a szentgotthárdi leánykollégi-
umban, majd 1969-től nyugdíjba 
vonulásáig biológia-földrajz 
szakos tanárként dolgozott a 
szentgotthárdi Vörösmarty Mi-
hály Gimnáziumban. Egész 
pályafutását a diákjai iránti em-
pátia és problémáik mély átélése 
jellemezte. Munkáját mindig lel-
kiismeretesen végezte. Éveken 
keresztül sikeresen készítette 
fel tanítványait a tanulmányi, 
illetve vöröskeresztes verse-
nyekre. Pedagógiai munkáját 
nagyra becsülik volt kollégái és 
tanítványai is.

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Labritz Béláné részére 
„Vas Díszoklevelet” adomá-
nyozott. Labritz Béláné, Ilus 
néni 1954-ben kezdett tanítani, 
1955-ben szerzett tanítói okle-
velet a Kőszegi Állami Tanító-
képző Intézetben. Pályája elején 
Rábatótfaluban tanított, majd 
1985-től nyugdíjba vonulásáig 
a Széchenyi István Általános 
Iskola tanítójaként tevékenyke-
dett. Ilus nénit annyira szerették 
a szülők, a diákok és kollégái is, 
hogy nyugdíjazását követően 
még három évig tanított. Gene-
rációk kerültek ki gondos kezei 
közül, tanítványai a mai napig 
szeretettel és hálával emlé-
keznek rá, hiszen nem csupán 
írni, olvasni tanította meg őket, 
hanem biztos alapokat adott 
nekik későbbi tanulmányaikhoz. 
Ilus néni nyugdíjas évei alatt is 
aktívan részt vett a város közéle-
tében, több klubnak is tevékeny 
tagja volt hosszú éveken át, szá-
mos rendezvényre hívták meg 
kollégái, amelyeken örömmel 
részt is vett. Hivatástudata, mun-
kájának szeretete végigkísérte 
pályáját, aktivitásának, napra-
készségének köszönhetően akár 
ma is felállhatna a katedrára.

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Aporfi László  részére 
„Vas Díszoklevelet” adomá-
nyozott. Aporfi László 1955-ben 
szerzett német-magyar szakos 
diplomát, egészen 1987-ig a 
Vörösmarty Mihály Gimnázi-
umban tanított. Laci bácsira 
megszámlálhatatlan tanítványa 
gondol hálával és megbecsü-
léssel, a gimnázium jelenlegi 

és korábbi pedagógusai is úgy 
tartják, pedagógusi munkájával 
nagyban hozzájárult a gimnázi-
um hírnevének öregbítéséhez. 
Pályafutása során osztályfőnöki 
teendőket látott el, iskolai és 
városi ünnepségeket szervezett, 
népszerűsítette a német nyelvet, 
sokakat felkészített a nyelvvizs-
gára, segített a pályaválasztás-
ban, és bekapcsolódott a felső-
oktatásba is. Magyar és német 
szakos tanárként igyekezett jó 
útravalót adni a tanítványainak.

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Glóbits Jenőné, a Ma-
gyarlak-Csörötnek Általános 
Iskola egykori tanítója részére 
„Vas Díszoklevelet” adományo-
zott. 1955-ben tanítói képesítést 
szerzett. Három évet Rönökön, 
majd kettőt Szakonyfaluban ta-
nított. 1959-től 1991-ig, nyugdíjba 
vonulásáig, Magyarlakon, illetve 
a Csörötneki Körzeti Általános 
Iskolában összevont osztályokat, 
majd 3. és 4-es gyermekeket 
tanított. Munkáját mindig lelki-
ismeretesen végezte. Az általa 
okított gyerekek a felsőbb osz-
tályokban is megállták helyü-
ket. Kiváló pedagógiai érzékkel 
megáldott pedagógus volt. Ta-
nítványai hosszú évek után is 
szeretettel emlékeznek az általa 
tartott tanórákra, Irénke néni 
kedves személyiségére. Kollégá-
ival való viszonyát a barátságos, 
őszinte közvetlenség jellemezte. 
Példaértékű pedagógusi és kö-
zösségi tevékenysége mellett 
mindig nagy gondot fordított 
családjára. Lánya a pedagógus 
pályát választotta hivatásának, 
tanítói munkájában örök példa-
képe volt az édesanyja.

A programot Labritz Béla al-
polgármester zárta, aki megható 
bevezető gondolatait követően 
Kosztolányi Dezső: Tanár az én 
apám c. versével fejezte ki kö-
szönetét minden pedagógusnak. 

A virtuális pedagógusnaphoz 
kapcsolódóan Huszár Gábor 
polgármester június 8-án sze-
mélyesen adta át a díszoklevelet 
Huszár Ferencnének, Unger 
Magdolnának és Labritz Bélá-
nénak. 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Rendhagyó, online program keretében köszöntötték a pedagógusokat
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A veszélyhelyzet kihirdeté-
séről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése szerint a tele-
pülési önkormányzat képvi-
selő-testületének feladat- és 
hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

A polgármester május 5-én 
döntött arról, hogy az önkor-
mányzat a 100%-os tulajdo-
nát képező Gotthard-Therm 
Kft. tartozásainak rendezése 
érdekében azok fizetését át-
vállalja, tekintettel arra, hogy 
a vírushelyzet miatt a fürdő 
nem működik, bevételei nin-
csenek, ugyanakkor bizonyos 
számlák megfizetése esedé-
kessé vált. 

A polgármester hozzájárult 
a Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő, 
a Hársas-tó strand részénél 
álló 20 m2-es büfé építményre 
bérleti szerződés megköté-

séhez Kocsis Balázs Imréné 
egyéni vállalkozóval, és dön-
tött a szentgotthárdi 0864/16 
hrsz-ú, 6432 m2 területű, erdő 
művelésiágú ingatlanban lévő 
½ önkormányzati tulajdonú 
részarány eladásra történő 
meghirdetéséről is.

Az Önkormányzat által bér-
be adott, üzlethelyiségként 
működtetett bérlemények 
ügyében a járványügyi ve-
szélyhelyzet miatt a polgár-
mester úgy határozott, hogy 
a 46/2020 (III.16.) Korm. ren-
delet hatályba lépését köve-
tően bezárt, a 71/2020. (III. 27.) 
Korm. rendelet 2.§ hatálya alá 

tartozó üzlethelyiségeknél a 
bezárás napjától a járványügyi 
veszélyhelyzet, ill. a bezárási 
kötelezettség fennállásáig – a 
ténylegesen fizetendő bérleti 
díjat az önkormányzat elen-
gedi. Amennyiben az üzletet 
a bérlő önálló döntése alapján 

bezárva tartot-
ta, úgy a bérleti 
díj megfizeté-
sére kérelem 
b e n y ú j t á s á t 
követően ha-
ladékot ad az 
önkormányzat 
2020. április 1. 
napjától a ve-
szélyhelyzet 
megszűnéséig. 
Ha ennél ko-
rábban kinyit-

nak, akkor a nyitás napjáig szól 
a haladék, és a bérlő dönthet, 
hogy a bérleti díj 50%-át fizeti 
a zárva tartás idejére folyama-
tosan, vagy a zárva tartás ide-
jére nem fizet bérleti díjat. A 
határozat a bevételcsökkenést 
elszenvedő bérlők részére 
is biztosít megoldást fizetési 
haladék formájában.

Gál József, a SZET Szent-
gotthárdi Kft. ügyvezetője 
kezdeményezte, hogy a jelen 
helyzetre való tekintettel az 
idei évre megemelt bérét 
csökkentse az önkormányzat 
a tavalyi szintre. 

A polgármester egyetértett 
azzal, hogy a Magyarországi 
Németek rábafüzesi Hianz 
Tájházban kiállított emlék-
tárgyak, ingóságok, továbbá 
Német Nemzetiségi Rábafüzesi 
Fiókkönyvtárban lévő doku-
mentumok, emléktárgyak, in-
góságok tulajdonjogát a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
térítésmentesen átadja Szent-
gotthárd Város Önkormány-
zatának. Az átadást követően 
az átadott ingóságok a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeum részeként annak 
kezelésébe kerülnek.

Döntött a Kossuth L. u. 4. 
szám alatti, 1056/2/A/1 hrsz-ú, 
76 m2-es önkormányzati tulaj-
donú üzlethelyiség (húsbolt) 
bérbeadásáról is.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

In memoriam
Horváth R. László

(1967–2020)
Horváth R. László írásait, fotóit 

előbb ismertem, mint Őt magát. Az új 
kor technikáját használva, egyházi témájú cikkeket küldött, 
meglepő tájékozottságot, szakszerűséget mutatva. Talán fél 
év is eltelt, mire személyesen találkoztunk. Akkor tudtam 
meg, Sömenek István érseki főtanácsossal Zalából érkeztek, 
ő a segítője Rábatótfaluban. Újságíró gyakorlatot a szomszéd 
megyében szerzett. Ahogy teltek a hónapok, egyre többet 
segített, fotózott, írt, témaválasztása bővült, lassanként alig 
történt olyan esemény a városban, amelyen ne vett volna 
részt. Bőkezűen és fizetség nélkül ontotta az információkat 
több újságnak.

Sokszor beszélgettünk, de az ő életéről szinte soha. A je-
len foglalkoztatta, Sömenek atya egészségéért aggódott, a 
zalai híveket várta, akik minden nagyobb ünnepen együtt 
imádkoztak szeretett plébánosukkal. Mindig sietett – gyógy-
szertárba, boltba, sütött, főzött (fánkversenyt is nyert vala-
melyik évben) – tele volt tervekkel, beiratkozott futballbírói 
tanfolyamra.

Márciusban írt leveléből derült ki, fogadalmat tett, amíg 
túléli daganatos betegségét, ingyen dolgozik. Márciusban 

járt le a kritikus három év, gyógyultnak minősítették, többé 
nem akart fizetség nélkül dolgozni…

Májusban kórházba került, Facebook oldalán ezt is doku-
mentálta, kérte, ne hívjuk, ne írjunk, nem tud válaszolni. Öt 
hétig volt a szombathelyi kórházban. A pünkösdi ünnepekre 
még hazakérte magát, elköszönt az ismerősöktől.

Zárkózottságát mutatja, alig találtam valakit, aki közelebb-
ről ismerte (a plébános urat nem akartam zavarni). Árva 
gyerek volt, Alsónemesapátiban született, azonnal intézet-
be adták. Katonaságát töltötte, amikor fölvette az autójába 
Sömenek István plébános. Kiderült, eltávozásra ment távoli 
rokonához, nincs családja. Húszéves volt, a leszerelés után be-
kopogott a nemesapáti plébániára, munkát, segítséget kért. A 
plébános egy kikötést tett, érettségizzen, akkor dolgozhatnak 
együtt. Érettségizett, és a plébános titkára, szinte jobb keze 
volt harminchárom éven át. Munka volt elég, hat falut kellett 
ellátni. Horváth R. László önzetlen segítőkészségét bárki meg-
tapasztalhatta, aki a közelébe került. Zalaszentivánban négy 
keresztfia van, a fiatalok misére jártak, kiderült, nincsenek 
megkeresztelve, mindegyiknek ő lett a keresztapja…

Szüleit, négy testvérét nem ismerte, édesapja temetésére 
a plébános úr rábeszélésére mégis elmentek Németfaluba, 
akkor látta őket először és utoljára.  

Utolsó útjára elkísérték a Zalából, Somogyból, Baranyából 
is érkező hívek, barátok, ismerősök. 

Kedves Laci! Legyen neked könnyű a föld, nyugodj békében!
(t. m.)

Csökkentik a bérleti díjakat, a könyvtár és múzeum veszi át a tájházat

A rábafüzesi Hianz Tájház
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A rábafüzesi Hianz Tájházban több évtizednyi néprajzgyűjtés 
eredményeit állította ki a helyi német nemzetiségi önkormány-
zat, amelyet 2016 óta – előzetes bejelentkezés után – bárki 
megtekinthet. Az aktuálisan megszületett döntések alapján 
az itt kiállított emléktárgyak, ingóságok tulajdonjogát a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat térítésmentesen átadta Szentgott-
hárd Város Önkormányzatának. Az átadást követően a tájház 
a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum telephelye lesz.

 A változás kapcsán az ön-
kormányzat áttekintette a 
város közgyűjteményeinek 
rendszerét is, amelyben több 
kihívás és lehetőség is megfo-
galmazódik. A kapcsolódó elő-
terjesztés szerint Szentgott-
hárd a helyi kulturális értékek 
szempontjából is érdekes 
település, komoly történelmi, 
várostörténeti, ipartörténeti, 
vallási és nemzetiségi értékek-
kel, amelyek megmutatása, 
hozzáférhetővé tétele fontos 
feladata a városnak.

A Pável Ágoston Helytörté-
neti és Szlovén Nemzetiségi 
Múzeum törvényi rendelke-
zések alapján került 2013-ban 
az önkormányzat fenntartá-
sába. Azóta komoly változta-

tásokat tett a múzeum – az 
önkormányzat és az intézmény 
beruházásai által jelentős inf-
rastrukturális és tartalmi fej-
lesztések valósulhattak meg. 
Ma már a nemzetiségi gyűjte-
mény mellett vonzó és modern 
helytörténeti kiállításoknak és 
kapcsolódó rendezvényeknek, 
összejöveteleknek is otthont ad 
a létesítmény. A városi értékek 
bemutatása által a múzeum 
palettája színesebbé vált, egyes 
részei igazi látványosságként 
funkcionálnak, olyan inter-
aktív elemekkel, amelyekkel 
maradandóan meg tudják 
szólítani nemcsak a turistákat, 
de a helyieket, ezen belül az 
iskolásokat is. A nyitva tartás is 
állandó jelleggel megoldódott, 

hétfőtől szombatig látogatható. 
Az önkormányzat továbbra is 
kiemelt feladatának tekinti a 
múzeum megtartását, működ-
tetését és további fejlesztését.

Az elvégzett fejlesztések 
mellett azonban további kihí-
vások is megfogalmazódnak. 
Több meglévő, szlovének lakta 
településekről származó mű-
tárgy bemutatására jelenleg 
nincs hely. Komplett hely-
történeti tematikus kiállítá-
sok állnak raktáron, illetve 
bemutatásuk után továbbiak 
kerülnek oda. A szlovén-ma-
gyar művésztelep közel 20 éve 
alatt összegyűlt, értékes műal-
kotásainak bemutatására sem 
rendelkezik a város megfelelő 
galériával. Az évek óta üresen 
álló, korábban a kórház dol-
gozóinak szolgálati lakásként 
funkcionáló Baross Gábor u. 
8. sz. alatti épület hamarosan 
a város tulajdonába kerül. Az 
önkormányzat kapcsolódó 
döntése alapján az ingatlan 
önkormányzati tulajdonba 
kerülésével párhuzamosan 

vizsgálni kell ugyanitt a szlo-
vén nemzetiségi gyűjtemé-
nyek bemutathatósága kiala-
kításának és üzemeltetésének 
lehetőségét, erre vonatkozóan 
egyeztetéseket kezdeményez-
nek a szlovén nemzetiségi 
szervezetekkel.

Az így létrejövő rendszer a 
Baross G. utcai szlovén nem-
zetiségi kulturális kiállítótérrel 
és galériával, a német nemze-
tiségi Hianz Tájházzal, a Móra 
Ferenc Városi Könyvtárral, a 
Pável Ágoston Múzeummal és 
az épülő Időutazó Múzeum-
mal kulturális gyűjteményi, 
nemzetiségi, helytörténeti és 
turisztikai oldalon olyan széles 
körű kínálatot eredményezne 
Szentgotthárdon, amely egé-
szen kivételes. A helytörténeti 
értékek mellett méltó módon 
hangsúlyozná és népszerű-
sítené a település fekvéséből 
adódó nemzetiségi értékeket, 
illetve az itt élő nemzetiségek 
egymáshoz való jó viszonyát is.

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Szentgotthárdon is megemlékeztek a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról

A városi közgyűjteményekkel foglalkoztak, kiemelt feladat a múzeum fejlesztése

Folytatás az 1. oldalról
Trianon a múltunk, jele-

nünk, s ezáltal a jövőnk része 
is. Ma már június negyedike a 
nemzeti összetartozás napjává 

vált, a megemlékezés mellett 
erre kell a legnagyobb hang-
súlyt fektetni, tudatosítani 
magunkban, hogy összeköt 
bennünket ezeréves múl-
tunk. Tíz éve ünnepeljük a 
nemzeti összetartozás napját, 

Szentgotthárdon Trianonra 
emlékezve a városban élő 
három nemzetiség és a civi-
lek ültettek el egy-egy fát az 
évfordulón.

Előtte még szót kért Hu-
szár Gábor polgármester. 
Elárulta, másodszor jutnak a 
földbe a fák. Ugyanis szom-
baton délelőtt egy közelben 
lakó nyugdíjas unokáival 
erre sétált, és azt hitte, téve-

désből hagyták ott a fákat. 
Unokáival elültette azokat, 
a közeli kis tóból jól meg is 
öntözte. Így az ünnepség 
előtt kiszedték a kis fákat, 

hogy újra elültethessék. A 
Szentgotthárdi Civil Fórum 
a szentgotthárdi és a térségi 
civil szervezetek nevében 
oszlopos vérbükköt, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
oszlopos aranyszilt, a Szlo-

vén Nemzetiségi  Önkor-
mányzat oszlopos tulipánfát, 
a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat oszlopos ámbrafát 
ültetett. A fácskákra az ülte-

tők gondolatait tartalmazó 
emlékszalagokat kötöttek. 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal
Fotó: Bana Ferenc, 

Molnár Piroska
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Márciusban a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület újon-
nan alapított színjátszóköre 
még debütálásra készült, 
amikor a járvány miatt 
minden programjuk mellé 
kényszerűen azt kellett ír-
niuk: elmarad. Mi történt az 
elmúlt hónapokban, erről 
beszélgettünk Hrabovszky-
Orth Katinkával, az egyesü-
let elnökével. 

Március közepén az or-
szágos rendelkezések miatt 
be kellett zárni a Színházat 
is. Az első sokk után a mun-
katársakkal elkezdtek gon-
dolkodni, mit is lehet tenni 
– mondta az elnök. A kultúra 
terjesztéséről semmiképpen 
nem akartak lemondani, 
megbeszélték a munkatár-
sakkal, hogy a virtuális térbe 
mit lehet átmenteni, vagy 
újra kitalálni. A Facebook 

és alkalmanként a Gott-
hárd TV segítségével való-
sították meg az ötleteket. 
Így ünnepelték versekkel 
a magyar költészet napját, 
május elsejét is meg tudták 
idézni a korábbi felvételek 
újrajátszásával. Filmeket, 
kiállításokat ajánlottak a 
közönség figyelmébe a meg-
felelő linkek felrakásával. 
Óriási sikere volt az online 
„kevert” gyermeknapnak, a 
videók mellett pecsétgyűjtő 
történelmi játékot is kínál-
tak, amit a szülőkkel együtt 
oldhattak meg a gyerekek, 
s minden résztvevő kapott 
kézzelfogható ajándékot 
(lufit, csokit, dobozos üdítőt). 
A Móra Ferenc könyvtárral 
együttműködve készítették 
elő a pecsétgyűjtést. 

Márciustól csak időnként 
mentek be a Színházba, a 
postát megnézték, szellőztet-

tek, a járvány miatt otthonról 
dolgoztak. 

Sajnos a rendezvények ti-
lalma miatt le kellett mon-
dani a színházi előadásokat 
és a Szerelmesek Fesztiválját, 

a Történelmi Napokat, vala-
mint a Hopplá fesztivált is. A 
tervezett színházi előadáso-
kat ősszel szeretnék megtar-
tani, a társulatoktól ígéretet 
kaptak rá. A jegyek árát addig 

nem adják vissza, akinek nem 
felel meg az új időpont, annak 
visszaadják a pénzt. 

Május végétől, a járvány-
helyzet lazulása után már 
fedett teraszos vendéglátóhe-

lyeken tudnak zenés előadá-
sokat szervezni hétvégenként 
a városban. Az is „újdonság”, 
hogy a színjátszókör tagjai 
újra összejöttek, és elkezdhet-
ték a próbákat.  (t. m.)

Lakáfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

Villanyszerelés, külső-belső burkolás.
Kapubejárók készítése, kertépítés.

Takarítás.

Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda: 06-94/380-052

Ügyfélszolgálti idő: munkanapokon 7.30-15.30

Telephelyünkön garázsok, irodák, 
raktárak bérbe adók!

SZET Szentgotthárdi Kft.

Halottbeszállítás 24 órás ügyelet: 
06-30/2827-684
06-30/819-0856

Park és közterületek gondozása,
Szállítási munkák elvégzése

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 

Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület

A programokat a virtuális térbe költöztették
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A szentgotthárdi iskolák 
(Széchenyi, Vörösmarty) is 
részt vesznek az „Öröksé-
günk” hálózat építése a Nyu-
gat-Dunántúlon c. Leader-
projektben. Kocsis Zsolt, 
Csörötnek polgármestere 
áll a kezdeményezés élén, a 
program gesztora az Alpok-
alja – Fertő-táj Vidékfejlesz-
tési Egyesület Páliné Keller 
Csilla irányításával. 

A projekt megvalósulását 
Wellner Andrea, a Soproni SZC 
Porpáczy Aladár Szakképző 
Iskolája, Kollégiuma és ÁMK-
ja igazgatónője, mint szakmai 
mentor segíti. A projektmene-
dzseri feladatot a Vörösmarty 
gimnázium egykori diákja, 
Pap Eszter látja el, a szakmai 
munkáért Mezeiné Kiss Ka-
talin tanárnő felel. A helyi 
(szentgotthárdi) írócsoportot 
Horváth Zsuzsanna nyugdíjas 
gimnáziumi tanár koordinálja. 

A projekt elsődleges fel-
adata olyan speciális inter-
aktív tananyag fejlesztése a 

hetedik évfolyamos tanu-
lók számára, amely felöleli 
a négy mikrotérség (Őrség, 
Vendvidék, Rába-völgye, 
Szentgotthárd) történelmét, 
földrajzát, építészeti értékeit, 
hagyományait, gasztronómi-
áját, híres szülötteit, turisz-
tikai attrakcióját és egyéb 
sajátosságait. Az írócsoportok 
által összegyűjtött anyagokból 
témahét-munkafüzetet adnak 
ki, amely öt tanítási nap alatt, 
illetve projekthét keretében 
hasznosítható. Terveznek egy 
kísérleti és egy éles témahetet, 

melyek közös programmal 
(fórum, fesztivál, kirándulás) 
zárulnak. A projekt keretében 
pedagógus-továbbképzést is 
tartanak, valamint szakmai 
útra Hejőkeresztúrra a KIP-
program (csoportmunka-
szervezésen alapuló tanítási 
módszer, amely eredménye-

sen alkalmazható a tanulók 
motiválásához, tudásszintjük 
emeléséhez) megismerése 
céljából.

Céljuk az általános iskolás 
korosztályú gyermekek köré-
ben a helyi kötődés erősítése 
szűkebb szülőföldjük jobb 
megismerésével, a tudás át-
adása rendhagyó pedagógiai 
módszerekkel, személyes ta-
lálkozások és tapasztalások 
által történik. A munkafüzet 
nemcsak a tanulóknak szól, 
hanem a családok és a helyi 
közösségek is lapozhatják, és 
útra kelhetnek együtt felfe-
dezni értékeinket. A szakmai 
műhelytalálkozók hozzájárul-
nak továbbá a térségen belüli 
és térségek közötti pedagó-
gushálózat erősödéséhez is.

(H. ZS.)

Az önkormányzat által el-
nyert Hungarikum pályázat 
keretében március végén 
tartották volna a „Ki tud töb-
bet a település értékeiről?” 
elnevezésű vetélkedőt. A ve-
szélyhelyzet miatt azonban a 
Móra Ferenc Városi Könyvtár 
és Múzeum, mint a rendez-
vény szervezője úgy döntött, 
hogy online mérkőzzenek 
meg egymással a csapatok. 
Az online versenyre nem 
jelentkezett mindenki, így a 
3 fős csapatok mellett 2 és 1 
fős csapatok is voltak.

Június 5-én két órájuk volt 
a csapatoknak, hogy az ösz-
szesen 6 feladatból álló, tárgyi 
tudást és kreativitást is igénylő 
feladatlapot megoldják. A 
szentgotthárdi értékek közül 
válogattak a szervezők, 10 
értékből kellett felkészülniük 
a gyerekeknek. A zsűri tagjai, 
dr. Frank Róza, Horváth Zsu-

zsanna és Talabér Lászlóné 
a feladatlapok beérkezését 
követően azonnal hozzáláttak 
a javításhoz, értékeléshez.

A szoros küzdelemben az 
eredmények így alakultak:

I .  h e l ye z é s t  é r t  e l  a z 
Orrszőrpengetők csapata, 
Buchesz Erik (felkészítő tanár: 
Bősze János),

II. helyezést ért el az IQ Har-
cosok csapata, Bicskei Kristóf, 
Németh Kornél és Tóth And-

rás (felkészítő tanár: Katona 
Beáta),

III. helyezést ért el a Hagyo-
mányőrzők csapata, Offner 
Noémi, Leopold Anna és 
Dännler Rebeka (felkészítő 
tanár: Katona Beáta).

Különdíjban részesült: a 
Celebek csapata, Orbán Mari-
na, Sárvári Aliz és Závecz Gréta 
(felkészítő tanár: Kókai Zsu-
zsanna), valamint a Vissza a 
múltba csapata, Vörös Márton, 

Nagy Donát és Sárközi Léna 
(felkészítő tanár: Katona Beáta).

Minden diák, aki részt vett 
a vetélkedőn, jutalomban 
részesült, amelyet 2020. jú-
nius 8. és 12. között vehettek 
át a Móra Ferenc Könyvtár-
ban. Azok a tanulók, akik 
a hagyományos versenyre 
jelentkeztek, és megoldot-
ták az előzetes feladatokat, 
szintén kaptak ajándékot, 
ugyanúgy a megjelölt idő-
szakban vehették át azokat 
a könyvtárban.

A szervezők a felkészítő 
tanárok munkáját is megkö-
szönték, ajándékokat nyújtot-
tak át nekik is. 

Köszönjük a gyerekeknek, 
hogy szabadidejükben a város 
értékeinek megismerésével 
foglalkoztak, gratulálunk a 
nem mindennapi teljesítmé-
nyekhez!

(Információ: Móra könyvtár)
(SZ. R.)

Épül az „Örökségünk” hálózat

A zsűri tagjai: 
dr. Frank Róza, Horváth Zsuzsanna és Talabér Lászlóné

Ki tud többet a város értékeiről, online
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Alakformáló fitnesz 
a St. Gotthard Spa & Wellness 

fitnesz termében. 
Készüljön velünk a bikiniszezonra!

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 
Elérhetőségek: Tel.: 06 94/ 553-553

E-mail: info@thermalpark.hu

Időpontok: 
Kedd: 17:00, 18:30 • Szerda: 18:30

Csütörtök: 17:00, 18:30 • Péntek: 9:00

A Szentgotthárdi Fürdőben

Próbálja ki az új masszázsfajtákat!
A szülő, gyermek és családi 

masszázsokat.

9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/A
Tel.: 0036-94/553-553 • www.thermalpark.hu

BABATI HÚSBOLT 
SZENTGOTTHÁRD 
Kossuth Lajos út 4. • 06-30/388-2525

H.: 7:00-15:00, K-P.: 6:30-16:30
Szo.: 6:30-11:00, Vas.: Zárva

Érvényes: 2020. június 15–június 28-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Csirke szárny    699 Ft/kg
Csirke egészben     759 Ft/kg
Csirke comb          759 Ft/kg
Csirke mell csontos  1159 Ft/kg

EXTRA TOP ÁR
Tepertőkrém 250 g/dob.  449 Ft/db   

1996 Ft/kg  
Zsír 1 kg     699 Ft/kg
Lecsókolbász  849 Ft/kg    
Véres-Májas hurka 1099 Ft/kg    
Virsli Műbeles/Balaton 999 Ft/kg    
Disznósajt vcs.  999 Ft/kg    
Kenőmájas-Szelőmájas  1099 Ft/kg    
Párizsi        1099 Ft/kg    
Soproni-Olasz-Löncs 1319 Ft/kg    
Körmendi Borókás  2199 Ft/kg    
Parasztkolbász  2265 Ft/kg    
Körmendi Extra Sonka 2749 Ft/kg    
Füstölt kenyérszalonna 1429 Ft/kg    
Füstölt kolozsvári szalonna 
  2639 Ft/kg    
Füstölt  csülök 1499 Ft/kg    

ÚJDONSÁG!
KEMENCÉBEN SÜLTEK!!

Sült hasalja szalonna 2299 Ft/kg    
Sült tarja  2859 Ft/kg    
Sült oldalas   2529 Ft/kg 

Sertés fehércsont 20 Ft/kg  TOP ÁR!
Sertés láb hátsó 99 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés máj  299 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés 
    szűzpecsenye 1639 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés karaj 
    csont nélkül 1599 Ft/kg  TOP ÁR!
Sertés karaj 
    hosszú 1499 Ft/kg  TOP ÁR!
Sertés oldalas 1499 Ft/kg   TOP ÁR!
Sertés dagadó 1479 Ft/kg   TOP ÁR!

AKCIÓS 
KÍNÁLATUNK!

MEGNYITOTTUNK!!!

Elkészült a Rába folyón a 
magyar és osztrák szakembe-
rek által kiépített árvízi figyel-
meztető és előrejelző rendszer 
– tudatta a Nyugat-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság. Az Euró-
pai Unió által az INTERREG 
program keretében támoga-
tott, 1,9 millió euró összkölt-
ségű, 2016-ban indult projekt-
ben a meglévő Rába előrejelző 
rendszert fejlesztették tovább, 
hidrodinamikai és hidrológiai 
modellek aktualizálásával, a 
számítógépes háttér fejleszté-
sével, az előrejelző szoftverek 
frissítésével – írták az igazga-
tóság közleményében.

Hozzáfűzték: a korszerű, 
grafikus megjelenítést al-
kalmazó nagy teljesítményű 
számítógépes rendszer – kü-
lönböző árvízi helyzetekben 

– pontos vízállás és vízhozam 
adatokat alkalmazva, több le-
hetséges csapadék és elöntés 
forgatókönyvet is felhasznál-
va, alkalmas valós idejű árvízi 
elöntések előrejelzésére. 

A tájékoztatás szerint a pro-
jekt eredményei segítik a fel-
készülést, hatékonyabbá teszik 
a védekezésben részt vevő 
vízügyi, katasztrófavédelmi 
és önkormányzati szervek 
együttműködését, szolgálják 
a Rába menti térségben élő 
emberek és javak biztonságát, 
biztosítják a védekezéshez 
szükséges információk gyors 
és hatékony elérhetőségét.  
A jelenleg is tartó tesztidőszak 
június 30-án zárul le, ezt köve-
tően állítják az árvízi figyelő és 
előrejelző rendszert folyama-
tos használatba.  (MTI)

Elkészült az osztrákokkal 
közös árvízi figyelmeztető és 
előrejelző rendszer a Rábán


