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Szentgotthárdon mintegy
20 cég kapott kormányzati támogatást

A vírusjárvány okozta gazdasági gondok enyhítésére, Szentgotthárdon közel 500 munkavállaló
bértámogatásához járult hozzá a kormány, hangzott el július 9-én azon a rendezvényen, amelyet
a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Refektóriumában tartottak. Dr. Horváth Tamás,
az Innovációs és Technológiai Minisztérium
munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára
itt adta át a Leadec Kft. ügyvezetőjének a támogatási okiratot. 
Folytatás a 3. oldalon

Legördült a gyártósorról
a tízmilliomodik turbó benzines motor
Szentgotthárdon rövid gyári
összejövetellel ünnepelték júliusban a tízmilliomodik motor
elkészülését az Opel Szentgotthárd Kft.-nél.
A nyugat-magyarországi városban, immár a PSA csoport
részeként működő motorgyár
szerelősorairól jött le a tízmilliomodik benzines motor. Az első

motort 1992 derekán gyártották
az üzemben, mintegy előrevetítve
azt a sikeres jövőt, amelyet azóta
a gyár, és vele közösen a magyar
autóipar mára befutott.
A tízmilliomodik motor a háromhengeres turbó benzines
PureTech család része, ezeket a
motorokat széles körben tudják
használni a PSA csoporthoz tartozó márkák modelljeiben.

Folytatás a 4. oldalon
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Kedves Látogatóink!
A kormány döntése értelmében a járványügyi védekezés miatt az idei augusztus 20-i ünnepség sem haladhatja
meg az 500 főt.
Szentgotthárdon az államalapítás ünnepe Huszár
Gábor polgármester úrral való egyeztetés után a járványügyi szabályok szigorú betartásával kerül megrendezésre a Várkertben.
Egyesületünk törekedni fog arra, hogy a korlátozások
figyelembevételével és betartásával együtt egy színvonalas rendezvényt biztosítson a lakosok és városunkba
érkező látogatók számára.
Kérjük, hogy az előírások betartásával segítsék munkánkat a rendezvény napján!
A Várkertben a rendezvényt érintő terület kordonnal
lesz körbevéve. A belépés előtt mindenki számozott karszalagot fog kapni. A karszalagot a távozókról azonnal
levesszük, hogy ezzel biztosítsuk a létszám betartását és
az újabb látogatók beengedését.
A beléptető kapunál kézfertőtlenítők lesznek kihelyezve.
A kordonon kívül lévőket kérjük, hogy ne csoportosuljanak, tartsák be a 1.5 méter távolságot.
Megkérünk mindenkit, aki lázas, köhög, tüsszög vagy
bármely más tünettel rendelkezik, hogy ne jöjjön el a
rendezvényre!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Kitáblázták a tavakat összekötő kerékpárutakat
Június 10-én táblával jelölték
meg, hol érkezik Szentgotthárdra az Eurovelo 14-es
kerékpárút, amely KözépEurópa tavait köti össze.
Az ausztriai Zell am Seeből
induló kerékpárút magyarországi szakaszát a Velenceitóig táblákkal jelölik. Ebből
az alkalomból tartottak közös
biciklizést és sajtótájékoztatót
annál a pontnál Szentgotthárd határában, ahol a kerékpárút belép hazánk területére,
és ahol egy információs táblát
is felállítottak. Az ausztriai
Badafalváról (Wekselbaum)
érkezett kerékpárosok között
volt Révész Máriusz, az aktív
Magyarországért felelős kormánybiztos, aki elmondta:
soha nem volt ennyi kerékpáros-fejlesztés az országban,
2020 a kerékpározás éve ha-

V. Németh Zsolt,
Révész Máriusz,
Huszár Gábor
zánkban. Kiemelte: nemcsak
a kerékpáros infrastruktúrát
fejlesztenék, azt is szeretnék
elérni, hogy 12 éves korban
közlekedési alapvizsgát tegyenek a kerékpározó gyerekek.
V. Németh Zsolt, a térség
országgyűlési képviselője a
kerékpáros turizmus felértékelődött szerepéről beszélt,

Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere elmondta: lakossági visszajelzések alapján

az elmúlt évek talán legfontosabb beruházása volt az az
útszakasz, amely Szentgotthárdról indulva a Hársas-tó
érintésével Szalafő irányába
viszi a kerékpárutat.
Dr. Kondora Bálint, a Vas
Megyei Közgyűlés alelnöke
arról tájékoztatott, hogy az
elmúlt öt évben húsz olyan
döntés született, amely a
kerékpáros turizmust segíti, és ami nagyjából 25 kilométernyi szakaszt érint.
A sajtótájékoztató után a kerékpárosok folytatták útjukat
Szentgotthárd felé.

I m p r e s s zu m
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja. Felelős szerkesztő:
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Szentgotthárdon mintegy 20 cég kapott kormányzati támogatást
országgyűlési képviselőjével
együttműködve kértek segítséget a kormánytól. A polgármester köszönetet mondott a
cégeknek, az állami szerveknek a járvány idején tanúsított
helytállásért.
Dr. Horváth Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára elmondta, a kormány
eltökélt szándéka munkahelyek megvédése,
ezért indította a
munkahelymegőrző, -támogató programját.
A bértámogatási programban
országosan 17
ezer vállalkozás
nyújtott be kéHuszár Gábor, Dákai Ferenc
relmet, eddig 200
helyet vesztettek, részlegesen ezer ember munkahelyének
álltak-e le, vagy teljesen, mi megvédését, új munkahelyek
lenne az, amivel az önkor- létrejöttét segítették (auguszmányzat segíthet. A 32 gazda- tus végéig még pályázhatnak
sági társaságból szinte mind- erre a cégek). Vas megyében
egyik válaszolt, mintegy 20 8 ezer, Szentgotthárdon 500
vállalkozás kapott segítséget munkavállaló részesült a kora gazdasági akcióterv révén. mányzati támogatásban, dolSzentgotthárd speciális hely- gozónként átlagosan 165 ezer
zetbe került, több mint száz, forintra pályáztak a cégek. Vas
Ausztriában munkát vállaló megyében 1,4 milliárd forintra
érkezett haza, aki itt kapha- érkezett igény, ebből 1,3 millitott álláskereső támogatást. árdról már döntés született.
A járási hivatal munkaügyi A gazdaságvédelmi akciótervhivatal, járt el az ügyükben. re 37 milliárd forintot fordíV. Németh Zsolttal, a térség tanak, ennek köszönhetően
Folytatás az 1. oldalról
Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere köszöntötte a vendégeket, majd
elmondta a szentgotthárdi
önkormányzat, miután felocsúdott a járvány okozta
első sokkból, a városban lévő
32 vállalkozásnak küldött
kérdőívet, olyan kérdésekre
vártak választ, hány munka-

június második felétől ismét
csökkent a regisztrált munkanélküliek száma is.
V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos mondandóját azzal kezdte,
nem volt még ilyen rendkívüli
helyzet az országban, a járvány idején is emberpróbáló
feladat volt a munkahelyek
megtartása. A kormány és
a frakció gyorsan reagált.
Szentgotthárdnak speciális a
helyzete Ausztria közelsége
miatt is. Az eltelt 2,5 hónapban sokan fordultak hozzá
segítségért, munkavállalók és
kisebb-nagyobb cégek is. Közvetítette a kéréseket, igényeket. A kormánynál értő fülekre

az egyik legdinamikusabban
fejlődő gazdasági társaság.
Dákai Ferenc, a Leadec Kft.
ügyvezetője elmondta: cégük
két pályázaton több mint 45
millió forintnyi, a munkahelyek védelmét szolgáló támogatást nyert el, aminek köszönhetően 118 munkahelyet
sikerült megőrizni. A Leadec
Kft. jelenleg 680 embert foglalkoztat, Győrben, Kecskeméten,
Szentgotthárdon, Szombathelyen, Miskolcon és Makláron
vannak telephelyei. Autóipari
cégek szolgáltatásait végzik.
Az ügyvezető hangsúlyozta, a
válság idején fölértékelődött
az állam szerepe. A szaktudás
nagy érték, a munkahelyvé-

Huszár Gábor, dr. Horváth Tamás,
V. Németh Zsolt, Dákai Ferenc
találtak, a kamaráktól érkezett
kritikákra is gyorsan reagáltak. Köszönetet mondott a
segítségért az Információs és
Technológiai Minisztériumnak is.
Huszár Gábor, mielőtt átadta a szót a Leadec Kft. ügyvezetőjének, elmondta: néhány
éve van jelen a városban a kft.,

delmi támogatás iskolapéldája
a válságra adott érzékenységnek, gyors válaszadásnak,
cselekvőképességnek. Megköszönte a minisztériumnak, az
országgyűlési képviselőnek,
a polgármesternek a segítséget, majd átvette az államtitkártól a munkahelyvédelmi
támogatási okiratot.  (t. m.)

Szentgotthárdi nevezetességek a megyei kiadványban
A szentgotthárdi értékek közül is több helyet kapott abban a kiadványban,
amelyet a Vas Megyei Önkormányzat nemrég jelentetett meg a megyei
értéktárba került értékekről.
A könyv a megye épített és kulturális örökségéhez, illetve a sport és az
ipari és művészeti megoldásokhoz kapcsolódó nevezetességein túl a természeti és az agrár- és élelmiszer-gazdasághoz tartozó értékekből is válogat.
A kiadványba kerülő szentgotthárdi értékek az alábbiak:
– A ciszterek kolostora és a Nagyboldogasszony plébániatemplom
– Az 1664. évi szentgotthárdi csata emlékének ápolása
– Széll Kálmán épített és szellemi öröksége
– A szentgotthárdi Kaszagyár és szerszámai
– Brenner János emlékezete.
Információ: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
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Módosították a költségvetést,
új eszközök szolgálják a gyógyítást
Szentgotthárdon több mint
három hónapos kihagyás
után rendkívüli ülésen találkoztak a képviselő-testületi
tagok július 9-én.
Huszár Gábor polgármester
köszöntötte a képviselőket és
az ülésen részt vevőket, majd
rövid tájékoztatót tartott az
elmúlt három hónapban történt eseményekről, tárgyalásokról, megbeszélésekről.
A képviselő-testület tagjai is
több mindenről beszámoltak,
felvetett kérdéseikre, észrevételeikre a polgármester,
valamint dr. Dancsecs Zsolt
jegyző válaszolt.
Első napirendi pontként
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési zárszámadási beszámolóját tárgyalták meg. A pénzügyi bizottság elnöke, Kovács
Márta elmondta, hogy az előző
évi gazdálkodás számbavétele
fontos, a 2019-ben tervezett
költségvetés jól teljesült, ehhez
megköszönte minden érintett
munkáját. A képviselő-testület
a 2019. évi éves belső ellenőrzési jelentést elfogadta, a 2019. évi
pénzmaradvány felhasználása
a 2020. évi rendeletmódosításban foglaltak szerint történik.
Szükséges a 2020. évi költségvetési rendeletet módosítani,

különösen az elfogadott zárszámadási rendeletben foglalt
döntések átvezetése miatt.
A Rendelőintézet Szentgotthárd struktúraváltására irányuló előterjesztést is
megszavazták. A 359/2019.
(XII.23.) Korm.rendelet alapján
struktúraváltás elősegítésére
10.347.200 Ft egyszeri
támogatást kapott az
intézmény, amelyből
elsősorban a lejárt
tartozásaikat kellett
kifizetni. Ezen túl pedig
az ellátás racionalizálására
kívánja felhasználni az intézmény: a sebészeti ellátáshoz
sterilizátort és fóliázógépet, az
urológiára cystoscopot, a fülorr-gégészetre fiberoscopot, a
fizioterápiás ellátáshoz, gyógytornához pedig bordásfalat,
kezelőágyat és tornatermi
eszközöket szerezhetnek be a
testület által jóváhagyott dokumentum értelmében.
Huszár Gábor polgármester
jubileumi jutalma kapcsán
arról döntöttek, hogy a 2011. évi
CXCIX. törvény 150. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése
alapján pedagógusi és köztisztviselői pályán eltöltött 35
éves munkaviszonya alapján 4
havi illetményének megfelelő
összegű jubileumi jutalomra
jogosult.

Pótmunkák elvégzésére, az
Interaktív Időutazó Múzeum
építése kapcsán a projekt megvalósításához szükséges saját
forrást – a 145/2019. számú
képviselő-testületi határozatban meghatározottakhoz

Kezdeményezik
a Wesselényi utcai
kiskertek
megvásárlását
képest – további + (bruttó)
20.789.687 Ft mértékig biztosítja a 2020. évi költségvetés
terhére azzal, hogy párhuzamosan a költségnövekmény
biztosítására igénylést nyújt be
az Irányító Hatósághoz.
Újabb pályázati lehetőség
nyílt az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Az önkormányzat pályázatot nyújt
be a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal épülete déli és nyugati oldalán,
valamint a belső udvarban található összesen 24 db „irodai”
ablak és 30 db folyosóablak,
8 db toronyablak felújítására
és hőszigetelésére. Az önkormányzat a megvalósításhoz

szükséges saját forrást ös�szesen legfeljebb 17.059.397 Ft
összegben biztosítja.
Me g h o s s z a b b í t o t t á k a
Muraba ETT részére nyújtott
tagi kölcsön visszafizetési határidejét, a szervezetnek 2020.
október 31-éig kell tartozását
visszafizetnie az önkormányzatnak.
Ingatlanok ügyében
is döntöttek, kezdeményezik a Magyar Állam tulajdonában és a
Nemzeti Földügyi Központ
kezelésében lévő Wesselényi
utcai kiskertek megvásárlását.
Ingatlanokat is értékesít az
önkormányzat, többek közt
Máriaújfalu városrészi belterületi ingatlanokat, a Rézi
Étterem előtti önkormányzati
ingatlant, valamint a Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlant is,
amely esetében felújításra is
lehet pályázni.
Tárgyalták a GotthárdTherm Kft 2019. évi számviteli
törvény szerinti beszámolóját
is, amelyet egybehangzóan
elfogadtak.
Rábatótfalu városrészen
belterületbe vonási kérelemről is szavaztak, egyhangúlag
jóváhagyták a kérelmet.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Legördült a gyártósorról a tízmilliomodik turbó benzines motor

Kaszás Zoltán és Grzegorz Buchal
a gyári ünnepségen

Folytatás az 1. oldalról
A szentgotthárdi motorgyár az év
elején kezdte gyártani azt a terméket,
amelynek a telepített gyártókapacitása eléri éves szinten a 350.000
darabot.
A gyári ünnepségen – amit a jelenlegi vírushelyzet miatt a személyes távolságtartásra ügyelve – a
munkatársakkal élő közvetítésben
megosztva tartottak, jelen voltak
azok a kollégák is, akik már 1992-ben

a motorgyárban dolgoztak, és szemtanúi voltak a termelés beindulásának.
A nemzetközi vírushelyzet okozta
leállást követően a szentgotthárdi
motorgyár május 13-a óta újra teljes gőzzel működik. Jelenleg a gyár
három műszakban teljes gyártókapacitással gyártja a kis benzines
turbómotorokat az európai ébredező
autópiaci igények kielégítésére.
Információ:
Opel Szentgotthárd Kft.
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Újabb kolostorablakok felújítására pályáznak
Alig egy éve nyújtott be
pályázatot Szentgotthárd
Város Önkormányzata a
kolostor keleti homlokzatán
és délkeleti sarkán található
ablakok felújítására, a kedvező elbírálásnak köszönhetően a munkálatok már
a végéhez közelednek. Az
önkormányzat újra pályázik
ablakok cseréjére.
Nem csupán az itt található
irodahelyiségek, de a refektórium és az emeleti tanácsterem ablakainak felújítása is
megvalósul, az ablakrácsokra
és a spalettákra is kiterjedő-

en. A projektben nem volt
lehetőség az épület összes
nyílászárójának cseréjére,
ezért a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására meghirdetett
aktuális felhívására újabb
pályázatot nyújtott be az
Önkormányzat.
Az idei pályázat célja a már
megkezdett fejlesztés továbbvitele a kolostorépület déli és
nyugati oldalán, valamint a
belső udvarban található, az
önkormányzati feladatellátást szolgáló ablakok cseré-

jével: összesen 24 db irodai és
30 db folyosóablak, továbbá
8 db toronyablak érintett.
Az irodaablakok esetében
a belső szárnyon hőszigetelt
üveg beépítésével terveznek. Egy restaurátori szakvélemény már rendelkezésre áll, a megvalósításhoz
azonban új örökségvédelmi
engedélyre is szükség lesz.
A támogatás intenzitása
50%, így – a pályázat nyertessége esetén – a megvalósításhoz szükséges költségek felét,
17.059.397,- forintot az Önkormányzat biztosítja 2020 és a
2021. évi költségvetés terhére.

Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

fekvőtámasz gyakorlatokra,
valamint lépcsőzésre, létramászásra, párhuzamos korláton végezhető gyakorlatokra
és függeszkedésre alkalmas
eszközt tartalmaz. A létesítmény elsősorban a felnőtt és
ifjúsági korosztály számára
nyújt aktív sportolási lehetőséget, de kiváló helyszíne
lehet a közoktatási intézmé-

nyek iskolai és szabadidős
sporttevékenységének is.
A kivitelezők mellett az átadáson részt vett Labritz Béla
alpolgármester, Doncsecz
András városüzemeltetési
vezető és Gaál Ákos sport és
ifjúsági ügyintéző.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Megnyílt az új sportpark

A Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program
keretében új sportpark épült Szentgotthárdon, a városi
sporttelepen, a műfüves labdarúgópálya és a centerpálya
közvetlen szomszédságában. A műszaki átadás-átvételt
július 16-án tartották. A nagyközönség már hivatalosan
is használhatja a létesítményt, a hét minden napján,
térítés nélkül.
A pályázati forrásból megvalósult „D típusú” sportpark
150 négyzetmétert meghala-

dó alapterületű, több mint 15
tollódzkodásra, húzódzkodásra, has- és hátizom-erősítő és

Motorosok a barokk templom előtt
Motorosok töltötték meg
július 5-én Szentgotthárdon a Nagyboldogasszony
templom előtti teret. A Zala
megyei Road Wanderers
Túra Chopper Motoros Club
Egyesület tagjai érkeztek a
városba.
A motoros csapat a felsőszöl
nöki Hármashatárhoz túrá-

zott. Zalaegerszegi szervezésben az egész Dunántúl
képviseltette magát. A két
délelőtti mise közötti időben
érkezett az apátsági templom
előtti térre kb. 120-130 motoros. Közös ima után Bodorkós
Imre szentgotthárdi plébános
áldotta meg a motoros csapat
tagjait.
Fotó: Bana Ferenc
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Vállalkozói fórum: fókuszpontban a turizmus
Augusztus 6-án a turizmussal foglalkozó vállalkozókat,
intézményeket hívták meg a
II. Szentgotthárdi Vállalkozói
Fórumra a városi önkormányzat képviselői.
Februárban, Helyben a jövőd címmel szervezte meg az
első fórumot a szentgotthárdi
önkormányzat, a vírusjárvány
miatt csak most adódott alkalom a folytatásra. Koszár
András alpolgármester és
Papp Bálint, az önkormányzat
stratégiai és fejlesztési ügyintézője a városban működő
vállalkozások, a helyi képzőintézmények és a helyi önkormányzat közti együttműködés
elősegítésére a turizmussal
foglalkozókat hívta párbeszédre, közös gondolkodásra
az Alpokalja Motelbe.
Két szálloda, a fürdő, a szakképző iskola, a Szentgotthárd
és Térsége Turisztikai Egyesület képviselői vettek részt a találkozón (sokkal több meghívót
küldtek a szervezők). Huszár
Gábor polgármester köszöntötte a meghívottakat, elmondta, a városnak az ipar mellett a
turizmus fejlesztése az egyik
legfontosabb feladata. Míg az
ipari üzemek sorsa magasabb
szinten dől el, a turizmus az
az ágazat, amelyre nagyobb
hatása lehet a helyi önkormányzatoknak. A térségnek,
az oktatásnak is érdeke, hogy
jól képzett szakemberek segítsék a munkát, összefogással
érhetők el jobb eredmények.
Példaként a fürdő esetét említette, amely a járvány kitörése
után szinte leállt, azt azonban
senki nem hitte volna, hogy
júliusban, külföldi vendégek
nélkül is jobb árbevételt ért
el, mint tavaly a hasonló időszakban, köszönhetően a szálloda és más társszervezetek jó
együttműködésének.
Koszár Zsolt alpolgármester
is azzal kezdte beszédét, hogy

az élet átírta a forgatókönyveket, már korábban meg akarták tartani a második fórumot.
Azért döntöttek a turizmus
mellett, mert a nagyobb ipari
cégek ilyenkor szoktak leállni, a nyár a turizmus ideje. A
gazdasági élet szereplői között
nagyon fontos az együttműködés, az önkormányzat szívesen vállal közvetítő szerepet.
Papp Bálint stratégiai és
fejlesztési ügyintéző
hangsúlyozta, az információk áramlása abban is segíthet,
hogy a fiatalok helyben maradjanak, itt találják meg boldogulásukat,
a város ösztöndíjrendszere, a
pályaorientációs alkalmak is
ezt szolgálják.
Korpics Ferenc, a Vas Megyei Szakképzési Centrum III.
Béla Technikum igazgatója röviden ismertette az intézmény
képzési profilját, a szakképzés
változását. Ettől a tanévtől
kezdve minden szakmai képzést választó diák kaphat ösztöndíjat, a második szakma
képzése is ingyenes. A fiatalok
szakmaválasztását a környezet is befolyásolja, valós képet
a gyakorlati oktatáson szereznek a pályájukról. Az iskola
együttműködik a gazdasági
szereplőkkel, igényeikhez alkalmazkodva próbálják a képzésüket igazítani. Koszár András hozzáfűzte, hogy a járvány
miatt sebtében bevezetett
digitális oktatás előnyeit bizonyos szakmákban részben
bizonyára lehetne használni
a jövőben is. Kovács Márta,
az önkormányzat bizottsági
elnöke és a Civil Fórum képviselője a gyesen lévő kismamák
képzésére hívta fel a figyelmet,
az online térben jól tájékozódó
fiatalokra számítva.
Vajda Anita, a Hotel Lipa
igazgatója elmondta: az a
rendelkezés, hogy csak mestervizsgával rendelkező mun-

katárs vehet részt a gyakorlati
oktatásban, irreális feltételeket teremtett a turisztikai
ágazatban. A tanulók között
sok talpraesett fiatallal találkoznak, de olyan is előfordul,
hogy a diák akkor jön rá, ő
nem is szakács, inkább ács
szeretne lenni (ács is lett!). A
jobban teljesítők közül van

Nem versenytársak,
hanem együttműködő
partnerek szeretnének
lenni
olyan, akinek munkát is ajánlanak. Későbbi hozzászólásában az igazgató megerősítette,
helyben nem versenytársként
tekintenek egymásra a szállodások, hiszen más a kínálatuk,
inkább partneri kapcsolatban
vannak, miként az iskolával
és a turisztikai ágazat más
szereplőivel is.
Dr. Simon Margit, a St.Gott
hard Spa & Wellnes igazgatója
is megerősítette, különösen
ebben az ágazatban nem tesz
jót, hogy ilyen sűrűn változtatják a szakképzés rendszerét, irracionális elvárásokat
támasztanak a gyakorlati
oktatáshoz, nehezen érthető
szakmai elnevezéseket használnak. A szombathelyi Orlay
iskolával és a helyi szakképzővel is jó az együttműködésük.
A jól megalapozott, használható nyelvtudás hiányát a

turizmushoz kapcsolódva
érzik igazán.
Takács Barbara Dalma, a
Gotthard Therme Hotel &
Conference marketing igazgatója elmondta: az Accent
szállodalánc 18 belföldi és
2 külföldi szállodát üzemeltet,
a magyar vendégek a vírus
lanyhulása után újra célba
vették Szentgotthárdot és
környékét. Korábban jellemzően a hosszú hétvégeken
keresték a hazai családok
a fürdőt és a hotelt, az
őszi időszakban inkább
külföldiek jöttek. A szállodalánc hirdetésekkel,
tudatos stratégiával készült
az újranyitásra. A szállodába
jelentkező fiatalok sokszor
azt hiszik, azonnal vezetők
lesznek, és nem kell végigjárni
a működtetéshez szükséges
lépcsőfokokat. Szívesen fogadnak pályaválasztás előtt álló
diákcsoportokat, akiknek be
tudják mutatni, milyen szakképzettségekkel tölthetnek be
különféle munkaköröket.
Kovács Márta megerősítette,
együttműködésre van szükség
ahhoz, hogy az idegenforgalom, turizmus fellendüljön a
városban és környékén. Az
ágazat szereplőinek partneri
viszonyt kell kialakítani egymással, az önkormányzatnak
segíteni kell a törekvésüket.
Papp Bálint és Koszár András
megköszönték a részvételt,
majd azzal zárták a II. Vállalkozói Fórumot, hogy szeptemberben folytatják. 
(t. m.)

Huszár Ádám könyvbemutatója
Szeptember 4-én délután, Szentgotthárdon mutatja
be első, Amy című könyvét Huszár Ádám, akit eddig a
Soulwave zenekar gitárosaként ismertünk. A történet
elején szereplő depressziós, összetört lány óriási személyiségváltozáson megy keresztül. Huszár Ádám művét meg
kell ismerni, át kell élni, és bele kell temetkezni! Felőröl,
összezavar, darabokra tör!
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Traktorosok versengtek Farkasfán
Július 25-én rendezték Szentgotthárd-Farkasfán a 2. Traktoros Napot. A délelőtti esőzés ellenére több százan
látogattak a rendezvényre.
A Farkasfai Traktoros Baráti
Kör szervezte a programot, a
tavalyi sikeren felbuzdulva,
immár másodszor. A környékről és Szlovéniából is érkeztek
a résztvevők.
Délelőtt földművelés bemutatót tartottak, majd a rendezők mindenkit vendégül
láttak egy tál gulyásra. Délután
megemlékezéssel folytatódott
a programsorozat, majd a
traktorok felvonulása után
Bodorkós Imre szentgotthárdi
plébános áldotta meg őket. A
traktorversenyek a gyorsasági

feladattal kezdődtek, majd az
ügyességi verseny következett.
A délelőtti eső után a felázott
talaj próbára tette a gépeket és
vezetőiket egyaránt.
A fő program, a traktor erőhúzás előtt ember-gép erőpróba volt. Kötélen keresztül
kellett a vállalkozó szellemű
nézőknek visszatartani és
elhúzni egy traktort.

Az eseményen az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltók oltási gyakorlatot mutattak be.
A traktoros nap zárásaként
egy roncs autóból mentették
ki a „bennszorult” sérültet.
A programok nagyon jól sikerültek, minden korosztály
élvezte a napot, a gyerekek
még sárfürdőt is vehettek a
nap vége felé.

Az esőzésnek köszönhetően sokkal látványosabbak
és izgalmasabbak voltak a
délutáni traktoros versenyek,
mint korábban.
Köszönet a szervezőknek!
Információ:
Farkasfai Traktoros
Baráti Kör, Vörös Gábor

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók augusztusban
265 éve, 1755. augusztus
15-én meghalt Robert Leeb
apát. Heiligenkreuzban van
eltemetve. 1688. augusztus
23-án született Bécsben. 1712ben szentelték pappá. 1728ban választották meg az 55.
heiligenkreuzi főapáttá, mely
tisztséget egészen haláláig
ellátta.
245 éve, 1775. augusztus
12-én halt meg Gusztáv Eberl
ciszterci plébános. 1726-ban
Szentgotthárdon született.
1756 körül bővíttette a temetőkápolna tornyát, és kriptákat alakíttatott ki alatta a rend
tagjai részére.
130 éve, 1890. augusztus 25én született Schwartz Elemér
a burgenlandi Vörösváron
(ma Rothenturm). A család
hamarosan Nagyfalvára költözött, ezért Szentgotthárdon
járt gimnáziumba. Ekkor került kapcsolatba a ciszterci renddel, ahova 1907-ben
lépett be, és 7 évvel később
szentelték pappá.
1890. augusztus 31-én
Pum Károly lett az új iparos
tanonciskola tanára és igazgatója. Az újonnan szervezett iskola helye a Fő téren
a katolikus elemi iskolában

volt. 1858-ban született a
közeli Németújváron. Szentgotthárdon karmestere volt
az egyházi és dalos egyletnek,
parancsnoka a tűzoltóknak,
alelnöke, elnöke, majd díszelnöke az Asztaltársaságnak.
43 éven keresztül itt tanított,
1938. október 12-én hunyt el,
a szentgotthárdi temetőben
nyugszik.
105 éve, 1915. augusztus
1-jén Szentgotthárd nagyközség egyhangúlag Sokoray
Eleket választotta meg vezető
jegyzőjének, ezt a tevékenységet haláláig, 1931. január 25-ig,
lelkiismeretesen végezte. Az
itt töltött tizenhat év alatt
felügyelője lett az evangélikus
egyházközségnek, elnöke,
majd díszelnöke a Vasmegyei
Jegyzők Egyesületének. A
szecessziós külsejű ház, ahol
családjával lakott, ma is áll
a Ligetnél, a Vörösmarty és
Eötvös utca sarkán.
1915. augusztus 16-án hajnali fél 3-kor rátóti kastélyában meghalt Széll miniszterelnök. A búcsúztató és a
felszentelés Rátóton a kastély
földszinti előcsarnokában
volt. Táplánszentkereszten, a
családi sírboltban nyugszik.

1915. augusztus 28-án halt
meg Drávecz Alajos magyarországi szlovén néprajzíró, a
morvaországi Lipniknél folyó
harcok során. 1866. szeptember 27-én született Tótfaluban
(ma Rábatótfalu – Szentgotthárd városrésze).
95 éve, 1925. augusztus 4-9.
között Mathiasz Artúr, a gimnázium igazgatója műkedvelő
előadásokat szervezett.
90 éve, 1930. augusztus
4-én Budapesten halt meg
Cseley József tanár és festőművész. 1868. május 11-én
született Cselejben (ma Szlovákia). Ő volt 1893-tól gimnáziumunk első rajztanára.
15 évig tanított itt, közben
megszerezte a tornatanári
képesítést. Sokat tett településünk sportjáért. Keszthelyen,
Hévízen, Nagyszebenben és
Piliscsabán az oltárképek
dicsérik tehetségét.
1930. augusztus 25-én
nyílt meg a Magyar-Belga
Ásványolaj Rt. új benzinkútja
a Kossuth Lajos u. 2. szám
előtt. Feltétel volt, hogy kizárólag hazai benzinterméket
forgalmazhattak, ennek betartását a képviselő-testület
ellenőrizte.

40 éve, 1980 augusztusában nevezték ki Schreiner
Vilmosné Molnár Zsuzsannát a Vörösmarty Gimnázium igazgatójának. Zsuzsa
néni nemcsak a mi gimnáziumunkban, hanem Vas
megyében is elsőként került
nőként igazgatói székbe.
25 éve, 1995 augusztusában
került jelenlegi helyére, a Stájer-ház elé Mákos Ferenc helyi asztalosmester által 1956ban, a híres nándorfehérvári
győzelem 500. évfordulójára
készített szobra Hunyadi
Jánosról. A műkőből készült
mellszobor először a Temetőkápolna előtti téren állt.
15 éve, 2005. augusztus
6-án alakult meg a Rábafüzesért Egyesület 22 fővel,
Cseri Lászlóné alapító elnökletével. Elsősorban a
településrész közművelődési
feladatait szervezik. 2010.
március 19-től Molnár Piroska lett az egyesület vezetője.
Évente van farsang, húsvéti
játszóház, májusfa-állítás,
idősek napja, Mikulásváró,
tavasszal barka-, ősszel gesztenye-túra.
Összeállította
Talabér Lászlóné

Szentgotthárd

8

Hagyományos tanévnyitóra készülnek az Arany iskolában
Hagyományos tanévnyitóra készülnek a Szentgotthárd és
Térsége Általános Iskola és Gimnázium Arany János 1-4.
Évfolyamos Általános Iskolájában. Schleipfnerné Gáspár
Andrea tagintézmény-vezető elmondta, a tervet azonban a
vírusjárványhoz igazítják, minden előírást betartanak.
Az iskolában 336 gyermek
kezdi meg a tanulmányait
a 2020/21-es tanévben. 79
első osztályos diák iratkozott
be, három első osztályt tudnak indítani. Egy osztályban
német nemzetiségi oktatás

lesz, és szlovén nemzetiségi
nyelvi csoport is indul. Az
elsősök már az új Nemzeti
Alaptanterv szerinti oktatásban részesülnek.
Amennyiben hagyományosan indulhat a tanév, sor kerül

az ünnepélyes tanévnyitóra,
de kicsit másképp, mint eddig.
Az iskola előtti téren 8 órakor
kezdődik az ünnepség a 2. és 3.
osztályosoknak, az 1. és 4. osztályosoknak fél kilenckor. Az
elsősöket a hagyományokhoz
híven a negyedikes tanulók
kísérik az óvodából az iskolába, és tűzik fel nekik az iskola
jelvényét. Eső esetén a 2.,3. és
4. évfolyamos tanulókat az
osztályfőnökök fogják várni az

osztálytermekben szeptember 1-jén, és csak az 1. osztályos
tanulóknak lesz megtartva az
ünnepélyes tanévnyitó a tornateremben, amire a szülőket
is szeretettel várják.
A tanévnyitóval kapcsolatos információkról az iskola
honlapján és a Facebook
oldalon is tájékozódhatnak
a szülők.
Információ:
Arany iskola

Iskolakezdés előtt a szakképzőről
Újra nevet váltott a szentgotthárdi szakképző iskola, nem
lesz iskolaőr az intézményben, ha a járványhelyzet lehetővé teszi, ismét orfalui erdei
táborral indítják a tanévet,
tudtuk meg Korpics Ferenctől,
az iskola igazgatójától.
Vas Megyei Szakképzési
Centrum III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nevét megváltoztatta az
intézmény fenntartója, az új
név: Vas Megyei Szakképzési
Centrum III. Béla Technikum.
A szakképzés átszervezése
nyomán kaptak új elnevezést
(hat év alatt immár ez a negyedik változtatás a szerk.).
Korpics Ferenc, az intézmény
vezetője elmondta, mivel az
oktatás az idén a technikumi
képzés felé tolódott el, ezt választották a legtöbben, ezért
változott így a név.

Szeptembertől technikumi
és szakképző iskolai osztályok
indulnak, a mintegy hatvan
nappali tagozatos diák többsége az ötéves technikumot
választotta, ipari informatikai technikus és vendégtéri
szak technikus szakmákat
tanulhatnak a fiatalok, terveik szerint két technikusi
osztály indul. A hároméves
szakképzéssel gépi és CNC
forgácsoló, valamint villanyszerelő, illetve cukrász szakmát választhattak a diákok,
szintén két osztályban képzik őket. A felvettek száma,
például olyan diákokkal is
gyarapszik, akik valamilyen
másik képzés első éve után
szeretnének szakmát váltani, ők nappali tagozaton az
előbb felsorolt szakmák közül
választhatnak, iratkozhatnak
be. A szakiskolát végzetteknek
nappali, vagy esti tagoza-

A Széchenyiben augusztus
31-én lesz a tanévnyitó
A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium
Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájában augusztus 31-én délután tartják a tanévnyitót. Kovács Jánosné
tagintézmény-vezető elmondta, az iskola tanulólétszáma
a 2020/2021-es tanévben 250 körüli (a végleges adatokat
szeptember 1. után lehet rögzíteni).

ton továbbra is lehet kétéves,
érettségire felkészítő oktatást
vállalni. Várják a felnőttek
(esti tagozatos) jelentkezését
is az ipari informatikai technikus, CNC programozó, ipari
szerviztechnikus, cukrász, kereskedő és webáruházi technikus, gépi és CNC forgácsoló,
vendégtéri szaktechnikus,
szakács és villanyszerelő ingyenes képzésekre
A szakképző iskolában javában zajlanak a nyári munkák.
A tornateremben egy pályázat
segítségével kicserélik a padlót, a kémiai labor átalakítása
után cukrász tanműhelyt
alakítanak ki, ahová új gépek,
felszerelések érkeznek. A kémiai labor anyagait, eszközeit
is megőrzik, ha szükséges, újra
használhatók lesznek. PLCeszközök is érkeznek – ezek
olyan modulok, egységek,
melyek gépi szerkezetek irányítására szolgálnak. Néhány
laptoppal, asztali számítógéppel is bővül az iskolai kínálat.
A júniusban végzett osztályok kívánságra, megpróbálják megtartani a májusban
elmaradt ballagást. Többféle
elképzelésük is van arra, hogy
augusztus 29-én délután, milyen forgatókönyv szerint ballagjanak. A járvány alakulását
messzemenően figyelembe
veszik, ahogy a járványtól

függ az is, hogy a szeptemberi
iskolakezdést az idén is Orfaluban, erdei táborban nyitják,
vagy sem. Az első, tavalyi
tábor nagy népszerűségnek
örvendett…
Egy új rendelkezés szerint
azokban az iskolákban, ahol
problémát okoz a tanulók
viselkedése, iskolaőröket lehet
foglalkoztatni az intézményvezetők kérésére. Júliusban,
több sajtóorgánumban nyilvánosságra hozták a Vas megyei
adatokat, ezek között szerepelt
a szentgotthárdi szakképző iskola is. Korpics Ferenc
elmondta, nem lesz iskolaőr náluk. Áprilisban készült
egy országos felmérés, akkor
bűnmegelőzési tanácsadóra
gondoltak, a rendőrségtől
érkező szakember hasznos tanácsokkal szolgált korábban, a
tanulók és a tanárok is avatott
szakembertől hallhattak előadást, illetve kaptak választ a
kérdéseikre. A szentgotthárdi
szakképző iskolában ritkán,
két-háromévente fordul elő
egy-egy fegyelmi ügy, volt
olyan, hogy iskolaidőben, de
nem az intézményben követték el a fegyelmi ügyet a tanulók. A fenntartóval, utána a Vas
Megyei Rendőr-főkapitánysággal egyeztetve, lemondták
az iskolaőr foglalkoztatását.
(t. m.)
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MOZIMŰSOR
augusztus 14. 19:00, augusztus 16. 18:00, augusztus
18. 19:00
Pont az a dal (szinkronizált
amerikai zenés film – 2D)
A Los Angeles-i zeneipar csillogó világában játszódik a híres
énekesnő, Grace Davis története,
akinek a tehetsége és az egója elképzelhetetlen magasságokban
szárnyal. Maggie, a túlterhelt
személyi asszisztense a napi
csip-csup ügyeit intézi, de nem
mondott le arról az álmáról,
hogy zenei producer legyen…
augusztus 15. 17:00, augusztus 16. 16:00
Scooby! (szinkronizált amerikai családi animációs kaland-vígjáték – 2D)
Ez a történet nemcsak azt
beszéli el, hogyan lett a beszélő
és okos dán dog kölyök egy bizonyos Bozont legjobb barátja,
hanem azt is, miképpen lettek
ők és új barátaik a bűn állhatatos
üldözői. Most szembe kell nézniük minden idők legnagyobb és
legördögibb főgonoszával, aki
az űrhajójáról a kutyokalipszist
akarja rászabadítani a világra…
augusztus 15. 19:00, augusztus 17. 19:00
Pesti balhé (magyar akcióvígjáték – 2D)
Gyermekként elválaszthatatlan barátok voltak, és csak kicsit
rosszak. Azután felnőttek, de
nem komolyodtak meg. Egyikük
kivételével mind ugyanolyan
tréfacsinálók maradtak, mint
ifjú korukban. Amikor felmerül
az ötlet, hogy egy fura festményt lopjanak be az évszázad
műkincs-árverésére, még a tőlük eltávolodott régi havert is
sikerül rábeszélni az eszement
bűntényre…
augusztus 21. 19:00, augusztus 23. 18:00, augusztus
25. 19:00
Teljes titoktartás (szinkronizált francia-belga thriller
– 2D)
Kilenc műfordító gyűlik össze
a vidéki kúria páncéltermében,

augusztus 22. 19:00, augusztus 24. 19:00, augusztus
28. 19:00

hogy a legnagyobb titoktartás
mellett lefordítsák egy sikerkönyv utolsó kötetét. Úgy tűnik,
hiába minden óvintézkedés,
mert a regény első tíz oldala
feltűnik az interneten, és egy
ismeretlen zsaroló elképesztő
összeget követel, hogy ne hozza
idő előtt nyilvánosságra a folytatást. Vajon hogyan történhetett meg?
augusztus 22. 17:00, augusztus 23. 16:00
Állati jó kekszek (szinkronizált amerikai-spanyol-kínai
családi animációs film – 2D)

Owen a munkájának él, és
nem sok ideje marad a családjára. Nagybácsija rá hagyja a
vándorcirkuszát, ám a társulat
elvesztette régi fényét. Az öreg
rokonnak van egy titka, ami
megoldást jelent. Rejtélyes dobozban mágikus kekszek lapulnak, amelyekkel olyan élőlénnyé
változhat a porondon, amilyenné
csak szeretne. A sütiket persze
más is meg akarja szerezni...

St a t e n I s l a n d k i r á l y a
(szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)
Scott lelassult a fejlődésben,
amióta tűzoltó apja hétéves
korában meghalt. Most a húszas
évei közepén jár, napjait füvezéssel és bandázással tölti. A kórházi
nővér anyjával él, aki randizni
kezd egy tűzoltóval. Ekkor olyan
események láncolata indul be,
amelyek arra kényszerítik, hogy
megküzdjön a gyászával, és megtegye élete első óvatos lépéseit
előre…
augusztus 29. 17:00, augusztus 30. 16:00
Állati jó kekszek (szinkronizált amerikai-spanyol-kínai
családi animációs film – 2D)
Tartalom: augusztus 22. 17:00
augusztus 29. 19:00, augusztus 30. 18:00, augusztus
31. 19:00, szeptember 1. 19:00
AZ ÉV FILMJE
A mozi világában minden
esztendőben van egy „legjobban várt” alkotás. Idén talán
ez a Tenet című szuperprodukció. A koronavírus okozta
veszélyhelyzet az egész világot
megrengette, és bizony a filmes
iparágat sem kímélte. A forgalmazók nagyon sok közönségfilm bemutatóját áttették
jövőre, de egy nem mindennapi történetnek mindig volt
2020-as premierdátuma. An�nyira fontosnak tartják a minél
előbbi megjelentetését, hogy
most kivételesen először nem
Amerikában, hanem Európá-
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ban láthatják az érdeklődők.
A bennfentesek már véleményt mondtak róla, és ezek
egyöntetűen pozitívak. Szenzációsnak ígérkezik, és sokan úgy
gondolják, hogy a közönség
miatta újra megtölti a vetítőtermeket. Szentgotthárdon is
hamarosan az ezüstvászonra
kerül. További információk
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu
MENJÜNK MEGINT MOZIBA!
A pandémia okozta gazdasági válság a kulturális szektort
sem kímélte. 2020 március
közepétől június végéig például
zárva voltak a vetítőhelyek, és
a júliusi újranyitásra már alig
maradt aktív közönség. Persze
egyelőre a Tenet kivételével
nagy durranás nem várható, de
a nézők számának drasztikus
visszaesése további problémákat okoz. A szentgotthárdi
mozi ugyancsak nehéz helyzetbe került, mert jelentősen
csökkent a vendégek száma,
és ezért a bevételek szintén
messze elmaradnak a korábban megszokottól. A helyzet
kritikus, de egyelőre még nem
reménytelen. Továbbra is prioritás, hogy itt az emberek
jól és biztonságban érezzék
magukat, ezért a személyzet
kiemelten figyel és ügyel az
épületben tartózkodók egészségére, gyakorlatilag mindenki
fokozott védelemben részesül
a közel 107 éves falak között. Ha
a városban és a térségében élők
még mindig fontosnak tartják
ezt a közösségi színteret, akkor
leginkább azzal tudnak a fennmaradásához hozzájárulni,
hogy rendszeresen felkeresik.
Akár azért, hogy megnézzenek
egy remek filmet, esetleg vegyenek néhány vendégjegyet
a családtagjaiknak és a barátaiknak, vagy csak vásároljanak maguknak egy csomag
friss pattogatott kukoricát.
A Csákányi László Filmszínház
mindenkit visszavár!
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Idegenvezető-képzést tartottak turisztikai szakembereknek
A határtérség idegenforgalmának fellendítése érdekében
fontos, hogy legyenek olyan szakemberek, akik jól ismerik
és be is tudják mutatni a helyi nevezetességeket. Ezért a
Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület helyi idegenvezető-képzést tartott Orfaluban azoknak a turisztikai
szereplőknek, akik ezt igényelték.
A négyszer nyolcórás képzést június 23., 25., 30. és
július 2-án tartották. Zömmel
szállásadók jöttek el, de a
Magyarországi Szlovének
Szövetsége és a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület is elküldte egy-egy munkatársát.
A hallgatók délelőttönként
elméleti ismeretekkel gazdagodtak. A tananyag marketingről a szakrális értékek
bemutatásáról, a kerékpáros
túravezetésről adott tájé-

koztatást, főként számos
hasznos ismerettel szolgált.
Délutánonként pedig jó példaként szolgáló turisztikai
attrakciókat látogattak meg
a hallgatók.
A kirándulásokkal a tapasztalatcsere, a közösségi gondolkodás erősítése is célunk
volt – mondta Völler Andrea,
a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület turisztikai
menedzsere. – Azt szeretnénk,
ha a határvidéken működő

Lomtalanítás
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
lomtalanítási akciót szervez az alábbi
napokon és helyszíneken:
2020. szeptember 19-én (szombaton):
Szentgotthárdon a Rába-folyótól
nyugatra eső utcákban (Pável Á. ltp-en,
Hunyadi, Május 1., Malom, Mátyás király,
Móricz Zsigmond, Ady Endre, Baross
Gábor, Jókai és a Gárdonyi G. utcákban)
valamint Rábatótfalu, Rábafüzes, Ja
kabháza, Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida
és Zsidahegy városrészeken.
2020. szeptember 26-án (szombaton):
Szentgotthárd Rába-folyótól keletre
eső területe (Füzesi – József A. – Széchenyi – Bethlen G. – Rózsa F. – Táncsics
M. – Mária – Petőfi S. - Kisfaludy S. –
Kossuth L. – István király utcák által
határolt terület valamennyi utcája) és
Rábakethely városrészen.
Kérjük, hogy a fenti időpontban
reggel 7 óráig a lakásban keletkezett,
felhalmozott és feleslegesség vált
lomokat az alábbi felsorolás alapján
szállítójárművel megközelíthető közterületre, legkorábban a lomtalanítás
előtti nap helyezzék ki. A lomtalanítást
az STKH Sopron és Térsége Környe-

szolgáltatók nem konkurenciaként tekintenének a másikra,
hanem erősítenék egymást.
Kaptak olyan feladatot, ahol
közösen kellett programcsomagot összeállítaniuk
a megismert vonzerőkből.
A gyakorlatorientált vizsga összegző workshop volt,

mindenki elmondta, milyen
információkkal gazdagodott
a képzés során, és bemutatta,
hogyan fogja hasznosítani
a saját tevékenységében a
tanultakat.
Információ:
Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület

A képzés résztvevői Orfaluban

zetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. (székhely: 9400 Sopron,
Harkai domb 0466/31 hrsz.) végzi, aki
az ingatlanhasználóktól a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedény méreteit meghaladó
nagydarabos háztartási lomhulladékot (EWC 20 03 07) veszi át.
A LOMTALANÍTÁS SORÁN
KIHELYEZHETŐ HULLADÉKOK:
• Bútor, berendezési tárgy, eszköz
(ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal,
szék, fogas)
• hordók, műanyag vagy fa
• kerti garnitúra
• szőnyeg
• nagyobb játék
• ruhanemű, textil (kisebb darabok
bezsákolva)
NEM KIHELYEZHETŐ HULLADÉKOK:
A bezsákolt háztartási hulladék nem
minősül lomhulladéknak!
• zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék)
• szelektív hulladék (sárgazsákban
gyűjthető hulladékok)
• állati tetem,
• trágya,
• autóbontásból származó alkatrész
(kárpit, szélvédő, lökhárító stb.),
• építési törmelék és bontási hulladék
(mosdókagyló, csempe,WC csésze, ajtó, ablak, falburkolat, padló, szigetelőanyag stb.),

• lapátos, zsákos hulladék,
• elektronikai hulladék (a szétbontatlan televízió, rádió, mosógép, hűtőgép
sem! stb.),
• veszélyes hulladék (pl.: permetezőszer göngyöleg, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső,
hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj,
olajos, üzemanyagos göngyöleg stb.)
• személy-, teher-, traktor gumiabroncs
fIGYELEM! A fentiekben felsorolt
hulladékok nem kerülnek elszállításra
sem a lomtalanítás során, sem később.
Ezen hulladékok nagy részének (pl.
építési törmelék és bontási hulladék,
elektronikai hulladék) átvétele a
hulladékudvarban ingyenesen biztosított. (Szentgotthárd, Nyárfa utca
vége. Nyitva tartás: kedd: 8:00–15:30-ig,
csütörtök: 8:00–15:30-ig, minden hó 1.
szombat: 8:00–15:30-ig)
A Zöldudvarokban befogadható hulladékok fajtáiról a Szolgáltató honlapján (https://stkh.hu/szolgaltatasaink/
zoldudvarok-uzemeltetese/), valamint
nyitvatartási időben az alábbi telefonszámon tájékozódhatnak: +36/94/200-563.
A közterületekre a nem elszállítható
hulladékok kihelyezése jogtalan közterület-használatnak minősül, így az
ingatlantulajdonos/ok ellen eljárás
kezdeményezhető, illetve a hulladék
az ingatlantulajdonos/ok költségére
elszállíttatható.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
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Lassan újraélesztik a kulturális programokat
Július 30-án ünnepelte 15. születésnapját a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület Szentgotthárdon. A jeles alkalmat felhasználva, a város lakóit kérdezték az egyesület munkatársai.
A kultúrkonzultáción arra voltak kíváncsiak, milyen programokat látogatnának szívesen.
A korábbi évek megszokott
rendjét felborította a koronavírus-helyzet, elmaradtak
az idei nagyrendezvények, a
Szerelmesek Fesztiválja, a Történelmi napok. A két hónapos
kényszerpihenő alatt, az online

500 főben limitálták a rendezvényeken megjelenők számát,
augusztus elsején, igaz, hogy
csökkentett „üzemmódban”,
de mégis meg tudták tartani a
Covid írtó Mini Hopplá Fesztivált az Alpokalja Kemping te-

térbe „költöztették” az aktuális kulturális programokat. A
járvány lazulása után, május
végétől fedett teraszos vendéglátóhelyekre szerveztek zenés
előadásokat. Szentgotthárd
Város Fúvószenekara többször
örvendeztette meg a közönséget térzenével, egyszer az eső
miatt be kellett menekülniük
az egyik étterem terasza alá.
Az országos rendelkezések

rületén (karszalagos belépőkkel számlálták a közönséget).
Ez volt a 31. Hopplá Fesztivál a
városban.
Lassan éledezik a kulturális
élet, a Színházban újra próbálnak a kórusok, a színjátszók, a
programok szervezői főként a
helyi erőkre összpontosítanak,
előadásokat, kiállításokat is a
városban élő alkotókra „alapozva” szeretnének bemutatni.

Közösségi varrás

A kultúrkonzultációra kérdőívet állítottak össze, arról
érdeklődtek, mely rendezvényeket szerették a legjobban,
milyen programokat fogadnának szívesen, miként, honnan
informálódnak a kulturális
eseményekről.
Július 30-án a város több
pontján szólították meg az
embereket a Pannon Kapu Kulturális Egyesület munkatársai,
kérésükre 131-en töltötték ki

a kérdőíveket. Feldolgozásuk
után az egyesület rendezvényszervezői közzéteszik az
eredményt a PKKE megújult
honlapján, illetve Facebook
oldalán is. A jövő évre tervezett rendezvénynaptár ös�szeállításakor messzemenően
figyelembe veszik a felmérés
eredményeit, a szentgotthárdi
lakosok kulturális igényeit.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Szentgotthárdon júliusban kétszer szervezett közösségi
varrást a Muraba ETT, amelynek célja a többször használható környezetbarát tároló tasakok készítése volt az
#egyvanbelőle kampányuk keretében. A varrásra jelentkezők
a Színház aulájában dolgoztak.
Július 20-án a jó hangulatú
eseményen közel 15 önkéntes
vett részt, akik a munka közben megosztották egymással
saját tippjeiket, trükkjeiket is a
varrás kapcsán. Így a délután
végére kisebb közösség is formálódott a beszélgetéseknek
köszönhetően az eredményes
foglalkozás mellett. Volt, aki
varrógéppel, volt, aki a nélkül
érkezett, de mindenki hasznossá tudta tenni magát, akár

az anyagok előkészítésével,
akár textilszabással vagy éppen madzagok befűzésével.
Az elkészült tasakokat egyelőre a Muraba irodájában
tárolják, és majd csak minden
rendelkezésre álló anyag felhasználását követően osztják
szét ezeket.
Július 27-én ismét a Színház
aulája adott otthont a kezdeményezésnek.
(Információ: Muraba ETT)
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Sportprogramajánló
Szentgotthárdi VSE – Jánosháza VSE (Megyei I. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2020.08.19. - 17:30 Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
SzentgotthárdI VSE – Lorry GM Kft Szarvaskend (Megyei I.
labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2020.09.12. - 16:30 Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
Rábatótfalui SE –Jáki SE (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2020.08.23. - 17:30 Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Rábatótfalui SE – Tutitextil-Körmend VSE (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2020.08.30. - 17:30 Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Rábatótfalui SE – Gyöngyöshermán-SZSE (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2020.09.13. - 16:30 Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Máriaújfalu SE – Csörötnek KSK (Megyei III. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2020.08.23 - 14:30
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
Máriaújfalu SE – Magyarlaki SK (Megyei III. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2020.09.06 - 17:00
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Beindultak az EFI ingyenes
mozgásprogramjai
Meghirdette ingyenesen igénybe vehető mozgásprogramjait a
helyi Egészségfejlesztési Iroda. A korábbi évek hagyományait
követve a mozgásra, ezzel együtt pedig az egészségmegőrzés
és az egészséges életmód fontosságára hívja fel a figyelmet
a szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda, díjmentesen látogatható mozgásprogramjaival.
Programok:
• Pilatas – keddi napokon
19:00 órás kezdéssel, foglalkozásvezető: Sütöri Eszter.
Helyszín: Hotel Lipa
• Alakformáló Aerobic –
keddi napokon 19:00 órás
kezdéssel, foglalkozásvezető:
Huszár Vanda. Helyszín: Széchenyi tornacsarnok
• Szenior Örömtánc – keddi
napokon 9:00 órás kezdéssel,
foglalkozásvezető: Huszár Jánosné. Helyszín: Vörösmarty
gimnázium Tornacsarnoka
• Nordic Walking Klub –
szerdai napokon 18.00 órás
kezdéssel, foglalkozásvezető:
Sütöri Eszter, Indulás: Védőnői
bejárat (Szentgotthárd Rákóczi út 5 udvar)
• Latin Zumba – szerdai napokon 19:00 órás kezdéssel,
foglalkozásvezető: Horváth

Kristóf. Helyszín: Szentgotthárd Hunyadi u. 21.
• Futóklub – csütörtöki napokon 18:00 órás kezdéssel,
foglalkozásvezető: Koszár
Zsolt. Indulási helyszín: Színház előtti tér (Szentgotthárd
Széll K. tér 7.)
• Ringató – pénteki napokon
11:00 órás kezdéssel, foglalkozásvezető: Reibling Ewa. Helyszín: Vörösmarty gimnázium
Tornacsarnoka
• Ingyenes teniszezési lehetőség (előzetes egyeztetés
alapján). Helyszín: Hotel
Lipa
A programokról további
információ személyesen a
szentgotthárdi EFI irodában
(Szentgotthárd Rákóczi út
5.) vagy telefonon a +36 94
380 094.
Készítette: gá

Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (35.)
Néhány fontos jó tanács vakációzó gyermekeknek
Tu d j u k m i n d a n ny i a n ,
hogy mennyire nehéz volt a
corona vírus miatti karantén
időszaka, nemcsak a diákok,
hanem a szülők számára
is. Mindezek után örültünk
a szabadságnak. Jöhetett a
vakáció, nyaralás, ami sajnos
néha apróbb kellemetlenséggel is járhat. Erre való
tekintettel szeretnék néhány
tanácsot megosztani.
Töltsék a gyerekek a nyarat
a szabadban, de a déli hőséget (11-15 óra között) – főként
strandokon – kerüljék el,
hamar leéghetünk. Kiránduláskor gondolnunk kell a

kullancscsípés veszélyeire.
Mindenkinek ajánlom a kullancs elleni védőoltást, a kullancs okozta agyhártyagyulladást kivédi, a Lyme-kórt
nem. A beoltottak is naponta
tekintsék végig testüket. Ha
kullancsot észlelünk, csipes�szel kell eltávolítani anélkül,
hogy bekennénk vagy mas�szíroznánk. A kerékpározás
közkedvelt és egészséges,
de nem veszélytelen. Már
kiskorban szoktassuk rá a
gyermekeket a védőeszközök, védősisak
használatára! A fejsérülések sokszor

visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak.
A szabadban történő sportoláskor horzsolások is előfordulhatnak. Sebfertőtlenítő,
sebtapasz mindig legyen
nálunk, kisebb horzsolásokat
így el tudunk látni. A meleg
nyári időszakban fontos a
folyadékfogyasztás. Könnyű
ételeket, sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk! Az élelmiszerek frissek legyenek,
fokozott figyelmet fordítsunk
a tárolásukra!

Felhívom figyelmüket a
Salmonella fertőzésekre.
Ilyenkor rendszerint magas
lázat, híg székleteket, hányást
észlelünk. A méhcsípés ritkán súlyos allergiás reakciót
válthat ki. Ilyenkor sürgős
orvosi ellátást igényel a beteg.
A gyerekek szeretnek strandolni, fürdeni. Vigyázzanak
a szülők az úszni nem tudó
gyermekekre! Mindenkinek
kellemes nyaralást kívánok!
Dr. Tőkés Emma
gyermekorvos
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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EFI Futóklub alakult Szentgotthárdon
Az Egészségfejlesztési Iroda
kezdeményezésével júniusban elindult az „EFI Futóklub”. Az ötletet a tavalyi
egészségnapon megtartott
közös edzés, illetve a futás
népszerűségének növekedése adta. A foglalkozásokat
Koszár Zsolt többszörös felnőtt országos bajnok vezeti.
A minden csütörtökön 18:00
órakor kezdődő edzések a
Várkertben zajlanak.

megismerkednek különböző
edzéstípusokkal, megtanulják,
hogyan építsék fel edzésekeit

a hét többi napján is. Továbbá
a csoportban végzett mozgásnak közösségépítő hatása is

jelentős, és kiváló társaságban
még jobban ösztönzik egymást a résztvevők. „Nagyszerű
kezdeményezés és örülök,
hogy vezethetem a foglalkozásokat. Már az első pár alkalom
után látszott, hogy összetartó
és egymást motiváló a csapat
magja. Átlagosan 20 fő körüli létszámmal zajlanak az
edzések. Nem a versenyzés a
lényeg, hanem a jó hangulat,
valamint mindenki a saját
maga által kitűzött célokat
elérje. Szeretettel várunk minden mozogni vágyót” – mondta Koszár Zsolt.
Készítette: Synergy Fitness
Szentgotthárd SE

hasonlóan a 2020–2021-es
szezonban is az összes megyei bajnokságban találkozhatunk szentgotthárdi érdekeltségű csapattal. A Vas
megyei I. osztályban 17 csapat
verseng a bajnoki címért. A II.
osztály déli csoportjában 14
gárda küzd, míg a III. osztály
Körmendi csoportjában 16

egyesület adta le a nevezését az idei bajnoki kiírásra.
A legfelsőbb megyei osztályban hosszú lesz az őszi
szezon, mivel a 17. forduló
december 5-6-án lesz, a megyei II. o. november 8-án, míg
a megyei III. o. november 22én zárul az őszi fordulókban.
Készítette: gá

Legfontosabb céljuk az
egészség és állóképesség
javítása minden korosztály
számára felkészültségtől
függetlenül. A résztvevők

Kezdődik a labdarúgóidény
A 2020–2021-es megyei
b a j n o k i l a b d a r ú g ó i d é ny
augusztus 2-án kezdődött,
amikor elindult az Országos
Magyar Kupa Vas megyei
fordulója. A helyi csapatok
közül elsőként a Szentgotthárdi VSE lépett pályára,
akik az első fordulóban 4-2es vereséget szenvedtek a

Csákánydoroszló csapatától,
ezért ők is a Halmosi Zoltán
Vas Megyei Kupában folytatják a kupaküzdelmeket a
Rábatótfalui SE és Máriaújfalu
SE csapataival egyetemben
augusztus második hétvégéjén. A bajnoki fordulók
augusztus 15-16-án kezdődnek. A tavalyi bajnoksághoz

Könye Róbert Teke Emlékverseny
A Thermalpark Szentgotthárdi VSE Tekeszakosztály
2020-ban is megrendezte a
Könye Róbert Teke Emlékversenyt.
A versennyel méltó módon
emlékeznek csapattársukról,
Könye Róbertről. A korlátozások miatt a megszokottaktól eltérően csak július
25-én tartott rendezvényen
16 csapat vett részt, a csapatverseny mellett egyéni
sprintversenyen is versenghettek egymással a tekézők.
A versenyre a helyi csapatok
mellett érkeztek sportolók
Csákánydoroszlóról, Zala-

szentgrótról, Lávásziból,
valamint versenybe szálltak a korábbi sportoló volt
kollégái a „Vám” csapata is.
A csapatversenyt a Szentgotthárdi VSE I. csapata
nyerte, megelőzve a szintén
helyi Szöcske Baits-et és a
TEK Csákánydoroszló csapatát. A győztes csapat tagjai:
Cserpnyák Árpád, László
György, Pákai Zsolt, Somodi
Károly. A sprintversenyben a csákányi Vilics Gábor
győzött, megelőzve Somodi
Zsoltot és Cserpnyák Martint. A díjakat Könye Róbert
lánya, Adrienn adta át.
Készítette: gá
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Kiállítás nyílik Szentgotthárd sportjáról
A Honismereti Klub és a Móra
Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeum évek óta rendez
időszaki kiállításokat az önkormányzati hivatal előterében. Idén Szentgotthárd
sporttörténetéről gyűjtöttek
képeket, dokumentumokat,
fotókat a kiállításhoz.
Csuk Alajos és dr. Frank Róza,
a Honismereti Klub tagjai rendezték azt a kiállítást, ami
augusztus 19-én nyílik meg
az önkormányzati hivatal előterében. Csuk Alajos egykori
sportfelügyelő jól ismeri a
város sporttörténetét. Évek
óta gyűjti a fotókat, dokumentumokat, kutatja a városi sport
történetét. Az idei évre tervezett sporttörténeti kiállítás
megvalósításába a klubtagok
is bekapcsolódtak. A könyvtár
helyismereti gyűjteményében
gyűltek a tárgyi emlékek, a

fotókból válogatás készült, s
Frank Róza elgondolása alapján válogatták ki az egyes tablókra kerülő képeket és szöve-

indult Szentgotthárdról, illetve
egyes sportágakban, napjainkban is születnek kiemelkedő
eredmények.

tály emlékeit, fotóit, történeti
leírását állították ki. A kiállítás
ingyenesen megtekinthető a
kolostorépület előterében.
M. P.

Tekepályabérlés

geket. Az öt tablón a történeti
bevezető mellett helyet kaptak
a városban működő szakosztályok, illetve a város nevezetes
sportolóiról is megemlékezik
a kiállítás. Számos élsportoló

A város sporttörténete 1896ig nyúlik vissza, akkor alapították a Kerékpáros Egyletet,
Szentgotthárd első sportegyesületét. A tablókon és a vitrinekben tizenhárom szakosz-

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

SZET Szentgotthárdi Kft.
Telephelyünkön garázsok, irodák, raktárak bérbe adók!
Halottbeszállítás
24 órás ügyelet:
06-30/2827-684
06-30/819-0856
Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda:
06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő:
munkanapokon 8.30-15.00
Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.
Villanyszerelés, külső-belső burkolás.
Kapubejárók készítése, kertépítés.
Takarítás.

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
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Hosszúra nyúlt az idei Városi Tekebajnokság
A vírushelyzet következtében a tervezettnél később,
csak júliusban zárult a tekések
városi versengése. A 20192020-as kiírásban 8 csapat
küzdött a végső győzelemért
(Gyantafalfa, XXL, Kiütők,
Rotyoládák, Pawel Packing,

Szöcske Baits, Kiswire, Rodeo
Pizzéria). A verseny végig nagyon szoros volt, ezt az is bizonyítja, hogy az első három
helyezett csapat azonos számú
pontot (22) gyűjtött a körmérkőzések során, de a negyedik
és ötödik helyezett csapatok is

16 egységgel zárták a bajnoki
évadot. A legtöbb fát (15953)
és ezzel a végső győzelmet a
Gyantafalva csapata érte el,
mögöttük az XXL (15466) és a
Rotyoládák (150005) végeztek.
Az egyéni teljesítmények tekintetében átlagfában Walcher

Román (306,9) – Szöcske Baits,
Cserpnyák Árpád (300,3) –
Kiütők és László Kata (299,8)
– Szöcske Baits teljesítettek,
szintén Kata nevéhez fűződik a
legjobb teljesítmény egy adott
fordulóban (349).
Készítette: gá

Megköszönték munkájukat – Széll Kálmán ösztöndíj 2019.
Július 13-án délelőtt a polgármesteri tárgyalóban gyűltek
össze a 2019. év Széll Kálmán ösztöndíjas diákjai, akik
egy-egy könyvjutalomban
is részesültek az ösztöndíj
mellett.

is meríthet, majd mindegyik
dolgozathoz fűzött egy-egy
gondolatot. Hangsúlyozta,

az önkormányzatnak fontos,
hogy a szentgotthárdi fiatalok ötleteinek, észrevétele-

Labritz Béla alpolgármester
köszöntötte a négy diákot,
Kern Dórát, Kovács Esztert,
Kóczán Zsófiát és Dancsecs
Domonkost (az ötödik ösztöndíjas diák, Papfalvi Bertalan
nem tudott részt venni a
programon). Elmondta, hogy
fontos és értékes anyagok
készültek, amelyekből a város

inek teret adjon, a cél pedig
az, hogy a későbbiekben a
városban is boldoguljanak,
megszerzett tudásukat, ismereteiket itt kamatoztassák
Szentgotthárdon.
2019-es pályamunkák:
D a n c s e c s D o m o n ko s :
A szentgotthárdi Zöld Kártya
Kern Dóra: Interaktivitás a
(város)központban
Kóczán Zsófia: Kalandok a
Hármashatáron
Kovács Eszter Zsuzsanna:
Média és az egészségünk
Papfalvi Bertalan: A Diákmunka lehetőségei és útvesztői Szentgotthárdon

Szeretnél ötven/százezer forint zsebpénzt keresni egyetlen dolgozattal?
Ehhez nem kell mást tenned, mint
egy jó pályamunkát készíteni a Széll
Kálmán Tanulmányi Ösztöndíj pályázat keretében. A nyertes pályázók
munkáit 10 hónapon keresztül 5.000
Ft/hó (középiskolások részére) illetve
10.000,- Ft/hó (főiskolások/egyetemisták részére) összeggel díjazza
Szentgotthárd Város Önkormányzata.
Az ösztöndíj célja, hogy azon 11. és
12. évfolyamos középiskolai tanulók
tanulmányait elismerje, akik a helyi
gimnáziumban vagy szakközépiskolában minimum 4,5-es tanulmányi
átlaggal rendelkeznek, továbbá, akik
- tanulmányi eredménytől függetlenül - kimagasló eredményt értek
el valamely területen. Az ösztöndíj
lehetőséget nyújt továbbá az államilag
finanszírozott, első diplomáját szerző,

26. életévét be nem töltött, nappali
tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező, magyarországi
hallgatói jogviszonyban álló főiskolai
/ egyetemi hallgatók elismerésére is.
Támogatott pályázók: középiskolás
korosztályból 4+1 fő, a felsőoktatásban
tanulmányokat folytatók közül 3 fő.
A rövid témavázlat és a pályázati adatlap benyújtásának határideje: 2020.
augusztus 31.
Az ösztöndíjra érdemesnek:
– középiskolás tanulóknak a pályázatukban ismertetett vázlat alapján
témadolgozatot kell készíteni, amelyet
a pályázat évében december 31. időpontig kell leadni legalább 8, legfeljebb
25 oldalban.
– felsőoktatásban tanulmányokat folytató ösztöndíjasoknak a pályázatukban
bemutatott témavázlat alapján szintén

dolgozatot kell készíteni legalább 12,
legfeljebb 30 oldal terjedelemben,
melynek beadási határideje szintén az
adott év december 31. napja.
A rendelet teljes terjedelmében az
önkormányzati hivatal weboldalán
elérhető:
http://hivatal.szentgotthard.hu/
o n ko r m a ny z a t /o n ko rm a ny z a t irendeletek.html
További információ: 553-044 v. 553021-es telefonszámon vagy e-mailben
a sport@s zentgotthard.hu vagy a
kisterseg@szentgotthard.hu címen.
A mentorok, akikhez segítségért /
információért a középiskolások fordulhatnak:
– Vörösmarty Mihály Gimnázium: Kovács Andrea tanárnő,
– SzMSzC III. Béla Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája: Seres Csaba tanár úr.
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A szentgotthárdi

GOTTHARD THERME HOTEL
&
CONFERENCE****
az alábbi pozíciókra
munkatársat keres:

• szakács – elvárás: szakirányú végzettség,
terhelhetőség, precíz, önálló munkavégzés
• felszolgáló – elvárás: szakirányú végzettség,
terhelhetőség, precíz, önálló munkavégzés
• raktáros – elvárás: terhelhetőség, megbízhatóság
• szobaasszony – elvárás: terhelhetőség, precíz,
önálló munkavégzés
Amit kínálunk:
• bejelentett munkaviszony
• hosszútávú, biztos munkahely
• bőséges és színvonalas főétkezés
• utazási költségtérítés
• kedvezményes üdülési lehetőség
az Accent Hotels által üzemeltetett szállodákban
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
várjuk fényképes önéletrajzát
az eszter.kovacs@accenthotels.com e-mail címre!
GRAL Europe Kft.
9970 Szentgotthárd Füzesi út 3/b. • +36 94 554 066

MEGNYITOTTUNK!!!

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

AKCIÓS
KÍNÁLATUNK!

Sertés fehércsont 20 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés láb hátsó 99 Ft/kg TOP ÁR!
299 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés máj
Sertés
szűzpecsenye 1599 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés karaj
csont nélkül 1599 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés karaj
1499 Ft/kg TOP ÁR!
hosszú
Sertés oldalas 1499 Ft/kg TOPÁR!
Sertés dagadó 1479 Ft/kg TOPÁR!
Csirke szárny
Csirke egészben
Csirke comb
Csirke mell csontos

EXTRA TOP ÁR
Tepertőkrém 250 g/dob.

449 Ft/db

1996 Ft/kg
Zsír 1 kg
699 Ft/kg
Lecsókolbász
849 Ft/kg
999 Ft/kg
Disznósajt vcs.
999 Ft/kg
Véres-Májas hurka
1099 Ft/kg
Virsli Műbeles
1319 Ft/kg
Cserkészkolbász
1759 Ft/kg
Nyári turista
Vadász karikás mini vcs. 1759 Ft /kg
1799 Ft/kg
Vasi grill vcs.
Kenőmájas-Szelőmájas 1099 Ft /kg
Soproni-Olasz-Löncs 1319 Ft /kg
1539 Ft/kg
Füstölt csülök
Füstölt tokaszalonna 1869 Ft /kg
Füstölt kolozsvári szalonna
2639 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka 2749 Ft/kg

699 Ft/kg
759 Ft/kg ÚJDONSÁG! KEMENCÉBEN SÜLTEK!!
759 Ft/kg Sült hasalja szalonna 2299 Ft/kg
1159 Ft/kg Sült tarja
2859 Ft/kg

Érvényes: 2020. augusztus 10–augusztus 23.
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Sült oldalas
Sült csülök csont nélkül

2529 Ft/kg
1999 Ft/kg

