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Írásunk a 3. oldalonHuszár Gábor, V. Németh Zsolt

Szentgotthárdon, a Várkert-
ben május 6-án Huszár Gábor 
polgármester és V. Németh 

Zsolt országgyűlési képviselő 
adta át a Ciszterciek min-
dennapjai elnevezésű tanös-

vényt, amely a Szentgotthárd 
Város Önkormányzata által 
a Vidékfejlesztési Program 
keretében kiírt „Térségi tu-
risztikai attrakciófejlesztés” 
pályázat keretében készült 
el. A sajtótájékoztatóval egy-
bekötött programon a várost 
érintő jelentős fejlesztéseket 
is ismertették. 

Az önkormányzat, a vá-
rosi ifjúsági tanács képviselői 
és Bana Tibor országgyűlé-
si képviselő is részt vett az 
eseményen. Huszár Gábor 
polgármester elmondta, az 

önkormányzat tavaly nyert 
támogatást, az Őrség Hatá-
rok Nélkül LEADER helyi 
akciócsoport által a Vidékfej-
lesztési Program keretében 
kiírt „Térségi turisztikai att-
rakciófejlesztés”, VP6-19.2.1.-
68-2-17 kódszámú felhíváson.  
A projekt két részből állt, egyik 
eleme a nemrég átadott, azóta 
már használatba vett, és igen 
népszerű kombinált játszóvár 
a Várkertben. 

A program másik eleme a 
ciszterciek mindennapjait 
bemutató tanösvény kiépítése. 

Folytatás a 8. oldalon 

A modern technika és nyitott kódexlapok vezetnek a ciszterciek tanösvényéhez
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A szentgotthárdi 

GOTTHARD THERME HOTEL 
&

CONFERENCE****
az alábbi pozíciókra 
munkatársat keres:

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

•  szakács – elvárás: szakirányú végzettség,              
terhelhetőség, precíz, önálló munkavégzés

•  cukrász – 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
•  hosszú távú, biztos munkahely
•  bőséges és színvonalas főétkezés
•  utazási költségtérítés
•  kedvezményes üdülési lehetőség                              

az Accent Hotels által üzemeltetett szállodákban

Közel fél évig tartó kényszer-
pihenő után, május 14-én nyi-
tott a szentgotthárdi fürdő. 
A szentgotthárdi lakosokat 
továbbra is 50 százalékos 
kedvezménnyel fogadják. 

Koós Melinda ügyvezető 
elmondta, hetek óta készül-
tek a kollégákkal a nyitásra, 
hogy megújult környezetben 
fogadhassák a vendégeket.  
A fürdőben az alapos, min-
denre kiterjedő nagytakarítá-
son túl számos karbantartási 
munkát is elvégeztek, kisebb 
beruházások is megvalósul-
tak. A vendégek biztonsága ki-
emelten fontos, így különösen 
nagy figyelmet fordítanak a 
fertőtlenítésre, a megfelelő hi-
giéniai feltételek biztosítására.

Május 14-étől az élmény-
fürdő, uszoda és szauna park 
is várja a nyugalomra, feltöl-
tődésre vágyó vendégeket, a 

külső élménymedence nyi-
tása a pünkösdi hosszú hétvé-
gére várható. A fürdőbelépő 

árak 2019 óta nem változtak, 
áremelést az idei évben nem 
terveznek.

A jelenleg hatályos kor-
mányrendelet értelmében a 
szabadidős létesítményeket, 
így a fürdőket is a védettségi 
igazolvánnyal rendelkezők 
látogathatják. 18 év alatti 
gyermekek pedig a védettségi 

igazolvánnyal rendelkező 
felnőtt kíséretében használ-
hatják a létesítményt. Az iga-

zolvány felmutatása a belépő-
jegy vásárlásakor szükséges. 

Létszámkorlátozás beveze-
tésére valószínűleg nem lesz 
szükség, a szentgotthárdi für-
dőre eddig sem volt jellemző 
a tömeg, a tágas, trópusi nö-
vényekkel teli medencetér 
lehetőséget nyújt arra, hogy 
vendégek a privát szférájukat 

megtartva tudják élvezni a 
pihenést. 

A kormány által biztosított 
bértámogatásnak és a tulaj-
donos szentgotthárdi ön-
kormányzat támogatásának 
köszönhetően az üzemszünet 
alatt egyetlen kollégát sem 
kellett elküldeni, ennek elle-
nére néhányan úgy döntöttek, 
hogy más szektorban keres-
nek állást. A távozott kollégák 
helyére keresnek újakat. 

Szentgotthárd lakói tovább-
ra is 50%-os kedvezmény-
nyel látogathatják a fürdőt, 
emellett más nyitási akcióval, 
meglepetéssel is készülnek a 
vendégek fogadására.

Bíznak benne, hogy a gyö-
nyörű mediterrán környezet, 
a Gotthárd Fürdő nyugodt 
atmoszférája valódi feltöl-
tődést jelent majd az ide 
érkezőknek.

(t. m.)

Május 14-étől újra nyitott a Szentgotthárd Spa & Wellness

Mozis hír 
A szentgotthárdi Csákányi 

László Filmszínház is készül 
a nyitásra, de még egy kis 
türelmet kér a nézőktől, 
mert a vetítőgép képalkotó 
egységét karbantartás miatt 
külföldre kellett szállítani. 
Az ígéretnek megfelelően, 
a kényszerű szünetet köve-

tően a 
remek 
produkciók hamar a mozivászonra 
kerülnek. A közönség az újraindí-
tással összefüggésben az aktuális 
információkról itt értesülhet a 
legkorábban: www.csakanyimozi.
h u  v a g y w w w. f a c e b o o k . c o m /
csakanyimozi 



3Szentgotthárd

2001-ben kezdődött a Szent-
gotthárdi Kaszagyár Rt. 
felszámolása, amely azóta 
sem fejeződött be. Több mint 
negyvenszer hirdette meg 
a felszámoló a gyárterület 
értékesítését, mind maga-
sabb áron, sikertelenül. Az 
ingatlan a város központi 
részén áll elhagyatottan, és 
a szemünk láttára lesz az 
enyészeté.

Hosszas előkészítő munka 
után, május 30-án Huszár 
Gábor polgármester aláírta 
Budapesten azt a követelés-
adásvételi és engedményezési 
szerződést, melynek ered-
ményeként a szentgotthárdi 
önkormányzat tulajdonába 
kerülhet ez az értékes, frek-

ventált helyen található terü-
let. A kialakult jogi és gazdasági 
helyzet ismeretében a kölcsö-
nösen kialkudott és elfogadott 
vételár bruttó 400 millió Ft.  

Az ügylet lebonyolításához, 
a terület környezetvédelmi 
mentesítéséhez, valamint a 
további fejlesztésekhez V. Né-
meth Zsolt, a térség országgyű-

lési képviselője segítségével 
a Kormány 1,9 milliárd Ft-ot 
bocsátott rendelkezésre.

(Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal)

Várostörténeti fordulópont: 
húsz év után rendeződik a Kaszagyár ügye

Az aláírás pillanatai Budapesten

A Máriaújfaluért Egyesület – a Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal szakmai közreműködésével – a Városi 
Civil Alap felhívására pályázatot nyújtott be a városrészi 
kultúrház homlokzati hőszigetelésének kivitelezésére. Ezzel 
Máriaújfalu közösségi tere tovább szépülhet.

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzata az elmúlt öt 
évben több ütemben újította 
fel a máriaújfalui közösségi 
épületet. Az I. ütem 2016-ban 
zajlott, megvalósult a déli 
homlokzat nyílászáróinak 
cseréje, bejárati lépcső és 
rámpa építése, akadálymen-
tes illemhely kialakítása, va-
lamint egyedi szennyvíz-
gyűjtő tartályát telepítet-
ték. 2017-ben a II. ütemben 
a művelődési ház tető- és 
födémszerkezet felújítási 
munkálatai történtek meg, 
majd a következő években 
belülről is megszépült az épü-
let. Megvalósult a nagyterem 
és a hozzá kapcsolódó előtér 

teljes renoválása, illetve klub-
szoba kialakítása, az egész 
épületben pedig radiátoros 
központi fűtést szereltek.   
A felújítás utolsó szakaszát az 
idei évre ütemezte az önkor-
mányzat, a költségvetésben 
bruttó 14,5 millió forintot kü-
lönítettek el az épület hom-
lokzati hőszigetelésére, illetve 
nyílászárók cseréjére, vala-
mint a Máriaújfaluért Egye-
sület közreműködésével és 
támogatásával a végleges bel-
ső átalakítások részét képező 
színpadi, öltözői vizesblokk és 
teakonyha belső kialakítására.  
A Városi Civil Alap felhívására 
a Máriaújfaluért Egyesület 
nyújtott be pályázatot, amely-

nek szakmai összeállításáról 
a Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal illetékes 
munkatársa gondoskodott. A 
tervezett munkálatok összege 
10.922.359 Ft, a 100%-os támo-
gatási intenzitású pályázaton 
elnyerhető összeg 8.000.000 
Ft. Sikeres pályázat esetén a 
különbözetet Szentgotthárd 
Város Önkormányzata biz-
tosítja. 

Annak érdekében, hogy 
a munkálatok minél előbb 

megkezdődhessenek, az ön-
kormányzat a felújításhoz 
szükséges összeget előfinan-
szírozza, tekintettel arra, hogy 
az épület homlokzati hőszi-
getelése elengedhetetlen.  
A felújításoknak köszönhető-
en a városrész lakói méltó kör-
nyezetben rendezhetik majd 
meg kulturális és közösségi 
programjaikat.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Megszépül a máriaújfalui kultúrház  
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A 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszély-
helyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületé-
nek feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek 
megfelelően Huszár Gábor polgármester a veszélyhelyzet 
alatt minden hónapban két alkalommal dönt a várost érintő 
előterjesztésekről. Minden hónap 15. és 30. napjáig elké-
szült előterjesztésekkel kapcsolatban hoz döntéseket az 
azt követő napokban, és a tavaly kialakított gyakorlatnak 
megfelelően ezúttal is előzetesen egyeztet a képviselő-tes-
tület tagjaival.

A korábbi évhez hasonlóan 
az idén is egyes önkormány-
zati feladatokat, a városrészi 
klubok működtetését és a 
városrészek zöldterületei-
nek kaszálását, esetlegesen 
a területen szemétgyűjtés 
elvégzését civil szervezetek 
közreműködésével szeretné 
az önkormányzat megolda-
ni. Parkfenntartási felada-
tok elvégzésére, városrészi 
klubok működtetésére és 
Szentgotthárd város bevezető 
útjai környezetében az elszórt 
hulladék összegyűjtésére köt 
az önkormányzat szerződést 
több civil szervezettel, így a 
Jakabházi Faluszépítő és Ha-
gyományőrző Egyesülettel, a 
Máriaújfaluért Egyesülettel, a 
Farkasfa Jövőjéért Egyesület-
tel, a Zsidahegyi Faluszépítő 
Egyesülettel, a Rábafüzesért 

Egyesülettel, Rábatótfalu Vá-
rosrészi Önkormányzatával, 
valamint az Őr-Nyék Ha-
gyományőrző Alapítvánnyal, 
valamint a Zsidai Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülettel.

Napirendre került a sport-
t á m o g a t á s o k  k i o s z t á s a , 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata a 2021. évi költ-
ségvetésében a versenysport 
támogatására 8.000 000 Ft-
ot különített el. A jelenlegi 
vírushelyzet miatt egyelőre 
még nem látszik mindenhol 
tisztán, hogy az idei évben 
milyen sporttevékenysége-
ket és eseményeket lehet 
szervezni. Erre tekintettel a 
rendelkezésre álló éves keret 
több mint feléről, 4.3 millió 
Ft támogatás felosztásáról 
született most döntés.

A tavaly elfogadott Játszó-

téri Fejlesztési Stratégiához 
kapcsolódóan született meg a 
2021. évi Játszótéri Cselekvési 
Terv, amely tartalmazza az 
idei évre tervezett feladato-
kat, felújítási, karbantartási 
munkálatokat. A rendszeres 
feladatok (homokozók fel-
töltése, eszközök ellenőrzése, 
karbantartás stb.) mellett 
a tervek szerint a Ligetben 
elvégzik egyes játszóelemek 
alatti ütéscsillapító műfüves 
felületeinek gumitégla bur-
kolatra történő cseréjét, és 
új homokozót alakítanak ki. 
Rábatótfalu és Zsida város-
részen új játszótér készülhet, 
Jakabházán pedig a meglévőt 
fejlesztik. 

A Városi Gondozási Köz-
pont által biztosított szemé-
lyes gondoskodás körébe 
tartozó szociális szolgáltatá-
sok térítési díját a tárgyévre 
vonatkozón április elsejéig 
kell megállapítani. A pol-
gármester a javasolt térítési 
díjakkal egyetértett, és elfo-
gadásra ajánlotta a fenntartó 
Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulásnak.

Kiss Gábor városi főépí-
tész indítványára került a 
polgármester elé a „Javaslat 

Szentgotthárd Város tele-
pülésrendezési eszközei-
nek módosítása érdekében 
településfejlesztési döntés 
meghozatalára” című elő-
terjesztés. A polgármester 
kezdeményezte a főépítészi 
feljegyzés szerinti változ-
tatásokat, ehhez kapcsoló-
dóan a városüzemeltetési 
vezetőre bízta a módosítás 
érdekében szükséges do-
kumentáció elkészíttetését. 
Ezek megtörténtét követően 
– a teljes eljárás szabályai 
szerinti – eljárást kell majd 
indítani, amelynek eredmé-
nyét a képviselő-testület elé 
kell terjeszteni. Az indítvány 
– egyebek közt – tartalmazta 
az iparterületeket érintő sza-
bályozás, a Boldog Brenner 
János zarándokút két sza-
kaszát összekötő gyalogút, 
valamint Zsidán a temetőbe 
tartó gyalogút kérdését is. 

A polgármester elfogadta a 
2021. évi közbeszerzési terve-
ket, döntött ingatlanügyekről, 
a költségvetési határozat 
módosításáról, és kitüntető 
címről is. 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Újabb játszótereket hoznak létre, szerződést 
kötöttek a városrészi civil szervezetekkel

Még a tavalyi esztendő so-
rán állított össze támoga-
tási kérelmet Szentgotthárd 
Város Önkormányzata az 
Alpokalja Kemping fejlesz-
tése kapcsán, melyet a Mi-
niszterelnöki Kabinetiroda 
pozitív elbírálásban része-
sített.

A projekt keretében sor 
kerül egy csónaktároló és egy 
közösségi főzőhely kialakí-

tására, illetve 24 fő számára 
szállás – faház építése is 
megvalósul.

A társasági élet megélése 
fontos szempont a csopor-
tosan érkezők számára, így 
egy fedett főző- és sütögető 
helyet szeretne az önkor-
mányzat kialakítani a motel 
mögötti területen, hogy a 
kempingbe érkező társasá-
gok még jobb közösséggé 
kovácsolódhassanak az itt 

eltöltött idő alatt. A fedett tér 
alatt kap helyet egy kemence, 
grillező és bográcsozó hely is.

A vízi- és kerékpáros turis-
ták egy része kedveli a sáto-
rozást, és él is vele, de rossz 
idő esetén az utóbbi években 
kérték, hogy jó lenne olyan 
faház, ahová behúzódhatná-
nak, mely tulajdonképpen a 
sátrakat váltaná ki indokolt 
esetben. Egy olyan épületet 
fognak kialakítani, amely 6 

részre van osztva, és lakóegy-
ségenként 4 fő részére nyújt 
majd komfortosabb elhelye-
zést, így akár összesen 24 
fős csoportot is ki tud majd 
szolgálni a jövőben.

A 24 millió Ft-os támoga-
tás mellé az Önkormányzat 
12 millió Ft-os saját forrást 
biztosít a nyár elejéig meg-
valósuló pályázathoz.

Papp Bálint, stratégiai és 
fejlesztési ügyintéző 

Faház is lesz az Alpokalja Kemping területén
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A 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhely-
zetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, ennek 
megfelelően Huszár Gábor polgármester a veszélyhelyzet 
alatt minden hónapban két alkalommal dönt a várost érintő 
előterjesztésekről. Minden hónap 15. és 30. napjáig elkészült 
előterjesztésekkel kapcsolatban hoz döntéseket az azt követő 
napokban, és a tavaly kialakított gyakorlatnak megfelelően 
ezúttal is előzetesen egyeztetett a képviselő-testület tagjaival.

A polgármester javaslatot 
tett a 2021. évben a SZEOB 
Tótágas Bölcsőde intézmény-
egység által a gyermekek 
számára biztosított napköz-
beni ellátás tekintetében 
a fenntartó Szentgotthárd 
és Térsége Önkormányzati 
Társulás számára. Ameny-
nyiben a fenntartó elfogadja, 
úgy 2.230 Ft/nap/gyermek 
szolgáltatási önköltséget ha-
tároznak meg azzal, hogy 
az előterjesztésben jelzett 
intézményi térítési díjat és 
kedvezményeket alkalmaz-
zák 2021. május 1. időponttól. 
Emellett javasolja, hogy az, 
aki az adott év szeptember 1. 
után a 3. életévét betöltötte, 
mentesüljön a gondozási 
díj fizetése alól, valamint a 
személyi térítési díj megálla-
pításának alapját továbbra is 
a munkáltatói igazolás (nettó 
jövedelem feltüntetés) és a 
lakásfenntartási költségeket 

igazoló bizonylatok képezzék. 
Szentgotthárdon a gondozási 
díj összege 2013 óta nem vál-
tozott, az önkormányzat és a 
fenntartó társulás célja is az, 
hogy biztosítsa a legkisebb 
gyermekek ellátását, ehhez 
pedig megfelelő, színvonalas 
környezetet is teremtsen. 

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata 1.325.203 Ft támo-
gatást biztosított a Szentgott-
hárdi Kézilabda Klub számára 
annak érdekében, hogy az 
egyesület által felépített ké-
zilabdacsarnok beruházás 
pénzügyileg is lezárható le-
gyen.  

A polgármester elfogadta 
a 2020. évi Éves Ellenőrzé-
si Jelentést és a Felügyeleti 
ellenőrzés elnevezésű belső 
ellenőrzési jelentést is. 

Határozott arról, hogy a 
költségvetésben tervezett 
Civil szervezeteket és város-
részeket támogató alapból 

a városrészi kerethez lehet 
egyelőre pályázatot benyúj-
tani. Ennek oka, hogy jelenleg, 
a döntés meghozatalakor még 
semmit nem tudni arról, hogy 
mikortól, milyen feltételekkel 
és milyen körülmények kö-
zött lehet majd rendezvénye-
ket szervezni, így nem lehetett 
meghatározni a pályázati 
időszakokat és a támogatha-
tó programok körét sem. A 
járványhelyzet azonban nem 
befolyásolja a beruházások, 
felújítások, fizikai munkálatok 
megkezdését, folytatását, így a 
városrészi keret tekintetében 
elkészült a szabályzat, és a kö-
vetkező döntéshozatalra már 
a kérelmek is beérkezhetnek.

Támogatta a Muraba ETT 
kérelmét, így Szentgott-
hárd Város Önkormányzata 
125.000 Ft összeggel járul 
hozzá a kezdeményezéshez, 
amelynek célja, hogy bevásár-
láshoz használatos, könnyű 
(függöny) anyagból előállított 
és ingyenesen a szentgott-
hárdiak rendelkezésére bo-
csátandó bevásárlótasakok 
készüljenek. 

Magyarlak Község Önkor-
mányzata, mint szomszédos 
– közös közigazgatási határú 
– települést, arról tájékoz-
tatta Szentgotthárd Város 

Önkormányzatát, hogy te-
lepülésszerkezeti tervének, 
helyi építési szabályzatának 
és szabályozási tervének mó-
dosításába kezdett. Ehhez 
kapcsolódóan a polgármester 
arról döntött, hogy a módo-
sítás kapcsán kifogást nem 
emel, a véleményezési eljárás 
további szakaszaiban pedig 
nem kíván részt venni.

A polgármester megismerte 
és elfogadta az önkormányzati 
tulajdonú bérlakásokban la-
kók lakbér-, közös költség- és 
felújítási hozzájárulás hátra-
lékáról szóló beszámolót is, 
és döntött ingatlanügyekről is. 

A nevelőtestületi egyetértés 
birtokában javaslatot tett a 
Szentgotthárd és Térsége Ön-
kormányzati Társulás Társulá-
si Tanácsának, hogy nyilvános 
pályázat meghirdetése nélkül 
a Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde 
igazgatói beosztásának ellátá-
sával Varjuné Molnár Katalin 
jelenlegi igazgatót 2021.08.01. 
napjától 2026.07.31. napjáig 
tartó időszakra ismételten 
bízza meg. Egyúttal köszönetét 
fejezte ki az intézményvezető-
nek az eddigi munkájáért.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Támogatják a kézilabdacsarnok befejezését, 
meghosszabbították az óvodavezető megbízását

A tavalyi évben állított 
össze pályázatot a Szent-
gotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal a he-
lyi önkormányzatokért 
felelős miniszter által 
meghirdetett felhívásra, 
amelynek célja a koráb-
ban – a kolostorépület 
keleti oldalán – meg-
kezdett nyílászáró- cse-
rék továbbvitele volt.  

A pályázat pozitív el-
bírálásban részesült, 
így László Tibor aszta-
losműhelyében foly-
tatódhatott a munka, 
május elején pedig 
már hozzá is láttak 
a nyugati oldali bel-
ső ablakszárnyak cse-
réjéhez.  

A következő napok-
ban, hetekben a déli 

oldal is sorra kerül, a további 
– a belső udvarra néző – ab-
lakok cseréje is fokozatosan 
megtörténik majd. Év vé-
gére a projekt keretében az 
összes, az önkormányzati 
feladatellátáshoz kapcso-
lódó kolostorablak cseréje 
megvalósul.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Zajlik a kolostorépület ablakcseréjének második üteme
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A Szombathelyi Egyházmegye Tankerületi Központunkhoz 
eljuttatott szándéknyilatkozata alapján egy szentgotthárdi 
általános iskola és a gimnázium átvételét tervezi, valamint 
átvenné a Magyarlak-Csörötneki Általános Iskola és annak 
rábagyarmati telephelyének fenntartói jogát is. Az egyházi 
fenntartású 1-8. évfolyamos általános iskola a Széchenyi Ist-
ván tagintézmény jelenlegi épületében jönne létre.

A világnézetileg semleges 
állami oktatás követelménye-
inek megfelelően a Szombat-
helyi Tankerületi Központ 
meg kívánja teremteni egy 1-8. 
évfolyamos állami fenntartá-
sú általános iskola működési 
feltételeit az Arany János utcai 
tagintézmény épületében, 

amelyre vonatkozóan átszer-
vezési javaslattal élt.

A Szombathelyi Egyház-
megye által kezdeményezett 
fenntartóváltással kapcsolatos 
szavazás 2021. április 19-én és 
20-án zajlott az érintett telep-
helyeken.  Az Egyházmegye 
képviselőjének jelenlétében 

április 21-én történt meg a 
szavazatok számlálása. Ennek 
eredményeképpen a Szentgott-
hárd és Térsége Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium te-
kintetében a fenntartóváltást 
támogató szavazatok aránya 
a feladat-ellátási hely tanuló-
inak létszámához viszonyítva 
a székhelyintézménynél 77,5%, 
a Szentgotthárd és Térsége 
Általános Iskola és Gimnázium 
Széchenyi István 5-8. Évfolya-
mos Általános Iskolájánál 58,5%, 
a Szentgotthárd és Térsége 
Általános Iskola és Gimnázium 
Arany János 1-4. Évfolyamos 

Általános Iskolájánál 54%, a 
Szentgotthárd és Térsége Álta-
lános Iskola és Gimnázium Ma-
gyarlak-Csörötneki Általános 
Iskolájánál 87%, a Szentgotthárd 
és Térsége Általános Iskola és 
Gimnázium Magyarlak-Csö-
rötneki Általános Iskolája Rá-
bagyarmati Telephelyénél 91%.

Mind a fenntartóváltásról, 
mind az állami fenntartású 
általános iskola kialakításáról 
2021. május 31. napjáig az ok-
tatásért felelős miniszter dönt.

Fodor István
tankerületi igazgató

Szombathelyi Tankerületi Központ

Az áprilisi szülői véleménynyilvánítás lehetővé tette, hogy a 
Szombathelyi Egyházmegye folytassa a már 2019. év végén 
bejelentett szándékának megvalósítását, hogy Körmenden 
és Szentgotthárdon egyházi fenntartású iskolák működhes-
senek.

Több megbeszélés volt a 
szombathelyi püspökségen 
április végén, május elején. A 
megyés püspök, mint az in-
tézmény fenntartói jogainak 
gyakorlója kijelentette, hogy 
szándékában áll Balogh Éva 
igazgató asszonyt megbízni 
az újonnan alapítandó iskola 
igazgatói feladatainak ellátá-
sával. Az ő feladata lesz az új 
tantestület tagjainak felkérése, 
a velük kötendő munkaszer-
ződés aláírása. Az egyházi 
iskola igazgatója gyakorolja 
a munkáltatói jogokat, felelős 
az intézmény minden terü-
letre kiterjedő irányításáért. 
Az egyházi iskolák gazdasági 
önállósággal rendelkeznek, 
a fenntartó által jóváhagyott 
éves költségvetésre épülő 
működtetés is az igazgató 

egyszemélyes feladata. Ha-
tékonyság, a helyi igényekre 
épülő feladatvégzést – mint a 
többi hasonló iskolánknál – ez 
a vezetési forma biztosítja.

A múlt napokban a szülők is 
eljuttatták kéréseiket, elképze-
léseiket a megyés püspökhöz. 
Az egyházi vezetés öröm-
mel fogadta a lelkes szülői 
véleményeket, mérlegeli a 
megvalósítást, iránymutatá-
sokat. Szeretnénk a jövőben 
is a hivatalos formák mellett 
(szülői munkaközösség stb.) 
ezt a közvetlen, személyes 
szülői fórumot fenntartani. 
Az oktatási feladatok mel-
lett az iskola közösségi éle-
tére, szabadidős programok 
szervezésére is nagy gondot 
kívánnak fordítani a szülők; 
de nemcsak kívánságaikkal, 

hanem tevékeny részvételük-
kel is részesei akarnak lenni 
az új intézménynek. Az iskola 
létében az egyházi sajátosság  
mellett a nyelvtanulás, az in-
formatika és a sport területére 
fókuszáltak a javaslatok.

Minden tanárt, tanítót on-
line megbeszélésre hívtunk, 
ahol sok kérdést, technikai 
és egyéb kérdéseket tisztáz-
tunk a szép számban az egy-
házi iskolában pedagógusi 
feladatokat vállalókkal.

Hamarosan az egyházme-
gye főépítésze is a városba 
érkezik a gazdasági igazga-
tóval, hogy még magasabb 
szintre kerüljön az épületek 
állaga, és a különféle beruhá-
zások (pl. informatikai háttér 
fejlesztése, egyéb pedagógiai 
célok előmozdítása is megva-
lósulhasson).

Minden terv még feltételes 
módban van. A május végi mi-
niszteri döntés, az azt követő 
működési engedély kiadása 
után lehet megszervezni a 

beiratkozást mind a 12 évfo-
lyamra. Várjuk, a reményeink 
szerint szép számban érkező 
leendő elsős kisdiákokat is. 
Hamarosan a tanítók-taná-
rok személye is ismert lesz 
mindenki előtt, és sok konk-
rétum bejelentése segít majd 
a szülőknek fontos döntésük 
meghozatalában. 

Szeretnénk Vörösmarty 
Mihály és Széchenyi István 
értékes üzenetét is megjele-
níteni az új intézményben, 
őrizni a hagyományokat is. 
Reméljük, hogy az 1022-ben 
püspökké kinevezett Szent 
Gotthárd püspök égi segítsé-
ge is kíséri majd az új iskolát.  
A jeles millennium különleges 
távlatokat is magában hordoz: 
az értékes múlt összekapcso-
lódik a tevékeny jelennel, és 
az Isten által gazdagon meg-
áldott jövővel.

Bodorkós Imre 
érd. esperes, 

Szentgotthárd város 
plébánosa, püspöki referens

Az egyházi iskolákról: a működési engedély 
megadása után lehet beiratkozni

A fenntartóváltásról tartott áprilisi 
szülői szavazásról
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Az, hogy közösen táncolni 
öröm, az senki számára nem 
titok. Ennek pedig egyik 
legnépszerűbb formája a 
flashmob, amely évek óta a 
világ minden táján töretle-
nül hódít. A szentgotthárdi 
Arany János Általános Iskola 
pedagógusai meglepetésnek 
szánták azt a videót a tanu-
lóik számára, melyen a híres 
afropop dalra együtt ropják.

Kortól és nemtől függetlenül 
egy a cél, hogy együtt, vidá-
man, jó muzsikára, egyszerre 
lépjen a láb, és egyszerre do-
bogjon a szív. Immáron 1 éve, 
hogy a dél-afrikai Master KJ és 
Nomcembo Jerusalema című 
slágere világhódító útjára in-
dult, és a flashmobok kedvenc 
dala lett. Nemcsak utcákon, 
nemcsak tánccsoportok, ha-
nem különböző területeken 
dolgozók is szívesen szántak 

arra időt, hogy a mindennapi 
rutinból kiszakadjanak, és 
a munkahelyi miliőben is 
hirdessék a tánc és az élet 
nagyszerűségét.

 A szentgotthárdi Arany 
János Általános Iskola pedagó-
gusai meglepetésnek szánták 
azt a videót a tanulóik szá-
mára, melyen a híres afropop 
dalra együtt ropják. A koreog-
ráfiát egy fiatal kolléganő, 

Závecz Gabriella tanította be 
a résztvevőknek, helyszínül 
pedig az iskola épülete és an-
nak udvara szolgált. A korábbi 
években több olyan progra-
mot szervezett az iskola, mely-
nek célja a közösségépítés volt, 
de a kialakult járványügyi 
helyzet miatt az elmúlt egy 
évben erre egyre kevesebb 
lehetőség adódott. Így amel-
lett, hogy a gyermekeknek és 

azok szüleinek szerettek volna 
kedveskedni az elkészített 
felvétellel, a táncpróbákon 
való részvétel, majd a forgatás 
kiváló alkalmat nyújtott a csa-
patépítésre. Remek hangulat, 
felszabadultság és a közös 
élmény iránti vágy jellemezte 
mind a felkészülést, mind 
pedig a forgatás napját, amely 
felejthetetlen emlék marad.

 Tóth Andrea Klára

Kilencven gyermek 
kezdheti el az általános 
iskolát ősszel

A járványügyi helyzet miatt a tan-
köteles korba lépő gyermekeket a 
2021/22-es tanévre a szüleik nemcsak 
személyesen, hanem online úton is 
beírathatták ebben az évben váro-
sunkban. Az elektronikus formában 
történő jelentkezésre 2021. április 10-
étől 16-áig volt lehetőség, személyes 
beiratkozásra pedig április 15-én és 
16-án. Szentgotthárdon összesen 90 
gyermek kezdi meg az első osztályt a 
következő tanévben a Szombathelyi 
Tankerület által fenntartott Arany 
János Általános Iskolában, illetve 
a 2021. szeptember 1-jétől megala-
kuló egyházi iskolában. Az iskolába 
lépéshez szükséges alapkészségek 
kialakulatlansága miatt 20 gyermek 
számára javasolta a Szakértői Bizott-
ság a tankötelezettség egy évvel való 
elhalasztását.

Információ: Arany iskola
 

Flashmob az iskolában

Önkiszolgáló kerékpár-
szerviz oszlopot helyeztek 
el Szentgotthárdon a közös 
önkormányzati hivatal mel-
letti fedett kerékpártárolónál. 
Az oszlopról a kerékpárosok 
olyan eszközökhöz férnek 
hozzá, amelyeket használni 
tudnak, ha valami nincs rend-
ben a kétkerekűn. A Muraba 
Európai Területi Társulás 
egyik projektjének keretében 
készült ez az oszlop. A szer-
vizpont része egy komplex 
turisztikai projektnek, melyet 
az idei esztendőben valósít 
meg a szervezet.

A fejlesztés azon túl, hogy a 
térségbe érkező kerékpárosok 
számára jelenthet egy opcio-
nális megállót, természetesen 
a helyi lakosok számára is 
korlátlanul rendelkezésre áll. 

Muraba Európai 
Területi Társulás

Kerékpáros fejlesztés Szentgotthárdon
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Folytatás az 1. oldalról
Hét darab, rendhagyó mó-

don döntött kivitelű, nyitott 
kódex megjelenésű infor-
mációs tábla került ki a Vár-
kertbe. Az állomásokból 5 
db a ciszterek mindennapi 
életével kapcsolatos infor-
mációkat tartalmazza. Egy a 
Színház mellett, az egykori 
középkori monostor megma-
radt falrészleteinek környe-
zetében áll – ez az állomás a 
középkori monostort mutatja 
be, rekonstruált látványraj-
zok segítségével. A további 
állomások a ciszterciek gaz-
dálkodását, kertészkedését, 
monostorbeli életét, pihené-
sét és szokásait ismerteti. Egy 
további állomás a templom 
előtt, a Nagyboldogasszony 
templom előtti Mária utat 
jelző információs kő közelé-
be került – ez a nemzetközi 
zarándokútról és az abban 
Szentgotthárd jelentőségéről 
ad tájékoztatást.  Különle-
gesség, hogy a helyszíneket 
internetes kvízjáték is össze-
köti, és a kapcsolódó webes 
felületen további érdekessé-
gek is találhatók a ciszterek 
mindennapjairól. A magyar, 
német, szlovén, angol nyelvű 
fejlesztés nem csupán a turis-
tákat, de a helyi lakosságot is 
megszólítja, összekötve őket a 
város történetét, szellemisé-
gét alapjaiban meghatározó 
ciszterci örökséggel.

A polgármester köszöne-
tet mondott az alkotóknak, 
így Molnár Piroskának és 
a Honismereti Klub tagja-
inak a szöveges tartalmak 
elkészítésében való közre-
működésért, a Virtuart Kft.-
nek a grafikai munkáért és 
a 3D-ben elkészített, mindig 
aktuálisan tájolt térképért. 
Csilinkó Gábornak a kvízjá-
ték informatikai hátterének 

kidolgozásáért, a VÉ-KO Kft.-
nek és a cég munkatársának, 
Gyécsek Mónikának a közép-
kori monostor látványterve-
inek elkészítéséért, továbbá 
dr. Dobos Adrienn-nek és dr. 
Gábor Lászlónak a pályázat 
lebonyolításáért.

A továbbiakban az IDŐ-
utazó Múzeum nagyprojekt 
állásáról is beszélt. Az Önkor-
mányzat 2017-ben nyújtotta 

be az Interaktív IDŐutazó 
Múzeum létrehozására a 
pályázatát a „Társadalmi 
és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfej-
lesztés” című TOP felhívásra. 
A projekt célja egy olyan, 
országosan is egyedülálló él-
mény-múzeum létrehozása, 
amely nem csupán a város-
ban lévő turisták tartalmas 
időtöltéséhez járul hozzá, de 
önmagában is vendégeket 
csábít Szentgotthárdra. Az 
építészeti kialakításával kap-
csolatban jelentős többlet-
költség adódott. A képviselő-
testület és az önkormányzat 
Közbeszerzési Bizottsága 
– figyelembe véve a műszaki 
ellenőri és főépítészi/tervezői 
alátámasztó véleményeket 
is – az emelkedett költségek 
elfogadása mellett döntött. 
V. Németh Zsolt, a térség 

országgyűlési képviselője 
is közbenjárt a város érde-
kében, az egyedi kormány-
zati elbírálást elősegítve. A 
kirendelt igazságügyi mű-
szaki szakértő ellenőrzését, 
majd jóváhagyását követően 
a 1140/2021. (III. 27.) Korm. 
határozat alapján az önkor-
mányzat költségnövekmény 
igénylését Magyarország 
Kormánya támogatta. 

V. Németh Zsolt az átadón 
hangsúlyozta, noha nem a 
ciszter tanösvény a legna-
gyobb projekt Szentgott-
hárdon, fontossága mégis 
túlmutat a város határain.  
A helyi lakosokat is megszó-
lítva emlékezteti és összeköti 
őket a város múltjával, a 
ciszter örökséggel. A város-
ban párhuzamosan jelentős 
fejlődésnek lehetünk tanúi az 
iparban, a közlekedésben, a 
kultúrában és a turizmusban. 
„A 21. században különösen 
fontos önazonosságtudatunk 
vállalása, múltunk és ke-
resztény hitünk  megőrzése, 
ehhez hozzájárul a ciszter 
tanösvény létrehozása is.”

A sajtótájékoztatón Huszár 
Gábor beszélt arról is, hogy az 
ifjúsági koncepció aktualizá-
lásai előtt mindig kérdőívvel 
fordultak a helyi fiatalsághoz 

annak érdekében, hogy fel-
mérjék az időszerű igényeket. 
Ezek alapján már évekkel 
ezelőtt kirajzolódott, hogy 
meg kellene teremteni a fel-
tételeit egy helyi ifjúsági sza-
badidőpark – gördeszkapark 
kialakításának a városban. 
Hosszabb ideje figyelték már 
a pályázati lehetőségeket, 
most azonban végre megva-
lósulhat a fejlesztés. Dr. Sütő 
Ferenc tanácsnok, a városi if-
júsági tanács elnöke elmond-
ta, hogy a 2020-as év elején 
kérdőíves ifjúságkutatást 
végeztek, amelyben szintén 
a gördeszkapark kialakítá-
sának igénye fogalmazódott 
meg. Szentgotthárd Város 
Ifjúsági Tanácsa közvetítésé-
vel került a Skate Park ügye 
külön is a képviselő-testület 
asztalára, a 2021 évi költség-
vetésben forrást is tervezve a 
megvalósításra. Időközben az 
önkormányzati hivatal által 
idén februárban összeállított 
és benyújtott pályázat ked-
vező elbírálásban részesült, 
ennek köszönhetően támo-
gatás is igénybe vehető a 
pálya kialakításához. Az Aktív 
Magyarországért Felelős Kor-
mánybiztosi Iroda által, a Ma-
gyar Kerékpáros Turisztikai 
Szövetség bevonásával kiírt 
Országos Bringapark Prog-
ram keretében még az idén 
kialakítják a BMX freestyle 
pályát a városi sporttelepen. 
A projekt összköltsége: 23 
millió forint, melyet fele-fele 
arányban finanszíroz a prog-
ram és Szentgotthárd Város 
Önkormányzata.

(A sajtótájékoztató további 
részében a polgármester 
ismertette a városban zajló 
projekteket, ezekről júniusi 
számunkban tájékoztatjuk 
olvasóinkat.)  

(t. m.)

A modern technika és nyitott kódexlapok 
vezetnek a ciszterciek tanösvényéhez

Huszár Gábor, V. Németh Zsolt
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A Föld napja alkalmából több 
száz többször használatos 
pékáru-, gyümölcs- és zöld-
ségtárolót adtak át a Muraba 
ETT munkatársai az érintett 
általános iskoláknak.

2020 a fenntarthatóság 
éve volt, és ennek a je-
gyében indította útjára a 
MURABA ETT tavaly azt 
az akciót, melynek kere-
tében a környezetbarát 
zacskók elkészítéséhez 
szükséges anyagok fel-
ajánlását és olyan önkén-
tesek jelentkezését várták, 
akik a felajánlott anyagok 
varrásában közreműköd-
nek.

A széles körű összefo-
gásnak köszönhetően ki-
vételesen sikeres projek-
tet zárhattak április 22-én, 
melynek eredményeként 
7.000 db tasak készült el az 
elmúlt 12 hónap alatt.

Az egy év alatt két alka-
lommal szerveztek közösségi 
varrást, illetve többen segítet-
ték az akciót otthon végzett 
munkájukkal, de olyan meny-
nyiségű felajánlás érkezett 
folyamatosan, hogy egy helyi 

varrodát is bevontak a tasakok 
elkészítésébe.

Mivel fontos, hogy a kör-
nyezettudatos szemléletet 
már fiatal korban kialakítsák, 
ezért a Rába-vidéket érintve 
a szentgotthárdi Széchenyi 

István Általános Iskola és a 
felsőszölnöki Kossics József 
Kétnyelvű Általános Iskola di-
ákjai és pedagógusai számára 
adtak át megközelítőleg 800 
db ilyen többször használatos 
tároló tasakot.

Papp Bálint, a Muraba igaz-
gatója elmondta, a környeze-

tünket érintő apró tettekkel is 
nagyban hozzá tudunk járul-
ni a Földünk megóvásához, 
legyen szó akár az egyszer 
használatos műanyagzacskók 
mennyiségének csökkenté-
séről. Egyúttal megköszönte 

mindenkinek, aki hozzájárult 
a projekt ilyen eredményes 
megvalósulásához, beleértve 
civil lakosokat, egyesülete-
ket, a helyi függönyboltokat 
és egy helyi varrodát. Bár 
rengeteg ember vett részt az 
akcióban, de külön kiemelte 
Labritz Katalin és Meggyes 

Ferencné munkáját. Katalin 
több ezer tasak elkészítéséhez 
elegendő anyagot ajánlott fel, 
Hugi néni pedig egymaga több 
száz, ezret is meghaladó tasak 
készítésében tevékenykedett. 

Kovács Jánosné, a Széchenyi 
István Általános Iskola igaz-
gatója hangsúlyozta, örülnek 
a felajánlásnak és remélik, a 
gyerekeken keresztül a fel-
nőttek szemléletformálására 
is lehetőség nyílik majd, hi-
szen gyakran már a fiatalabb 
korosztály körültekintőbben 
jár el.

A felsőszölnöki iskola kép-
viseletében Katona Dániel 
hozzátette, nagy hangsúlyt 
fektetnek a gyermekek szem-
léletformálására, elsősorban 
a közösségi élmény oldaláról 
megközelítve. Elmondta azt 
is, hogy a közoktatásban egyre 
nagyobb szerep jut a témá-
nak, amelyet szerencsés és jó 
iránynak tart.

Mindannyian egyetértettek 
abban, hogy egy intézmény, 
egy iskola feladata a példa-
mutatás ezen a területen is, 
melyet csak hitelesen lehet 
képviselni.

 (t. m.)

Újabb fontos állomásához 
érkezik a tavalyi év febru-
árjában útjára indított prog-
ram, a szervezők ezúttal a 
helyi kisebb vállalkozásokat 
kívánják segíteni különféle 
előadások által.

Koszár András alpolgár-
mester és Papp Bálint straté-
giai és fejlesztési ügyintéző, a 
Helyben a jövőd program két 
koordinátora elmondta, míg 

az előzőekben elsősorban a 
nagyobb vállalatoknak és az 
iskoláknak tudtak kedvezni 
programjaikkal, most céljuk 
a helyi kisebb vállalkozások 
segítése olyan információk 
átadásával, amelyek hozzá-
járulhatnak sikeres műkö-
désükhöz.

Hangsúlyozták, sok olyan 
vállalkozás működik, amely-
nek nincs kapacitása arra, 
hogy minden igénybe vehető 

támogatást, lehetőséget kö-
rüljárjon, pedig azok jelen-
tősen hozzásegíthetnék a 
további eredményességhez. 
Ezért gondoltak a szervezők 
most arra, hogy három olyan 
előadást valósítanak meg, 
melyek egyenként is hasz-
nos tudást adnak majd át az 
érdeklődőknek. Így a diák-
munkával, a kamarai tagság-
ban rejlő lehetőségekkel és 
a vállalkozások új irányával, 

esetleges irányváltásaival 
foglalkozó prezentációkat 
tartanak. 

Minden előadás elérhető 
lesz a helyi televízió és az 
Önkormányzat Youtube csa-
tornáján keresztül. A felvéte-
leket már készítik, a Gotthárd 
Televízió munkatársai se-
gédkeznek, előreláthatóan 
májusban válnak elérhetővé 
az internetes csatornákon.

(t. m.)

A Föld napján zárult az #egyvanbelőle projekt

Ezúttal a helyi vállalkozókat kívánja segíteni 
a Helyben a jövőd program

Balról jobbra, Katona Dániel, Csuk Hajnalka, Kovács Jánosné, 
Papp Bálint, Varró Viktor
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200 éve, 1821. május 5-én szü-
letett Székesfehérváron Schill 
Athanáz. 1848-1869 közt Eger-
ben főgimnáziumi tanár volt. 
1878 novemberében, amikor 
apátságunkat Zirchez csatolták, 
került Szentgotthárdra, mint 
lelkész és jószágkormányzó. 
Neki jutott a feladat megszer-
vezni a magyar nyelvre való 
mielőbbi áttérést az oktatásban 
és a templomi istentisztelete-
ken. Nem volt egyszerű dolga, 
kevés volt a magyar anyanyelvű 
tanár, de sikeresen megküzdött 
a feladattal. Először az elemi 
iskolában kezdték a magyar 
nyelv tanítását. Egy évvel ké-
sőbb már minden tantárgyat 
magyarul oktattak. Munkájában 
legfőbb segítője Pumm Károly 
tanító volt. 1885-ben megkapja 
I. Ferenc József lovagkeresztjét. 
1894. február 4-én hunyt el, a 
Temetőkápolna mellé temették, 
sírköve megtalálható a kápolna 
falában.

175 éve, 1846. május 12-én 
született Szenczy Győző Ödön 
Bodrogkeresztúron, Zemplén 
megyében. 1868-81 közt tanár 
volt Székesfehérváron, majd 
házfőnök és igazgató lett Baján. 
Egyik szerzője volt a Magyar-
ország ezeréves fennállásának 
ünnepére kibocsátott ciszterci 
emlékkönyvnek, ő írta meg a 
bajai gimnázium történetét. 
1904-től priorként került váro-
sunkba, és a gimnázium püspö-
ki biztosa lett, 1915-ben vonult 
nyugdíjba. 1926. augusztus 24-
én halt meg Szentgotthárdon, 
sírköve a Temetőkápolna falá-
ban található.

1846. május 29-én Bécsben 
született Apponyi Albert. Ő 
vezette a trianoni béketárgyalá-
sok magyar küldöttségét. Híres 
beszédét 4 nyelven mondta 
el, mindhiába, addigra már 
minden eldöntetett. 1921-ben, 
75 éves korában, 50 éves köz-
életi tevékenységéért számta-
lan város és település, köztük 
Szentgotthárd is díszpolgárává 
választotta. 1933-ban halt meg 
Genfben.

125 éve, 1896. március 15-én 
volt a forradalom és szabadság-
harc 48. évfordulója. Szentgott-
hárdon és szerte az országban 
ekkor, a millennium évében volt 
először lehetőség nyilvánosan 
megtartott megemlékezésekre. 
Nagyon készült a Dalos Egylet az 

ünnepnapra, mely kiválóan si-
került, a dalárda kitett magáért.

1896. május 2-án az Első Ma-
gyar Asztaltársaság emlékezett 
meg először Szentgotthárdon 
a Millenniumról. 5 évvel ko-
rábban alakultak, és már akkor 
eldöntötték – mert az évfordu-
lójuk egybeesett az ezer éves 
ünneppel – hogy e kettőt méltó 
módon együtt ünneplik meg.

1896. május 3-án tartották a 
januárban megalakult Kerékpá-
ros Egyesület első egyenruhás 
kivonulását. A korabeli fény-
képek tanúsága szerint nagy 
érdeklődés, figyelem kísérte ezt 
a kerékpársport népszerűsítését 
szolgáló összejövetelt.

1896. május 4-én volt az 
óragyár alapkőletétele az ak-
kor Nagyfalvai (ma Hunyadi) 
utcában, a Dohánygyár nyu-
gati oldalán. A területet Vajda 
Ödön főapát jutányos áron 
engedte át a befektetőnek. Az 
Első Magyar Óragyár Rt.-t ja-
nuárban alapították 250 ezer 
korona alaptőkével. Júliusban 
már megérkezett Svájcból az 
első 70 órásmester. Rendkívül 
jól szervezett volt az építkezés, 
augusztus 30-ára termelésre 
készen állt a kétemeletes épület.

1896. május 31-én ünne-
pélyes keretek közt szentelte 
föl Vajda Ödön főapát a Széll 
Kálmán téren álló, restaurált 
Mária-szobrot.

120 éve, 1901. május 31-én szü-
letett Marosborszegen Gubicza 
Ákos. Műegyetemre járt, amikor 
a trianoni igazságtalan döntést 
követően tagja lett az alakuló 
Rongyos Gárdának. Elsősorban 
nekik, az önkéntes felkelőknek 
– akik fegyvert is ragadtak – 
köszönhetjük, hogy Sopronban 
és környékén népszavazást 
írtak ki. Az eredményét tud-
juk, így maradhatott magyar a 
város. A Rongyos Gárda tagjai 
közül többen életüket áldozták 
az elcsatolt, ma burgenlandi 
területeken. Szombathelyen, 
a Megyeházán márványtábla 
hirdeti hősiességüket. Gubicza 
Ákos alig múlt 20 éves, ami-
kor a közeli Hohenbrüggnél, 
Fehring mellett fejlövést kapott. 
A szentgotthárdi régi temetőbe 
temették, aminek megszün-
tetésekor – három évtizeddel 
később – átkerült az új sírkert 
hősi parcellájába, ahol felújított, 
védett sírja megtalálható.

110 éve, 1911. május 1-jén Tori-
nóban rendezték meg a világ-
kiállítást. Az olasz király a ma-
gyar pavilonban nyitotta meg a 
nagyszabású eseményt. Hazánk 
első óragyára, a Szentgotthárdi 
Nemzeti Óragyára – melynek 
dolgozói 500.000 órát készítet-
tek el egy év alatt – aranyérmet 
kapott.

100 éve, 1921. május 21-én 
egyhangúlag szavaztak igennel 
a helyi képviselők gróf Appo-
nyi Albert díszpolgári címére, 
melyet dr. Vargha Gábor ter-
jesztett elő. A kitüntetés indok-
lása szerint az 50 éves politikai 
tevékenysége révén ő tette a 
legtöbbet az ország nyugati 
szélén a magyar nemzeti önál-
lóság mellett és az igazságtalan 
trianoni döntés ellen. Apponyi 
gróf egyidejűleg számtalan ma-
gyar várostól szintén megkapta 
a címet, melyet a Budapesten 
szervezett ünnepségen vett át 
a 75. születésnapja alkalmából. 
1846. május 29-én Bécsben szü-
letett, és 87 évesen, 1933. február 
7-én hunyt el Genfben. A Mátyás 
templomban temették el.

95 éve, 1926. május 5-én volt 
az előző évben alakult iparos ta-
noncok Vajda Ödön nevét viselő 
cserkészcsapatának első foga-
dalomtétele ünnepi szentmise 
keretében a Nagyboldogasszony 
templomban.

1926. május 14-én született 
Csörötneken Gömbös Lász-
ló szobrász. A szentgotthárdi 
gimnáziumban tanult, majd a 
Képzőművészeti Főiskolára járt. 
Realisztikus szobrait számos 
helyen megcsodálhatjuk. Az 
egészalakos III. Béla és az Arany 
János mellszobra városunkat 
díszíti, nevéhez fűződik a hely-
beli hősi emlékmű kibővítése, 
de látható munkája a közeli 
Körmenden, Csörötneken, Őri-
szentpéteren is. Volt kiállítása 
szülőfalujában és városunkban. 
2010. február 19-én hunyt el 
Dunakeszin.

75 éve, 1946. május elsején, 
a munka ünnepén a Dohány-
gyár udvarán tartottak tábori 
misét, melyen az összes helyi 
gyár dolgozója megjelent, majd 
utána következett az ünnepi 
felvonulás.

1946. május 26-a Rábafüzes 
legsötétebb napja, mert 968 főt, 
a település lakóinak többségét 
kitelepítették. A magyarországi 

német nemzetiségű lakosság a 
kollektív büntetés elvei miatt 
lett német földre deportálva. Az 
sem számított, hogy legtöbbjük 
családja már évszázadok óta 
itt élt. A falu plébánosa, Weber 
Antal próbált lelki segítséget 
nyújtani számukra a vonat in-
dulásáig. Soha nem térhet-
tek vissza, a dél-bajorországi 
landsbergi járás lakói fogadták 
be őket.

20 éve, 2001. május 25-én 
vezényelte a Leánykart Szabó 
Miklós Kossuth-díjas karnagy 
a Nagyboldogasszony temp-
lomban. 1931. április 15-én látta 
meg a napvilágot, édesapja és 
nagyapja ismert szentgotthárdi 
tanárok voltak. Szabó Miklóst 
messzire vitte karmesteri tehet-
sége, három kontinens számos 
egyetemén oktatott, karnagy-
ként bejárta Európát és Kanada 
több városát. Szülővárosával is 
élő kapcsolatot tartott, érettségi 
találkozók idején a városré-
szekben is megfordult, halottak 
napján eljött nagyszülei sírjá-
hoz, adományokkal támogat-
ta templomunkat. Városunk 
egyetlen Kossuth-díjas szülöttje 
2020. június 11-én, Budapesten 
hunyt el.

15 éve, 2006 májusának ele-
jén jelentették be hivatalosan 
a Heiligenkreuzba, a határunk 
mellé tervezett giga szemét-
égető építését Ausztriában. Az 
ezt követő hónapok és évek 
példás összefogásra késztették 
a lakosságot, melynek mozga-
tója a Pro Natura St.Gotthard, 
vagyis a PRONAS lett. Osztrák 
és szlovén szervezetek, civilek 
is csatlakoztak a felhívásukhoz.

2006. május 26-án, a gyá-
szos rábafüzesi kitelepítés 60. 
évfordulóján a helyi német 
nemzetiség emléktáblát avatott. 
Így emlékeztek meg 1946. má-
jus 26-áról, amikor a zömében 
német anyanyelvű falu lakossá-
gának több mint 80 %-át, közel 
ezer főt űztek el pár óra alatt a 
kollektív büntetés elve alapján 
lakóhelyükről. Előbb szekerekre 
rakták őket, majd a szentgotthár-
di vasútállomáson vagonokba 
zsúfolták a családokat. Wéber 
Antal, a közösség plébánosa 
próbált lelki vigaszt nyújtani, 
amíg a szerelvény el nem indult 
németországi úti célja felé.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók májusban
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A Szentgotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal pályázatot állított 
össze és nyújtott be az Erzsébet 
Ifjúsági Alap által kiírt „Szakmai/
módszertani tanácsadási program 
települési szintű ifjúsági stratégiai 
dokumentumok elkészítéséhez” 
című felhívásra. A kérelem kedvező 
elbírálásban részesült, az érdemi 
munka pedig 2021. április 16-án el 
is kezdődött egy online nyitóbe-
szélgetéssel.

Az egyeztetésen részt vett dr. Sütő 
Ferenc (az Ifjúsági Tanács elnöke) és 
Gaál Ákos (sport- és ifjúsági ügyinté-
ző), valamint a kiírók részéről Borsos 
László megyei mentor, továbbá az 
ERIFA munkatársai: Barna Márton, 
Gergely Marianna Bernadett, Szász 
Henriett, Szabó Gábor. Az indító 
egyeztetés célja a szakmai-támoga-

tási folyamat közös megtervezése, 
a célok és elvárások egyeztetése, az 
érintett szereplők megismerése és 
az információcserék voltak. A megbe-
szélés során a mentorok betekintést 
kaptak Szentgotthárd ifjúsági életé-
be, kérdéseket tettek fel az ifjúsági 
koncepcióval és cselekvési tervvel 
kapcsolatban, továbbá megismer-
hették az Ifjúsági Tanács működését 
is. A közös munka során aktualizálják 
a városi ifjúsági stratégiai dokumen-
tumokat, amelyek hozzájárulnak a 
helyben élő, tanuló fiatalok aktivizá-
lásához, elősegítik a szereplők közötti 
párbeszédet és a közös cselekvést.  
A következő tanácskozás résztvevői 
köre bővül a helyi ifjúsággal foglal-
kozó további szereplőkkel.

Információ: 
Szentgotthárd Város 

Ifjúsági Tanácsa

Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.

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

Takarítás.

Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda: 

06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő: 

munkanapokon 8.30-14.30

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 

Megkezdődött a közös munka – 
mentorok segítségével újul meg 
a városi ifjúsági stratégia

Tájékoztatjuk Szentgotthárd lakosságát, 
hogy a kerti hulladék égetését Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának 15/2019. (IV.26) 
önkormányzati rendelete szabályozza. Ennek 
alapján a kerti hulladék április 30-ig égethető, 
tehát ez a tavaszi időszakra vonatkozó határidő 
lejárt. Szeptember 1-jéig kerti hulladék nem 
égethető.   

Szeptember 1. után a veszélyhelyzeti szabá-
lyoktól függően alakul a szabályozás, amelyről 
a lakosságot tájékoztatjuk. 

 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 
 

KERTI HULLADÉK 
ÉGETÉSE
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (42.)

Hogy vannak-e szezonális 
balesetek? Természetesen. 
Télen a fagyos járda veszé-
lyezteti a törni vágyó cson-
tokat, nyáron pedig a sza-
badvizek kagyló populációja 
tizedeli a talpak bőrét, a ful-
lánkos teremtmények szur-
káló kedvüket előszeretettel 
élik ki fedetlen testünk vala-
mennyi felületén, a vad szá-
guldás okozta kéretlen bal-
eseti sebészeti látogatásokról 
nem is beszélve. Hosszasan 
sorolhatnánk még ezeket a 
példákat, amivel rövid, vagy 
akár hosszú távon is hatéko-
nyan meg tudjuk keseríteni 
egy kirándulás vagy akár egy 
– na persze pandémiához illő 
módon – hosszabb nyaralás 
boldognak remélt óráit. Fon-
tos azonban, hogy mielőtt 
bárhova is útnak indulunk, 

legyünk körültekintőek, tájé-
kozódjunk. Az okostelefonok 
szinte hozzánk nőttek, nap-
jaink minden percében 
velünk vannak, és számos 
hasznos alkalmazást kínál-
nak arra, hogy ne a pánik, ha-
nem a hatékony és értelmes 
cselekvés legyen a társunk 
utazás során, ha bármilyen 
egészségügyi vészhelyzettel 
szembesülünk. Az Országos 
Mentőszolgálat közremű-
ködésével fejlesztett ÉLET-
MENTŐ applikáció például 
nemcsak elsősegélynyúj-
tással kapcsolatos tanácsot 
ad és megoldást kínál, vala-
mint egy gombnyomással 
a pontos koordinátáinkat 
az éterben továbbítva akár 
m e n t ő h í v á s r a 
is képes, hanem 
segítségével in-

formációt szerezhetünk a 
környezetünkben található 
kórházakról, orvosi rende-
lőkről és ügyeletekről, de 
még a gyógyszertárakról is. 

Ha már összepakoltuk a 
legszükségesebb elemeket 
tartalmazó úti mentőládán-
kat – mert e nélkül senki 
nem megy még a szomszéd 
erdőbe se, ugye? – tettünk 
bele mesefigurás ragtapaszt, 
láz- és fájdalomcsillapítót, 
kenceficét napégésre és 
rovarcsípésre, görcsoldót, 
amely nekünk mindig hasz-
nál, a gyerekek piruláit és 
persze a rendszeresen sze-
dett gyógyszereinket, meg-
felelő mennyiségben, akkor 
ne feledkezzünk meg ezen 

alkalmazás letöltéséről sem, 
és okostelefonunkkal „tegyük 
zsebre” az alapvető egészség-
ügyi biztonságot is. Az infor-
máció hatalom, a lehetőség 
pedig mindenki számára 
elérhető, aki csak élni kíván 
mindezzel, legyen szó egy 
egyszerű megfázásról, vagy 
bármilyen sérülésről, netalán 
komolyabbnak tűnő bajról. A 
terápia, a betegellátás akkor 
lesz igazán maradéktalan, 
ha az eseménynek megfe-
lelő ellátót és ellátási szintet 
választjuk, ehhez pedig jól 
alkalmazzuk az itt leírt segítő 
elemeket.

Nagy Tamás
mentőtiszt, okleveles 

egészségügyi tanár

Fájdalmas nyár 

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

A sportág tíz-tizenkét éve 
éledt újjá a megyében, öt éve 
nívós, országos rangsoroló 
versenyeket is rendeznek 
az Őrségben a szombathelyi 
székhelyű Alpokalja Szabad-
idősport és Környezetvédő 
Egyesületnek köszönhetően. 

Az egyesület zömében na-
gyon fiatal, 18-25 éves tagok-
ból áll, akik nem ismernek 
akadályt. Amit megálmodnak, 
azt megvalósítják. Így nem 
rettentek vissza két világrang-
lista futam megrendezésétől 
sem. Az Őrség Kupa Kiemelt 
Válogató verseny rendezésé-
nek ötlete másfél éve merült 
fel, a sikeres pályázat óta 
folyamatos az előkészület.  
A verseny háromnapos, há-
romfutamos, május 22-24-ig 
zajlik. A látványos szombati 
sprint futamnak Szentgott-
hárd ad helyet, az erdei fu-

tamok vasárnap és hétfőn 
Magyarlak–Csörötnek hatá-
rában lesznek, azon a terepen, 
amely a nyolcvanas évek vé-
gén szenior világversenynek 
már otthont adott. Az, hogy 
e maroknyi, lelkes és rend-
kívül tudatos, lelkiismeretes 
rendezőgárda megbízást ka-
pott a Magyar Tájékozódási 
Futó Szövetségtől a verseny 
megrendezésére, óriási meg-

tiszteltetés az egyesület és 
a megye sportja számára. 
A rendezés mögé számos 
szponzor és támogatóként a 
megye is beállt. A térképek egy 
éves folyamat után elkészül-
tek, a pályatervek is készen 
vannak. Az utolsó simítások 
vannak hátra, és indulhat az 
Őrség Kupa. A verseny az idén 
elinduló, nemzetközi viszony-
latban is újdonságnak számító, 

a szakszövetség által életre hí-
vott és szponzorált Sprint Liga 
nyitánya is lesz, ez várhatóan 
még inkább reflektorfénybe 
helyezi a várost és a versenyt, 
melyről kisfilm is készül majd.

A versenyre eddig közel 
ötszázan regisztráltak, bár a 
nevezési határidő még nem 
járt le. A pandémia jelentősen 
megnehezítette az előkészüle-
teket, de mostanra elhárultak 
az akadályok. A járványügyi 
korlátozásoknak megfelelő 
biztonsági előírások betartá-
sával május 22-én, szombaton 
elrajtol a mezőny. Reméljük, az 
időjárás is a kegyeibe fogadja 
majd a rendezvényt, és a nem-
zetközi szintű sportverseny jó 
hírét viszi majd a városnak és 
a környéknek.

Információ: 
Alpokalja Szabadidősport 

és Környezetvédő 
Egyesület

A tájékozódási futás is megtalálta magának Szentgotthárdot
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Megkezdődött a szabadtéri 
versenyszezon a Szent-
gotthárdi VSE íjászainál. 

Április 25-én, Nemes-
vámoson rendezték az 
idényindító 3D íjászver-
senyt, amelyen a szakosztály 
négy versenyzője vett részt.  
A közepes erősségűre épített 
pályán az íjászok lemérhet-
ték a téli felkészülést, amely 
nem sikerült rosszul a szent-
gotthárdi íjászoknak, mivel 
egyből két dobogós helye-
zést is sikerült begyűjteni. 
Mindkét érmet a nomád 

íjkategóriában szerezték a 
versenyzők, Dallos Mariann 
a női mezőnyben első he-
lyezést, míg Dallos László a 
férfiak között ért el második 
helyezést.

A második versenyt a Nyu-
gat-dunántúli 3D Regionális 
Bajnokság keretében a Himfai 
parkerdőben rendezték. A 
rutinosan megépített pálya 
mellett a felázott talaj és az 
egész napos esőben átnedve-
sedett felszerelés is megnehe-
zítette az íjászok dolgát, ennek 
ellenére szép eredményeket 
hoztak városunk íjászai, öt 
dobogós helyezést gyűjtöt-
tek be. Első helyezést ért el 
Mesics Kálmán a barebow-, 
míg Dallos László a tradicio-
nális kategóriában. A dobogó 
második fokára állhatott fel 

Dallos Mariann a tradicionális, 
Korándi Szilárd a vadászreflex, 
míg Létay Zoltán az irányzé-
kos kategóriában.

Információ: 
SZVSE – íjász szakosztály

A Vasas pálya, mint mindig, 
most is kiváló hangulatú 
versenynek adott otthont 
– nyitányaként a tavaszi pá-
lyaversenyeknek. 

A SZoESE hosszútávfutói is ki 
voltak már éhezve igazi, jó han-
gulatú pályaversenyre. A Vasas 
által a pasaréti atlétikai pályán 
megrendezett szezonnyitó esti 
program meg is felelt minden-
ben a kívánalmaknak. Hűvös, 
szélcsendes idő, jó mezőny, 
elektromos időmérés.

A SZoESE-ből ketten álltak 
rajthoz a férfi 10 000 m-es 
számban. Kovács Attila edzés-
munkája alapján 31 perc kör-
nyéki időt célzott meg. Ahogy 
tervezte, 5 km-ig a négyfős 
élbolyban futott – 3 kör erejéig 
kivette a részét a vezetésből 
is – majd saját iramra váltott 
és 31:17,80-al 4.-ként ért célba. 
Borbély Sándor tavaly futott 
36 perc feletti egyéni csúcsát 
szerette volna megjavítani. 
Óvatosan kezdett, egy három-
fős boly élén haladt a terve-
zett iramban. A táv második 
felében folyamatosan előzte 
meg az erejükkel fogyatkozó 
versenytársakat. A hajrában 

sikeresen verte vissza a KSI-s 
Bencze Dániel támadását, és 
pontosan két percet lefaragva 
34:18,12-es egyéni csúccsal a 9. 
helyet szerezte meg.

Kívés István edző: „Érde-
mes volt eljönni Budapestre.  
A fiúk is és személy szerint én 

is nagyon szeretem a Vasas 
versenyeit. Nagyon jó a pálya 
fekvése, mind a szél, mind a 
hőmérséklet szempontjából, 
az időrend pedig szakmailag 
nagyon átgondolt. A fiúk hoz-
ták az elvárt teljesítményt. Sa-
nyinak ez élete versenye volt.”

Eredmények:
Vasas Esti verseny 10 000 m.
IV. Kovács Attila SZoESE 

31:17.80
IX. Borbély Sándor SZoESE 

34:18,12
Információ: SZOESE

Az ivánci központtal műkö-
dő ökölvívó egyesület megyei 
és országos szinten is elismert 
boksz klubnak számít. So-
kan tudják, hogy az egyesület 
edzője, motorja a szentgott-
hárdi Lőrincz Lajos. A vezető 
régi álma, hogy a szülővárosa 
lakói is kipróbálhassák, rend-
szeresen űzhessék ezt az ősi 
sportágat. Álma lassan valóra 
válhat, mivel a helyi sportpa-
letta az ökölvívással is bővül, 
a jövőbeli foglalkozásoknak a 
VMSZC III. Béla Technikuma 
ad otthont. A tervek szerint 

heti két napon edzhetnek 
a boksz iránt érdeklődők.  
A sportfoglalkozásokon bárki 
részt vehet, aki betöltötte a 6. 

életévét, függetlenül a spor-
tolói múltjától, felkészültségi 
szintjétől, mindenkit szíve-
sen fogadnak, akit érdekel a 

sportág. Fontos információ, 
hogy a számos szponzornak 
köszönhetően az órákat min-
denki ingyenesen látogathatja. 
Amennyiben a pandémiás 
helyzet engedi, az első bemu-
tató edzést 2021. június 10-én 
tartják az iskolában, amin 
részt vesz Erdei „Madár” Zsolt, 
egykori profi ökölvívó világ-
bajnok, olimpikon, a Magyar 
Ökölvívó-szakszövetség ko-
rábbi elnöke. További infor-
máció Lőrincz Lajosnál (+36 
30 719 53 74).

(g. á.)

Borbély egyéni csúcs 
10.000 méteren

Kovács Attila, Borbély Sándor

Íjászsikerek

Létay Zoltán, Dallos Mariann, Dallos László, 
Korándi Szilárd, Mesics Kálmán

Új sportág városunkban – szentgotthárdi ökölvívóedzések
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SPORTPROGRAMAJÁNLÓ 
– Szentgotthárd és térsége –

A sportrendezvényen nézőként a koronavírus ellen védett személy (védettségi iga-
zolvánnyal rendelkező), valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolc év alatti személy 
abban az esetben vehet részt, ha a sportrendezvény tervezett befejezési időpontja 
legkésőbb este 11 óra.

A sportrendezvény szervezője köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, 
valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az 
életkorát nem igazolja. A sportrendezvények esetében kormányrendelet más sza-
bályokat is megállapíthat. A további szabályozásról mindenki érdeklődjön az adott 
sportesemény rendezőjénél!

Szentgotthárdi VSE – Egyházasrádóci SE (Megyei I. labdarúgó-mérkőzés) 
Időpont: 2021.05.15. - 17:30  Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Szentgotthárdi VSE – Vép VSE (Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2021.05.24. - 17:30  Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Rábatótfalui SE –Bajánsenye SE (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2021.05.23. - 17:30  Ifjúsági mérkőzés: 15:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE – Körmendi Téglagyári SE (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2021.05.16 - 14:30 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE – Rábagyarmat KSK (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2021.05.30 - 17:30 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Máriaújfalu SE – RSE Szalafő FC (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2021.06.05 - 17:30 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Thermalpark - Szentgotthárdi VSE - Csákánydoroszlói TE (Szuperliga tekemérkőzés)
Időpont: 2021.05.15 - 12:00 
Helyszín: Szentgotthárdi Sporttelep, Tekéző

Thermalpark - Szentgotthárdi VSE – Ajkai Kristály SE (Szuperliga tekemérkőzés)
Időpont: 2021.05.22 - 12:00 
Helyszín: Szentgotthárdi Sporttelep, Tekéző

Thermalpark - Szentgotthárdi VSE II. – Sitke Borostyánkert Tekéző 
(NB II-es tekemérkőzés)
Időpont: 2021.05.16 - 14:30 
Helyszín: Szentgotthárdi Sporttelep, Tekéző

Szentgotthárdi VSE – Lipóti SKFT (NB II. kézilabda-mérkőzés)
Időpont: 2021.05.22 - 18:00 
Helyszín: Széchenyi iskola, Tornacsarnok

Több mint 10 millió 
forintos támogatást 
kaptak TAO 
önrészre a helyi 
egyesületek

A Szentgotthárdi VSE és a 
Rábatótfalui SE Egyesület a ko-
rábbi években több millió forintot 
nyert TAO pályázatból, amelyhez 
a szükséges önrészt mindig Szent-
gotthárd Város Önkormányzata 
biztosította. A támogatást nem 
csupán a sportegyesületek műkö-
désére fordították, hanem infra-
strukturális fejlesztésekre is: ebből 
valósult meg a szentgotthárdi 
sporttelepen az automata pályaön-
töző rendszer, a pályakarbantartó 
fűnyíró beszerzése, a mélyfúrású 
kút és ellátórendszer kivitelezése, 
a labdafogó háló beszerzése, a kerí-
tés javítása és áthelyezése, új kispa-
dok felállítása, kisbusz beszerzése. 
Rábatótfaluban az öltözőépületet 
bővíthették, kerítést építettek, és 
pályakarbantartó berendezéseket 
vásárolhattak.

Idén a Szentgotthárdi VSE lab-
darúgó szakosztálya számára 
6.749.792 Ft-ot, míg a Rábatótfalui 
SE számára 7.202.717 Ft-ot biztosít 
a költségvetés terhére Szent-
gotthárd Város Önkormányzata. 
A fejlesztésekből Szentgotthár-
don labdafogó háló létesül az 
edzőpálya köré, lelátóval bővül 
a sporttelep infrastruktúrája, 
továbbá egyéb eszközöket vásá-
rolnak, illetve a versenyzéssel 
kapcsolatos költségeket biztosít-
ják. A rábatótfalui támogatásból 
térkövezést, játékoskijárót finan-
szíroznak, befejezik a kerítést, 
illetve ők is egyéb eszközöket és 
felszerelést vásárolnak, továbbá 
a versenyzéssel kapcsolatos költ-
ségeket fedezik. Szentgotthárd 
Város Önkormányzata a következő 
évben is igyekszik majd támogatni 
a helyi egyesületek TAO fejleszté-
seit, lehetőségeihez mérten a jövő 
évi költségvetésben is biztosítja a 
szükséges önrészekhez szükséges 
anyagi forrást.

(g. á.)
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Pénzkereset!
Különféle termékek csomagolása és egyebek. 

 Elérhetőségek:
www.audiopresshungary.oldalunk.hu  
További információ: 06-20-910-45-17

Mire is jó a feketeberkenye?

• Rendkívül hatékony kiegészítő kezelést jelent a cukorbetegek esetében

• Segít eltávolítani a szervezetből a nehézfém-szennyeződéseket, valamint a su-

gársérült betegekre is kiváló gyógyító hatással van.

• Stimulálja a keringést, megelőzi a vérrögök kialakulását, erősíti a szívet és védi 

a gyulladástól a húgyúti rendszert

• Bélbetegségek, savhiányos gyomorhurut, máj- és epebetegségek, bőrbeteg-

ségek, allergiás tünetképek, cukorbetegség, gyermekbetegségek (skarlát, ka-

nyaró), magas vérnyomás és minden egyéb szív-ér megbetegedés, véralvadási 

zavarok, trombózisok, húgyúti fertőzések, pajzsmirigykórképek, kemoterápiás 

kezelésben lévő betegek állapot- és életminőség javítása, vaksággal fenyegető 

szemvízgyulladás (uveitis).

Hogyan és mennyit fogyasszunk belőle?

• 150-200ml: ajánlott napi bevitel reggeli után 150-200ml berkenyelé amelyet 

3havi fogyasztás után 1hónapos pihenőidő követ, majd ismételhetünk. Külö-

nösen ajánlott cukorbetegek, gyomor- és érrendszeri, valamint rákos betegek 

számára.

• 2-4cl: fogyasszuk rendszeresen, immunrendszerünk megerősítése és egészsé-

günk  érdekében.

Fontos!

• minden felbontás elött felrázandó

• felbontás elött hűvös, napfénytől védett helyen, felbontás után pedig hűtőben 

tárolni

• a berkenyelé  100%-os, szüretlen, rostokban gazdag, erős beltartalma miatt fo-

gyasztás után okozhat gyomor panaszokat vagy hasmenést amíg hozzá szokik 

szervezetünk.

• palackozás során előforduló sérült, hibás üvegeket, természetesen cseréljük

Minőségét megőrzi 1 évig!

A fekete gyümölcsű berkenye (arónia) kiemelkedően magas 
antioxidáns tartalommal rendelkezik.
B1-, B2-, B6-, B9-, B12-, C-, H-, vízben oldódó és
A-, E-, K-, zsírban oldódó vitaminokat tartalmaz.
Ezenkívül magas a ritka P vitamin tartalma is.

 Őstermelő:
Merkli Róbert

0036 30 957 3279

Ingyenes házhozszállítással!
3500 Ft/l

minden 6. üveg vásárlása után 1 üveg ajándék

Fogyasszuk egészséggel,  hogy egészségben élhessünk!

Tisztelt szentgotthárdiak!
Értesítem Önöket, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének döntése értelmében Szentgotthárd 
város szabályozási tervének, helyi építési szabályzatának mó-
dosítása – teljes eljárás – előzetes tájékoztatási szakasz doku-
mentációja megtekinthető a 

http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek.html

oldalon.  

A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és település-
kép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló rendelet értelmében 

a)  a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni 
jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, 

b)   valamennyi ténylegesen Szentgotthárdon élő és bejelentett 
lakcímmel rendelkező felnőtt állampolgár,

c)  a szentgotthárdi székhellyel, telephellyel rendelkező gaz-
dálkodó szervezet,

d)  a szentgotthárdi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
e)  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a település-
rendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi 

egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a 
polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

írásban észrevételt tehet, 
2021. június 2-ig 

Az észrevételeket az Önkormányzat címére – 9970 Szentgott-
hárd Széll K. tér 11. – vagy a polghiv@szentgotthard.hu email 
címre szíveskedjenek eljuttatni.     

Felhívom figyelmüket, hogy csak a névvel, címmel ellátott 
dokumentumokat van lehetőségünk észrevételként kezelni.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti sza-
bályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi  LVIII. 
törvény 165. §-a értelmében lakossági fórum megtartására nem 
kerül sor.

Szentgotthárd, 2021. április 30.
Huszár Gábor
polgármester



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: 2021. május 10–május 23-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Csirke szárny    719 Ft/kg
Csirke egészben     699 Ft/kg
Csirke comb          709 Ft/kg
Csirke mellfi lé  1599 Ft/kg
Csirke mell csontos  1199 Ft/kg

EXTRA TOP ÁR
Tepertőkrém 250 g/dob.  399 Ft/db   

1296 Ft/kg  
Lecsókolbász                       799 Ft/kg
Zsír 1 kg 699 Ft/kg
Véres - Májas hurka 999 Ft/kg
Tepertő 2699 Ft/kg

RETRO Párizsi 1399 Ft/kg
Marha Párizsi 1499 Ft/kg
Disznósajt vcs. 1599 Ft/kg
Főtt tokaszalonna csécsi 1599 Ft/kg
Kenőmájas-Szelőmájas 1099 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs 1399 Ft/kg
Körmendi Borókás 2299 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka 2899 Ft/kg

Füstölt tokaszalonna 1599 Ft/kg
Füstölt csülök csont nélkül 
  2199 Ft/kg

KEMENCÉBEN SÜLTEK!!
Sült hasalja szalonna 2599 Ft/kg    
Sült tarja  3299 Ft/kg    
Sült oldalas   2999 Ft/kg
Sült csülök csont nélkül 2329 Ft/kg
Sült csülök csontos 1999 Ft/kg 

Saslik tálcában  2499 Ft/kg
Gyros tálcában 2499 Ft/kg
Hamburger pogácsa tálcában
 3330 Ft/kg
Karaj csont nélkül /magyaros fűszerben 

tálcában 2499 Ft/kg
Tarja csont nélkül /magyaros fűszerben 

tálcában 2499 Ft/kg
Vasi grill vcs. 1999 Ft/kg     
Vasi grill sajtos vcs. 1999 Ft/kg     
Cserkészkolbász 1319 Ft/kg     
Debreceni 1595 Ft/kg     
Füstölt kolozsvári szalonna 2699 Ft/kg     

MÁJUSI 
AKCIÓ!!        

Sertés fehércsont 1 Ft/kg  TOP ÁR!
Sertés máj 299 Ft/kg TOP ÁR!
Láb hátsó 199 Ft/kg TOP ÁR!
Apróhús 70/30 1369 Ft/kg TOP ÁR!
Lapocka 1399 Ft/kg  TOP ÁR!
Karaj Hosszú 1579 Ft/kg  TOP ÁR!

Kolbásszal Töltött  karaj 
 2099 Ft/kg   ÚJDONSÁG!
Kolbásszal Töltött szűzpecsenye  
 2099 Ft/kg   ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁ
G! Grill 

kínálatunk:

St.Gotthard Spa & Wellness

A szentgotthárdi fürdőben 
kiadó helyiségek:

KISKERESKEDELMI 
ÜZLETHELYISÉG

ORVOSI RENDELŐ

Érdeklődni a 06 94/554-324-es 
telefonszámon vagy 

az info@thermalpark.hu 
e-mail címen lehet.


