
Megnyitották az új autóutat 
Vasszentmihálytól Rábafüzesig

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

XI. évfolyam 6. szám

2021. június

Új távlatok a helyi 
szakképzés előtt
A Pannon Egyetem és Szentgotthárd Város Önkormány-
zata között hónapok óta folynak azok a háttértárgyalások, 
amelyek az egyetem képzési struktúrájának biztosítása és 
eredményeinek felhasználása mellett a város szakképzési 
rendszerének fejlesztését tűzték ki célul. Az együttműködés 
keretében egy új képzési forma, az okleveles technikus képzés 
is hamarosan elindul a Vas Megyei Szakképzési Centrum III. 
Béla Technikumában.

Szentgotthárdon a közös 
önkormányzati hivatal Refek-
tóriumában a Pannon Egye-
tem, a Vas Megyei Szakképzési 
Centrum, a VMSZC III. Béla 
Technikum vezetői, valamint 

a szentgotthárdi önkormány-
zat képviselői vettek részt a 
programon. 

Huszár Gábor polgármester 
köszöntötte a vendégeket. 
Kiemelte, több mint 10 éves fo-

lyamat végére tehetnek pontot 
az együttműködés aláírásával. 
„A Nyugat-Pannon Járműipari 
és Mechatronikai Központ lét-
rehozásakor alapgondolat volt 
a duális szakképzés erősítése. 
Ezért is ösztönöztük az ipari 

parkban lévő vállalatok okta-
tási, valamint kutatás-fejlesz-
tési együttműködéseit – ennek 
eredménye lett a Tudományos 
és Technológiai Ipari Park cím 
elnyerése. 

Folytatás a 2. oldalon 

Írásunk a 3. oldalon

Csillag Zsolt, 
Gelencsér András, 

Huszár Gábor
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Folytatás az 1. oldalról
A duális mérnökképzés gya-

korlati bázisának átadóján, az 
Opelben, dr. Németh István 
rektorhelyettessel középtávon 
egyetemi kapcsolat kiépítését 
határoztuk meg. Az okleveles 
technikusképzés előmozdítá-
sának egyik kulcsszereplője 
Koszár András alpolgármes-
ter, a szakképző iskola tanára 
volt. Egy kisváros életében 
hasonló jelentőségű esemé-
nyek ritkán adódnak. Ez most 

egy ilyen pillanat. Köszönöm 
minden szereplőnek a segítő 
munkáját!” – zárta gondolatait 
a polgármester. 

Dr. Gelencsér András, a 
Pannon Egyetem rektora el-
mondta, hogy az egyetem 
„harmadik missziójának” te-
kinti a kisebb városokkal, 
a régióban lévő gazdasági 
társaságokkal az együttműkö-
dést, az intézmény több mint 
400 vállalkozással tart fenn 
kapcsolatot, amely oktatási, 

kutatási-fejlesztési területekre 
is kiterjed. A helyi munkaerő-
piac igényeit figyelembe véve, 
rugalmasan tudnak alkalmaz-
kodni, a felsőfokú technikusi 
képzéssel olyan fiatalok előtt 
is kinyílhat a magasabb kép-
zés esélye, akik esetleg anyagi 
hátterük miatt nem tudnának 
felsőfokú képesítést szerezni 
távolabbi iskolákban. Cél az is, 
hogy a fiatalok helyben kama-
toztassák szakmai tudásukat, 
erősítve a gazdaságot, az itt 
lévő vállalkozásokat.

Csillag Zsolt, a Pannon Egye-
tem kancellárja hangsúlyozta, 
hogy egyetemük a végzett 
hallgatók elhelyezkedés után 
szerezhető jövedelmét illető-
en, a világ 20 ezer egyeteme 
között az első 2 ezer között 
van.  Jogszabály teszi lehetővé 
a hálózatos képzést, Zalaeger-
szegen most ősszel indítják. 
Szentgotthárdon az önkor-
mányzatnál, az ipari parkban 
és a szakképző iskolában is 
látják azt a potenciált és ér-
deklődést, amit érdemes a 
technikusképzésre fordítani. 
Az együttműködést az isko-
la fenntartója, a Vas Megyei 
Szakképzési Centrum is tá-
mogatja. 

Az okleveles technikus 
képzés emelt szintű szakmai 

programja alapján szerezhet-
nek majd szakmát és érettségit 
a fiatalok és a tanulmányaikat 
– felvételi nélkül – folytat-
hatják a Pannon Egyetemen.  
A képzés lehetővé tenné, hogy 
a legmagasabb szintű szaktu-
dást/egyetemi diplomát – az 
előre meghatározott kreditek 
beszámításával – akár rövi-
debb idő alatt is megszerez-
hessék a tanulók. Akár 30 
kreditet, fél éves teljesítményt 
is elfogadhat (beszámíthat) az 
egyetem.   A diákok számára 
az okleveles technikusképzés 
tudatosan tervezhető életpá-
lyát, munkalehetőséget, a gaz-
dálkodó szervezeteknek pedig 
hatékonyabb utánpótlási, to-
borzási eszközt, a városnak 
fejlődési lehetőségeket jelent 
hosszútávon.

Lapunk kérdésére dr. Né-
meth István rektor helyet-
testől megtudtuk, az előké-
születek után, ősszel indítják 
a felsőfokú képzést. 

A beszédek után dr. Gelen-
csér András rektor, Csillag 
Zsolt kancellár és Huszár 
Gábor polgármester aláírta 
az együttműködési megálla-
podást. 

(t. m.)
Fotó: Pap Eszter 

(Sztiphoto)

Impresszum
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja. Felelős szerkesztő: 
Treiber Mária. Felelős kiadó: Szentgotthárd Város Önkormányzata 
• Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Nyomdai előkészítés, 
nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely. Terjesztés: 
Savaria Post. E-mail: ujsag@szentgotthard.hu • ISSN 0238-9312 

www.szentgotthard.hu

Mintegy 5 milliárd forint 
értékben növeli magyar-
országi kapacitásait két 
spanyol autóipari cég, 
a Gestamp és az Ames 
– jelentette be Szijjártó 
Péter külgazdasági és 
külügyminiszter Mad-
ridban tartott sajtótájé-
koztatóján május 27-én. 

A most megszületett 
megállapodásnak köszön-
hetően a Gestamp 850 
millió forint értékben fej-
leszti móri akkumulátor-
összeszerelő bázisát, míg 
az Ames szentgotthárdi 
üzemében modernizálja 
az autóipari fémtermékek 
gyártási folyamatát 4,1 
milliárd forint értékben.

A magyar kormány 1 
milliárd forint támogatást 
biztosít a beruházásokhoz. 

Magyarországon 720 
spanyol vállalat működik, 

amelyek több mint ötezer 
embernek adnak munkát. 
A miniszter ezek alapján 
azt mondta, hogy: Ma-
gyarország számára pri-
oritás a Spanyolországgal 
való együttműködés.

A s a j t ó t á j é ko z t a t ó n 
Arancha González Laya 
spanyol külügyminiszter 
azt közölte, hogy a spa-
nyol vállalatok leginkább 
olyan ágazatokban mu-
tatnak érdeklődést a ma-
gyarországi befektetések 
iránt, mint az autóipar, a 
vendéglátás, a megújuló 
energiák és a közlekedés. 
Továbbá hangsúlyozta 
annak jelentőségét, hogy 
újraindul az Iberia légi-
társaság közvetlen légi 
összeköttetése a két or-
szág között, amely a ko-
ronavírus-járvány miatt 
szünetelt.

 MTI

Több mint 4 milliárdos 
fejlesztés az Amesnél

Új távlatok a helyi szakképzés előtt

Újra indul a Kalandtúra
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, valamint a 

Honismereti Klub újra indítja a Kalandtúra családoknak 
című programját, amelyben hét helyszínen lehet pecsé-
teket összegyűjteni.

A pecsétgyűjtő füzeteket a múzeumban és a könyvtár-
ban kérhetik. Hét helyszínt lehet felkeresni Szentgotthár-
don, mindenütt találnak az amerikai típusú postaládákban 
bélyegzőket. Az összes pecsét összegyűjtését követően a 
betelt térképlapot névvel és címmel ellátva lehet leadni 
a könyvtárban (Széll Kálmán tér 2.) vagy a múzeumban 
(Hunyadi u. 6.)

A várostúrát teljesítők emléklapot kapnak (személyesen, 
vagy postán elküldve).
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Június 3-án nyitották meg az M80-as 2x1 sávos autóút 
Vasszentmihálytól Rábafüzesig tartó 6,6 km-es szakaszát. 
Rábafüzes közelében, az autóúton tartott sajtótájékoztatót 
V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért 
felelős miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője, 
Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere, Pékó Tamás, 
Rönök polgármestere és Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési 
igazgatója. 

A zöldmezős beruházást 
2018 tavaszán indította a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt., a régi, falvakon átvezető 
8-as út kiváltását szolgálja, a 
mai kor követelményeinek 
eleget tévő 28,9 kilométeres 
útfejlesztés. Az új pályán 110 
km/órás sebességgel lehet 
közlekedni. 

V. Németh Zsolt, a térség 
országgyűlési képviselője be-
szédét azzal kezdte, a júniusi 
dátumot bizonyára megjegy-
zik a szentgotthárdiak, ja-
kabháziak, rönökiek, hiszen 
megszabadulnak az átmenő 
nagy forgalomtól. A régi 8-as 
út a választókerületének ten-
gelyét is jelenti, és a térséget a 
nagyobb városokkal, Győrrel, 
Budapesttel, délre Zalaeger-
szeggel is összeköti. Az útépí-
tés sokszereplős történet, szá-
mos egyeztetést, esetenként 
kompromisszumot is kívánt a 
helyi lakosokkal, polgármeste-
rekkel, gazdasági szereplőkkel. 
Útépítő szakmai múltjára 
hivatkozva mondta, meggyő-
ződése, hogy a kivitelezők és 
építők a legnagyobb gondos-
sággal és a legkisebb károko-
zással végezték munkájukat, 
gyorsaságuk, logisztikai szer-
vezettségük eredménye, hogy 
határidőre elkészültek. 

Huszár Gábor elmondta, 
tíz évvel ezelőtt Orbán Viktor 
szentgotthárdi látogatásán 
ígéretet tett az Opel vezető-
jének, 10 éven belül bekötik a 
várost a gyorsforgalmi utak 
hálózatába. Az ipari park-

ban lévő cégeknek is rend-
kívül fontos a közlekedés, 
és a lakosság is érezhetően 
könnyebben juthat el az au-
tópályákig. Szentgotthárd, 
a néhány éve megvalósult 

vasútvillamosítás után a 
gyorsforgalmi út átadásával 
központi logisztikai szerepet 
tölthet be a térségben. Az 
autóút folytatása osztrák ol-
dalon is épül, a tervek szerint 
2024-ben adják át az S7-est 
a szomszédos országban. 
A polgármester köszönetét 

fejezte ki a projekt minden 
résztvevőjének, tervezőknek, 
kivitelezőknek, építőknek.

Péko Tamás, Rönök pol-
gármestere szintén örömét 
fejezte ki a szentgotthárdi 
kistérség falvai nevében. Két 
évtizede vártak erre, gyor-

sabb és biztonságosabb lesz 
a közlekedés, a kisfalvakon 
nem halad át olyan sok autó, 
élhetőbb lesz a lakóhelyük.  
A vidék turisztikai fejlesztését 
is segíti a beruházás. 

Pántya József, a NIF útfej-
lesztési igazgatója elmondta, 
a 2018-ban kezdett építkezés 
osztrák határ felőli oldalát ad-
ják át a közlekedőknek. A Vas-
szentmihálytól Rábafüzesig 
tartó 6,6 km kész, a hiányzó 1,5 
kilométeres szakasz őszre ké-
szül el. Körmendtől Rábfüzesig 

négy csomópontot hoztak 
létre (Körmend, Csákánydo-
roszló, Vasszentmihály, Szent-
gotthárd), a teljes szakaszon 
24 felüljárót és 13 aluljárót, 
szervizutakat, kerékpárutakat 
építettek. Több mint 2 millió 
köbméter földet mozgattak 
meg. Magyarország impozáns 
völgyhídja készül Vasszentmi-
hály határában a Vörös patak 
fölött, 575 méter hosszú, 11 
pillér tartja, a legmagasabb 22 
méteres. A Csencsi patak felett 
is épül egy kisebb, 300 méte-
res völgyhíd. Ősztől, amikor a 
teljes útszakaszt megnyitják, 
az út neve M80 lesz. 

A projekt európai uniós 
költségből készül, nettó 62 
milliárd forintból. A kivitelező 
a Duna Aszfalt Zrt. és a Mészá-
ros és Mészáros Kft.

Az útfejlesztési igazgató 
beszámolt arról is, hogy az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium további pro-
jektelemekkel is megbízta a 
NIF Zrt.-t, Körmenden a Berki 
úti csomópontot körforga-
lommá építik át, valamint egy 
új körmendi mérnökségi út-
fenntartó telepet is létesítenek 
6,4 hektáros területen (ez a 
legnagyobb lesz az országban). 
A mérnökség feladatköre lesz 
a régi 8-as út és az új M80-as 
fenntartása is. A megbízás 
része a Szentgotthárdi Ipari 
Park III. üteméhez kapcsolódó 
270 méteres bekötőút építése, 
hogy a 2020-ban kiépített 
ipari útnak közvetlen csatla-
kozása lehessen. 

A sajtótájékoztató végén au-
tózásra hívták a jelenlévőket, 
a vasszentmihályi körforga-
lomig már az új úton hajthat-
tunk, érdekes volt odaátról 
szemlélni a régi nyolcast – aki 
járt már jó úton – a többit meg 
gondolja hozzá!

(t. m.)

Megnyitották az új autóutat 
Vasszentmihálytól Rábafüzesig

Péko Tamás, Huszár Gábor, V. Németh Zsolt, Pántya József
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Május 6-án a ciszterci tan-
ösvény átadása kapcsán 
tartott sajtótájékoztatót Hu-
szár Gábor polgármester és 
V. Németh Zsolt országgyű-
lési képviselő. Az esemé-
nyen az aktuális pályázati 
projektekről is szó esett. 

Huszár Gábor polgármes-
ter nem csupán a megvaló-
sítás alatt álló projekteket, 
de az elmúlt időszakban a 
Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal által 
összeállított és benyújtott 
pályázatokat is bemutatta. 
A szentgotthárdi Színház 
alsó szintjén lévő vendég-
öltözők és a hozzájuk tar-
tozó vizesblokkok komplex 
felúj í tása , továbbá szín-
házi hang- és fénytechni-
kai eszközök (hangfalak, 
lejátszóberendezés, reflek-
tor) beszerzése valósult meg 
idén, az elnyert LEADER pá-
lyázat keretében. A Kubinyi 
programra benyújtott ön-
kormányzati pályázatnak 
köszönhetően nemrégen 
mind a négy szinten megtör-
tént a Pável Ágoston Múze-
um hűtő-fűtő klímarendsze-
rének kialakítása. A tavaly 
elnyert Hungarikum pályá-
zat megvalósítása is javában 
zajlik, már a nyomdában van 
a „Szentgotthárd nevezetes 
helyei egykor és ma” című 
könyv, és készül egy hagyo-
mányos és egy különleges 
virtuális kiállítás is a telepü-
lési értékekről. A „Tisztítsuk 
meg az országot!” felhíváson 
elnyert projekt keretében két 
olyan farkasfai erdőterületet 
sikerült megtisztítani a közel-
múltban, amelyen illegálisan 
lerakott hulladékok halmo-
zódtak fel. A tavaly megva-
lósult projektben nem volt 
lehetőség a kolostorépület 

összes nyílászárójának cse-
réjére, ezért egy újabb sikeres 
pályázatnak köszönhetően 
már az asztalosműhelyben 
készülnek a déli és a nyugati 
oldalon, valamint a belső 
udvarban található, az ön-
kormányzati feladatellátást 
szolgáló új kolostorablakok. 
A „Bölcsődei férőhelyek ki-
alakítása, bővítése” című, 
TOP-1.4.1-19 kódszámú felhí-
váson elnyert támogatásból 
hamarosan új tornaszobával 
bővül a Tótágas Bölcső-
de. A projekt további 
jelentős felújítási és 
átalakítási munkákat 
is magában foglal az 
intézményt tekintve. 
A Sporthorgász Egye-
sületek Vas Megyei Szövet-
sége partnerségével elnyert 
TOP támogatásnak köszön-
hetően idén megújul a Hár-
sas-tó környezete: új zsin-
delytetős és támlás padok 
kihelyezése és a tó környéki 
kavicsos sétány felújítása 
mellett fedett kerékpártáro-
ló is készül, illetve – többek 
között – megvalósul a strand 
villamosenergia-ellátásának 
kiépítése is. LEADER pro-
jekt keretében idén nyár-
ra helyreállítják az egykori 
művelődési ház udvarát is a 
régi kerthelyiséghez hasonló 
módon. Az Alpokalja Kem-
ping újabb fejlesztésére is 
támogatást nyert a város: az 
Aktív Magyarország progra-
mért felelős kormánybiztos 
döntése értelmében a nyári 
turistaszezonra csónakhá-
zat alakítanak ki, továbbá 
faház-szállások és közösségi 
főzőhely is épül a szentgott-
hárdi kemping területén. Az 
Aktív Magyarország program 
keretében elnyert támo-
gatásnak is köszönhetően 
–Körmend város partnersé-

gével – hamarosan vadvízi 
túrázásra alkalmas kenuk 
és egyéb vízi sporteszközök 
beszerzése is megtörténik. 
A város sikeresen szerepelt 
a Településfásítási Progra-
mon is, amelynek során a 
belvárosban május közepén 
több helyen facsemetéket 
ültethettek: településünkre 
összesen 30 db növény kerül 
(kislevelű hársfák, díszalma 
és díszkörtefák). 

Az önkormányzat több 
újabb pályázatot is benyúj-
tott az elmúlt hónapokban, 
kedvező elbírálás esetén to-
vábbi fejlesztések is megva-
lósulhatnak. A Hungarikum 
pályázat idei felhívására 
benyújtott pályázat kedvező 
elbírálása esetén Szentgott-
hárd nevezetes személyeiről 
kiadvány- és az önkormány-
zati hivatal folyosóján állan-
dó kiállítás készülhet, a város 
jellegzetes épületeire pedig 
információs táblák kerül-
hetnek, amelyek felhívják a 
figyelmet a történetükre és 
egykori nevezetes lakóikra, 
valamint bemutatják az épü-
letekben egykor zajló tevé-
kenységet. „A szentgotthárdi 
Játékvár Óvoda infrastruk-
túra-fejlesztése” címmel az 
önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó felhívásra nyúj-
tottak be pályázatot. A pro-
jekt keretében az intézmény 
fűtéskorszerűsítésére és egy 
gyermekmosdó, öltöző fel-

újítására kerülhet sor – két 
korábbi nyertes pályázatból 
az épület többi 8 gyermek-
mosdóját már teljesen fel-
újították, már csak ez van 
hátra az épületen belül. A 
Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések 
című, TOP-2.1.3-16 kódszámú 
felhívásra összeállított és 
benyújtott pályázat célja a 
szentgotthárdi csapadékvíz-
elvezető rendszer fejlesztése 
a városrészekre is kiterje-
dően: Rábatótfalu Fagyöngy 

u. –Váci M. u., Zsida Szép-
völgyi u.–Vadvirág u., 
Május 1. u. Rábakethely 
Mikes Kelemen utca és 
Máriaújfalui út környe-

zetének vízrendezése is a 
célok között szerepel. Megyei 
finanszírozási keretből meg-
valósulhat a Szentgotthárd-
Rábatótfalu városrész ke-
rékpár- és gyalogútépítés 
műszaki tervezése. Az EMMI 
Előadó-művészeti szerve-
zetek többlettámogatása 
2021. évi tematikus egyedi 
támogatási rendszerében a 
szentgotthárdi színházépü-
let infrastrukturális fejlesz-
tésére benyújtott pályázat 
a fénykorszerűsítést és a 
függönyhajtás korszerűsí-
tését, a nézőtér felújítását, a 
bejárati ajtó cseréjét, a villa-
mos betáplálás növelését és 
új riasztórendszer kiépítését 
célozza. A megnyílt Városi 
Civil Alap keretében a helyi 
egyesületek közreműködé-
sével benyújtott pályázatok 
is elbírálásra várnak.

(A pályázati összefoglalót 
anyagtorlódás miatt nem 
tudtuk közreadni májusi 
lapszámunkban. A szerk.)

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Lendületben a pályázatírás 
– sorra valósulnak meg a városi fejlesztések

Megújulhat 

a csapadékvíz-elvezető 

rendszer is
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Egy év után újra személyesen – noha a korábban megszokot-
taktól eltérve, szűkebb körben – ünnepelték a pedagógusokat 
június 2-án. A Refektóriumban megtartott pedagógusnapi 
ünnepségen Huszár Gábor polgármester köszöntötte a ju-
bileumi díszokleveles kollégákat, és átadta a Szentgotthárd 
Közoktatásáért díjat Hován István Ivánnénak, Kovács János-
nénak és Kozákné Tóth Gabriellának. 

Az ünnepségen az intéz-
ményvezetők, a kitüntetettek 
és kísérőik vettek részt. 

A polgármester beszédét 
azzal kezdte, hogy az idei 
tanév különösen nagy kihí-
vásokat hozott, hiszen szinte 
egyik napról a másikra kel-
lett a pandémia miatt újra 
átállni a digitális oktatásra. A 
pedagógus kollégák, a szülők 
és a diákok azonban példa-
értékűen vették az akadá-
lyokat, és így a nehézségek 
ellenére is sikerrel zárult az 
előző, és zárulhat az idei tanév.  
„A pedagógusok feladata most 
még összetettebb és felelős-
ségteljesebb. A szellemiség, a 
tudás és az értékek átadása 
mellett a gyermekek lelkének 
ápolása, útjuk egyengetése a 
legszebb és egyben a legnehe-
zebb feladat. A szentgotthárdi 
pedagógusok jól kiállták ezt a 
próbát, amihez a szülők és a 
gyerekek segítségére is nagy 
szükség volt.” Megköszönte 
az iskolákban és az óvodában 
dolgozók munkáját, majd 
azokat a pedagógusokat kö-
szöntötte, akik diplomájuk 
megszerzésének kerek évfor-
dulója kapcsán részesülhet-
nek jubileumi díszoklevélben. 
Für Katalin és Komáromi 
Józsefné arany, Soós Ferencné 
gyémánt, Hrabovszky Dezső-
né és Kocsis Antalné pedig 
vas díszoklevelet érdemelt ki. 
(Életrajzuk ismertetésére még 
visszatérünk. a szerk. )

Idén hárman vehették át 
több évtizedes munkásságuk 
elismeréseként a Szentgott-

hárd Közoktatásáért díjat.  
A díjat virágcsokor kíséreté-
ben a polgármester adta át.  

Hován István Ivánné Szent-
gotthárdon született, már 
érettségi után óvónőként kez-
dett el dolgozni, majd elvégez-
te felsőfokú tanulmányait, és 
1984-től napjainkig képesített 
óvodapedagógusként tevé-
kenykedik. Munkáját az inno-
váció, a folyamatos megújulási 
szándék jellemzi, Többek közt 
részt vett a kompetencia ala-

pú óvodai programcsomag 
adaptációs lehetőségeinek 
kidolgozásában, oszlopos tagja 
volt a minőségbiztosítási fel-
adatokat szabályozó teamnek. 
Szakmai életútját az óvodape-
dagógusi hivatás iránti tiszte-
let, és a gyermekek feltétlen 
szeretete jellemzi.

Kovács Jánosné a szombat-
helyi Nagy Lajos Gimnázi-
umban érettségizett, majd a 
Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola tanító szakán végzett. 
Még a diplomaszerzés évében 
munkába állt a szentgotthárdi 
Arany János Általános Isko-
lában, napközis nevelőként. 
Pályája során szinte folyama-

tosan tanult, 1990-ben mate-
matika szakos általános iskolai 
tanári oklevelet, majd 1994-
ben alapfokú néptáncoktatói 
képesítést szerzett, 2000-ben 
végezte el a Janus Pannonius 
Tudományegyetem közokta-
tási vezető szakirányú kép-
zését, 2006-ban a Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskola 
rajz szakos általános iskolai 

szakát teljesítette sikeresen, 
2010-ben pedig a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen 
kiadói szerkesztő végzettséget 
szerzett. 2016 óta a Széchenyi 
István Általános Iskola intéz-
ményvezetője. Négy évtizedes 
pályafutása alatt folyamatosan 
képezte magát, belekóstolt a 
tankönyvkiadásba, és dolgo-
zott a tanügyi igazgatásban is. 
2017-ben megszerezte a Peda-
gógus II. és a Mesterpedagógus 
fokozatot. Munkáját magas 
színvonalon végzi. A tanórán 
kívüli közösségi programok, 
illetve a projektnapok szerve-
zésében is részt vesz, az iskola 
munkájában épít a szülők 

hathatós segítségére. Pályáza-
tokat ír, így sikerült a tanulók 
számára nyári táborokat meg-
valósítani és az informatikai 
eszközöket bővíteni. 

Kozákné Tóth Gabriella 
Mária tanítói diplomáját a 
Szombathelyi Tanárképző Fő-
iskolán szerezte 1981-ben. Friss 
diplomásként a Gencsapáti 
Általános Iskolában tanított 
1981–82-ig. Majd Szentgott-
hárdra került, a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolában 1985-
től 2008-ig dolgozott, 2008-tól 
pedig az Arany János Általá-
nos Iskolában tanít. Munkáját 
magas szakmai színvonalon, 
lelkiismeretesen, igényesen 
végzi. Kiemelten figyel a sajátos 
nevelési igényű, a hátrányos 
helyzetű és a tehetséges tanu-
lókra. Tudását folyamatosan 
bővíti, szívesen alkalmazza az 
új módszereket. Eredménye-
sen készíti fel tanulóit a ver-
senyekre. Mindenkiben meg-
látja a jót, a kibontakoztatható 
értéket, empátiával fordul a 
gyerekek felé, tanítványai évek 
múltán is visszajárnak hoz-
zá. Harmonikus kapcsolatot 
ápol a szülőkkel és pedagógus 
társaival. Tanácsért, segítsé-
gért bizalommal fordulhatnak 
hozzá kollégái is. Pedagógiai 
tevékenységén kívül számos 
egyéb iskolai feladatban is 
jelentős szerepet vállal, iskolai 
és városi műsorokra lelkesen 
és szívesen készíti fel diákjait. 

(t. m.)

Szűk körben, de immár személyesen 
ünnepelték a pedagógusnapot

Kozákné Tóth Gabriella Mária, 
Kovács Jánosné és Hován István Ivánné

Soós Ferencné, 
Huszár Gábor, 
Szép Renáta
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A 27/2021. (I.29.) Kormány-
rendelettel kihirdetett ve-
szélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-
testületének feladat- és ha-
táskörét a polgármester gya-
korolja, ennek megfelelően 
Huszár Gábor polgármester a 
veszélyhelyzet alatt minden 
hónapban dönt a várost érin-
tő előterjesztésekről..

A bölcsődei gondozási té-
rítési díjra tett javaslatot a 
fenntartó önkormányzati 
társulás elfogadta, így az ön-
kormányzat által megtörtént 
annak rendeletbe foglalása is. 
Ennek megfelelően, a fizeten-
dők továbbra is a 2013-as szin-
ten maradnak. Módosították 
a szociális rendeletet a Városi 
Gondozási Központban 2021. 
július 1. napjától alkalmazandó 
térítési díjak változásáról is. 
A díjak meghatározásánál fi-
gyelembe vették az önköltség 
emelkedését, de tekintettel 
voltak a szolgáltatások szociá-
lis mivoltára is, így mindössze 
néhány százalékkal emelked-
tek a tavalyihoz képest.

Néhány hónappal ezelőtt 
kereste meg az Önkormány-
zatot a Baptista Tevékeny 
Szeretet Misszió, egy Új Esély 
Központot szeretnének kiala-
kítani a városban. A kezde-
ményezés alapján a Misszió 
Szentgotthárd közigazgatási 
területén létrehozná és mű-
ködtetné a szenvedélybetegek 
és a pszichiátriai betegek ré-
szére nyújtott nappali ellátást 
is. Hosszas egyeztetéseket 
követően a polgármester úgy 
határozott, hogy a szenve-
délybetegek, a pszichiátriai 
betegek és a demens idősek 
részére nyújtandó nappali el-
látásra vonatkozó szerződése-
ket jóváhagyja az önkormány-
zati hivatal által kiegészített 
tartalommal. Ez alapján, a 
szolgáltatás a Tevékeny Sze-
retet Missziónál is elérhető 
lesz a városban. A Misszió a 

szerződésekben megfogalma-
zottak szerint kifejezte azon 
szándékát is, hogy a későbbi-
ekben – a szükséges feltétel-
rendszer rendelkezésre állása 
esetén – az idős, demenciával 
élő emberek nappali ellátását 
is megszervezi. Az együttmű-
ködés folytatásaként akár egy 
bentlakásos idősek gondozá-
sára alkalmas intézményt is 
létrehozhatnak és működtet-
hetnek a térségben.

A polgármester elfogadta 
a közrend és a közbiztonság 
helyzetéről szóló beszámolót, 
amelyből kiderült, hogy a 
körmendi Rendőrkapitányság 
Szentgotthárdi Rendőrőrse 
2020-ban is kiemelt felada-
tának tekintette Szentgott-
hárd város közrendjének, 
közbiztonságának, az itt élő 
állampolgárok nyugodt élet-
körülményeinek biztosítását. 
A tavalyi statisztikai adatok 
azt mutatják, hogy a közrend 
és közbiztonság helyzete jó 
Szentgotthárdon.

Részletes előterjesztés fog-
lalkozott a 2020. évi gyermek-
védelmi és gyermekjóléti fel-
adatok ellátásáról. Szomorúan 
vették tudomásul 2020-ban az 
újszülöttek számának további 
csökkenését – mindössze 48 
gyermek született a város-
ban. A polgármester ezúton 
is köszöni az e területen te-
vékenykedő intézmények és 
szervezetek, valamint dolgo-
zóik áldozatos munkáját. 

Régebb óta folytak azok a 
háttértárgyalások, amelyek a 
város szakképzési rendszeré-
nek fejlesztését tűzték ki célul. 
Az egyeztetések eredménye-
képpen az együttműködés 
körvonalai rajzolódtak ki a 
Pannon Egyetem és Szentgott-
hárd város Önkormányzata 
között. Az együttműködés köz-
ponti szereplője a Vas Megyei 
SZC III. Béla Technikum, ahol 
egy új képzési forma, az okle-
veles technikus képzés indul-
hat el hamarosan. A tanulók az 

együttműködő szakképzési és 
felsőoktatási intézmény közös, 
emelt szintű szakmai prog-
ramja révén szerezhetnek 
majd szakmát és érettségit, 
tanulmányaikat pedig majd 
felvételi nélkül folytathatják a 
Pannon Egyetemen. A képzés 
lehetővé tenné, hogy a leg-
magasabb szintű szaktudást/
egyetemi diplomát – az előre 
meghatározott kreditek be-
számításával – akár rövidebb 
idő alatt is megszerezhessék. 
Az együttműködés rendszerét 
tartalmazó megállapodást 
jóváhagyta a polgármester, a 
koordinálással Koszár András 
alpolgármestert bízta meg. 

A legutóbbi döntéshoza-
tal alkalmával fogadta el a 
polgármester a városrészi 
keret felosztásához készült 
szabályzatot, amely egyelő-
re csak a beruházások, fel-
újítások, fizikai munkálatok 
megkezdésére, folytatására 
nyújt lehetőséget a városrészi 
önkormányzatok számára. 
Idén is 350 000,- Ft jut egy-egy 
városrészre, amelyet később 
is lehívhatnak majd. Az első 
döntést követően megva-
lósulhat Máriaújfaluban a 
Szent Péter és Szent Pál ká-
polna mellett található hősi 
emlékmű felújítása, és folyta-
tódhat a jakabházi kultúrház 
nyílászáróinak cseréje is, de 
csaknem minden városrész 
nevezett meg megvalósítandó 
feladatokat.

Kérelemmel fordult az Ön-
kormányzathoz A Szentgott-
hárdi Muzsikáért Alapítvány, 
ugyanis a BGA Zrt. által koor-
dinált „Városi Civil Alap” fel-
hívására nyújtottak be pályá-
zatot digitális orgona beszer-
zésére. A projekt keretében 
elnyerhető összeg nem fedezi 
a hangszer teljes költségét, 
ezért a polgármester arról ha-
tározott, hogy – pozitív döntés 
esetén – legfeljebb 750.000,- 
Ft önkormányzati támogatást 
nyújt az beszerzéshez, amely 

a város kulturális életének 
színesebbé tételéhez is hoz-
zájárulhat. 

A Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség csatlakozott a Vízi 
Vándor Tábor programhoz, 
amelynek segítségével nép-
szerűsíthetik a szabadidő-
sportot és a vízitúrázást. A 
2021-es Vízi Vándor Tábor 
túraútvonali közé bekerült 
a Rába folyó szentgotthárdi 
és körmendi szakasza is, így 
Szentgotthárd és Körmend 
Város Önkormányzatának 
lehetősége nyílt, hogy pá-
lyázatot nyújtsanak be vízi 
eszközök beszerzésére. A pro-
jekt keretében Szentgotthárd 
vadvízi túrázásra alkalmas 
kenukat, továbbá a vízi sport-
eszközöket kap, amelyhez 
a polgármester 3 millió Ft 
önrészt biztosított a mostani 
döntésével.

Döntés született arról is, 
hogy a, „A SZEOB Tótágas 
Bölcsődéjének férőhely-bő-
vítése” című TOP-1.4.1-19-
VS1-2019-00012 azonosító-
számú projekt megvalósítá-
sához szükséges saját forrást 
23.184.453,- Ft összeghatárig 
biztosítja az önkormányzat 
azzal, hogy – a kivitelező ki-
választására kiírt nyílt közbe-
szerzési eljárás lefolytatását 
követően, a végleges költsé-
gek ismeretében – igénylést 
nyújtanak majd be az irányító 
hatósághoz a költségek növe-
kedésének fedezetére. 

A polgármester elfogadta az 
önkormányzat 100%-os tulaj-
donát képező SZET Szentgott-
hárdi Kft., Gotthárd-Therm 
Kft. és a Szentgotthárdi Ipari 
Park Kft. tavalyi évről szó-
ló beszámolóját, támogatta 
a SZET Szentgotthárdi Kft. 
elektromos takarítógép be-
szerzésének kérelmét, döntött 
ingatlanügyekről és jubileumi 
díszoklevelek átadásáról is. 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Városrészi fejlesztésekről is döntöttek
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Május 13-án V. Németh 
Zsolt, a térség országgyűlé-
si képviselője, Huszár Gábor 
polgármester, Labritz Béla 
alpolgármester és Varga Pé-
ter, a Szombathelyi Erdésze-
ti Zrt. csoportvezetője egy 
kislevelű hársfát ültetett el 
Szentgotthárdon a Nagybol-
dogasszony templom előtti 
parkolónál a Településfásí-
tási Program keretében. 

Szentgotthárd Város Ön-
kormányzata sikeresen pá-
lyázott az Agrárminisztérium 
által meghirdetett Telepü-
lésfásítási Programra, amely 
óriási érdeklődés mellett 
zajlott, a tízezer fő alatti tele-
pülések számára biztosított 
12 ezer sorfa néhány nap alatt 
gazdára talált.

Több száz önkormányzat 
igényelt eredményesen fa-
csemetéket az őszi ültetési 
időszakra, és hasonló nagy-
ságrendben érkezett igény-
lés tavaszra is. Összesen 19 
fafajtából lehetett válogatni, 
amelyek kifejezetten belte-
rületi körülmények között 
ültethetők, településünkre 
összesen 30 növény került 
(kislevelű hársfák, díszalma- 
és díszkörtefák). A városunk 
faállománya négy helyszí-
nen bővült a most érkezett 
növényekkel: a Széll K. téren 
(parkoló) 2 db kislevelű hárs, 
az önkormányzati  hivatal 
előtti területen  1 db kislevelű 
hárs,  a Széll K. téren (szökő-

kút) 1 db díszalma, a Kossuth 
L. úton  (buszmegálló) 6 db 
díszkörte, a Rózsa utcában  
20 db díszalma.

A pályázati lehetőség mel-
lett az önkormányzat saját 
forrásból további fákat is 
vásárolt, amelyeket a város 
különböző helyszínein már el 
is ültettek a SZET Szentgott-
hárdi Kft. munkatársai.

Már egyetlen fa elülteté-
sével, kisebb facsoportok 
létrehozásával, a belterületi 
fásítással hozzájárulunk kö-
zös céljaink eléréséhez: az 
egészségesebb környezet 
megteremtéséhez, az élhe-
tőbb települések kialakításá-
hoz és a klímaváltozás hatá-
sainak enyhítéséhez. A fával 
borított területek növelése, a 
települések zöldítése mellett 
az is fontos, hogy a fák elül-
tetése, gondozása erősítse a 
helyi közösségeket.

Az ünnepélyes faültetést 
május 13-án szervezték a 
Nagyboldogasszony temp-
lom előtti parkolónál. Huszár 
Gábor polgármester hang-
súlyozta, a mostani program 
is a település történelméhez 
köthető, hiszen az itt talál-
ható hársfasort hajdanán 
még dr. Vargha Gábor és 
Szentgotthárd elöljárósága 
ültette a császári és királyi 
pár, Ferenc József és Erzsébet 
ezüstlakodalmának tisztele-
tére 1879-ben.

Az ünnepségen részt vett 
V. Németh Zsolt, a térség 

országgyűlési képviselője is, 
elmondta, hogy itt a Szlovén-
Rábavidéken különösen nagy 
jelentőséggel bír a hársfa, 
hiszen a szlovéneknek 800 
éves hársfájuk is van. Esz-
tétikuma mellett dicsérte e 
fafajta jótékony hatásait is. 

A Szombathelyi Erdészeti 
Zrt. képviseletében Varga 
Péter csoportvezető számolt 
be arról, hogy a népszerű 
programra idén nyáron is 
lehet majd jelentkezni azon 
településeknek, amelyek az 
első ütemben nem kaptak 
támogatást. 

V. Németh Zsolt ország-
gyűlési képviselő, Huszár 
Gábor polgármester, Labritz 
Béla alpolgármester és Varga 
Péter csoportvezető a SZET 
Szentgotthárdi Kft. munka-
társainak segítségével egy 
kislevelű hársfát ültettek el.

A Településfásítási Prog-
ram a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat Cselekvési Terve 
alapján a VP-20.2-16 „A ma-
gyar nemzeti hálózat mű-
ködését szolgáló technikai 
segítségnyújtás” projekt ke-
retén belül valósul meg, azt 

a Vidékfejlesztési Program 
Irányító Hatósága támogatja.

A pályázati lehetőség mel-
lett az önkormányzat saját 
forrásból további fákat is 
vásárolt, ezeket a város több 
pontján ültették el.  A Hu-
nyadi utca 23. sz. előtti köz-
területre 2 db díszalmát, az új 
Sportcsarnoknál kialakított 
parkoló és járda mellett 4 
db díszalmafát és 6 db vér-
bükköt, a Rózsa utcában to-
vábbi 8 db díszalmafát, a 
Hunyadi úti régi temető új 
parcella kiosztás észak-déli 
fősétánya mellé 28 db gömb-
kőrist, a ravatalozó épülete 
mellé 2 db vörös tölgyet, a 
rábatótfalui temetőben 1 db 
gömbkőrist telepítettek.  Az 
Arany János Általános Iskola 
3.a osztálya a Szabadság téri 
ligetben  platánfát ültetett el 
Kulcsárné Bartakovics Edit 
osztályfőnök szervezésében 
a Madarak és Fák napja al-
kalmából. Tavasszal 82 db 
új fával gazdagodtak a város 
közhasználatú területei.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

 V. Németh Zsolt, 
Labritz Béla, 
Varga Péter, 

Huszár Gábor

Facsemetékkel 
gazdagították a várost

Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes és Soltész 
Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kap-
csolatokért felelős államtitká-
ra május 17-én adta át a 2021. 
évi Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae díjakat Budapes-
ten, a Bolgár Művelődési Ház-
ban. A magyarországi nem-
zetiségek kultúrájáért végzett 

tevékenységek szakmai elis-
merésében 13 személy, illetve 
szervezet részesült.

A magyarországi szlovénség 
kitüntetettje: Bedics Sándor, 
aki a Rába-vidéki szlovén nem-
zetiség közösségi, kulturális 
és egyházi életében betöltött 
szerepéért kapta az elismerést. 

(Fotó: Botár Gergely, 
Miniszterelnökség)

Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat kapott
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Csuk Ferenc februárban töltötte be 80. életévét. Talán nem 
túlzás, ha azt írjuk, hozzá hasonló, széles érdeklődési körű 
városlakót nem nagyon ismerünk a mai szentgotthárdiak 
között. Rajongva szereti szülővárosát, és mindent megtesz 
azért, hogy sokrétű tudásával szolgálja azt, és továbbadja a 
fiatalabbaknak is lokálpatriotizmusát. Ír, fest, helytörténeti 
kutatásokat végez, ha kell, idegenvezetőként kalauzolja az 
embereket, megszámlálhatatlan cikke, számos könyve jelent 
meg. Nemcsak a történelem érdekli, hanem az ipartörténet, 
az épített környezet, a Várkert sorsa, és neves személyiségek 
életének felkutatása is összefonódik munkásságával. 2015 óta 
a város díszpolgára. 

– Honnan hozza ezt az oltha-
tatlan tudásszomjat?  Családi 
indíttatás? 

A festészet és az irodalom 
meglepő kapcsolata tárul föl 
valahonnan a gyermekkorból.

„Valahogy tudatosan ké-
szültem, már általános iskolás 
koromban rigmusos verseket 
írtam, s ahhoz, hogy jól el tud-
jam képzelni azt, amiről írni 
akartam, először le is rajzoltam, 
vagy lefestettem. Nagyon tet-
szett a Csodaszarvas regéje, az 
illusztrációját le is másoltam a 
könyvből, de valahogy mégse 
teljesen úgy. Gyerekként nagy 
madarászok voltunk, a mada-
rakat is ismertem, festettem. 
Jó megfigyelő voltam, amikor 
motorral mentünk a Balatonra, 
megragadott a táj szépsége. 
Később a prózai munkámhoz 
is nagy segítséget jelentett, 
hogy részletesen fel tudtam 
idézni a tájat, bármerre jártam. 
Még iskolás koromban volt egy 
füzetem, teleírtam, de valahol 
elkeveredett. Hallgattam a 
történeteket az idősebbektől, 
kitelepítésről, az őrsről, a no-
velláimhoz sok mindent fel 
tudtam használni”. 

Nyolcgyermekes családban 
született, két testvére még kis-
korában meghalt. Édesapjáról 
így mesélt:

„Apu félig-meddig analfabé-
ta volt, noha három nyelven 
beszélt és olvasott. Ameriká-
ban született, ötévesen hozták 
haza, Alsószölnökön laktak, 
megtanult vendül, kilenc-

éves korától harminchárom 
éves koráig a Graz melletti 
Heiligenkreuzban élt, felnőtt-
ként kocsis volt. Ott németül 
beszéltek, amikor a háború 
után hazatoloncolták, akkor 
jóformán tőlünk, gyerekektől 
tanult meg magyarul. Itthon 
napszámos lett. A család szem-
pontjából az volt a fontos, hogy 
mindenki tanuljon valami-
lyen szakmát, és minél előbb 
álljon munkába. Én asztalos 
akartam lenni, a Ligetnél volt 
egy műhely, néha engedtek 
fúrni, faragni, nagyon tetszett. 
Aztán mégse lettem asztalos. 
A Selyemgyárat akkor kezdték 
fejleszteni, az Offner igazgató 
fölhívta anyámat, gyári techni-
kusokat keresnek, mi lenne, ha 
jelentkeznék. Ők is segítenek, 
kollégista lehetek, ösztöndíjat, 
biztos munkát is adnak. Szent-
gotthárdról négyen mentünk a 
győri textiltechnikumba (akkor 
komoly felvételi vizsga után 
lehetett csak bejutni. A szerk.). 
Közülünk ketten végeztük el 
az iskolát”.

 Győrben kitágult számára 
a világ, színházba, moziba, 

kiállításokra jártak, többször 
megfordultak Budapesten is. 

„Olyan tanárok tanítottak, 
akik ösztönöztek minket, feste-
gethettem, a magyartanárnőm 
férje irodalmi lektor volt, na-
gyon sok verset elemeztünk, jól 
megtanultam a versformákat 
is. Győrben pezsgett az élet. 
Ballagáskor Grábics Éva, a ma-
gyartanárnőm beszélt apuval, 
kérte, küldjön el továbbtanulni, 
küldjön el tanárnak. Jó lenne, 
mondta az apu, de nem lehet. 
A testvéreim még tanulnak, 
dolgozni kell. A mi családunk-
ban könyv se volt, a tanárnő 
azt mondta apámnak, megérti 
a helyzetét. Én akkor és ott el-
határoztam, ha nekem egyszer 
gyerekeim lesznek, azok nem 
járhatnak úgy, mint én.”

A győri évek után óriási visz-
szalépésként élte meg, amikor 
visszatért a „kicsi és csendes” 
Szentgotthárdra, mégis sze-
rencsés helyzetek sokasága 
igazgatta sorsát. 

„Először termelőterületen 
dolgoztam, aprólékosan meg-
ismertem a selyemgyárat és 
az embereket, aztán a gépek 
rajzolása, szerkesztése kö-
vetkezett. Visszatérve a ka-
tonaságtól, megint hívatott 
Offner igazgató: holnaptól a 
gimnáziumban politechnikát 
tanítasz! – közölte (az 50-es 
60-as években kötelező volt 
a gimnazistáknak is valami-
lyen kézzelfogható, gyakorlati 
munkafolyamatokkal is meg-
ismerkedni. a szerk). Hat évig 
tanítottam politechnikát a 
gimnáziumban, majd óraadó 
voltam 19 évig, és szövőket 
oktattam az ipari iskolában, 
szakismereti tankönyvet is 
írtunk a kollégámmal.”

Aztán a gyárban egyre maga-
sabb beosztásban dolgozott, ter-
melésvezetőként kapta meg az 
elbocsátását a Magyar Selyem-
ipari Vállalat felszámolásakor a 
kilencvenes években. „Lapátra 
tettek, az új olasz tulajdonosnak 

nem kellettek az 50 év felettiek. 
Később mégis visszahívtak 
termelésvezetőnek, az utódo-
mat is be kellett tanítani. 2001 
júniusában eljöhettem volna, 
de még maradtam két hónapig, 
mert szükségem volt a pénzre, 
a Botorkáló remény című ver-
seskötetem megjelentetéséhez.”

Az olasz tulajdonos tartot-
ta az ígéretét, megjelenhe-
tett Csuk Ferenc első könyve.  
A városban, a környéken, de 
Budapesten is sokan ismerték 
a szerzőt, jól fogyott az első 
verseskötet, vissza is pörgette 
az olasztól kapott pénzt…  

A gát című regényét 20 évig 
írta, Szentgotthárdon ismerős, 
tragikus történeteket dolgozott 
fel. „Szerettem volna beírni 
Szentgotthárdot az irodalom-
ba. Amikor már megtehettem, 
nagyon sok könyvet, lexikont 
vásároltam. Mindet elolvas-
tam, átböngésztem. Azokat a 
könyveket is elolvastam, amik-
ről Győrben hallottam, de nem 
jutott rá időm. Nem találtam 
nyomát annak, hogy szent-
gotthárdi szerző a városban, 
vagy a környéken történtekről 
írt volna.”  

A gát és a Se részvét, se gyű-
lölet című regényét a szom-
bathelyi egyetem kiadója, a 
Savaria University Press adta 
ki. Csaba fia ott dolgozott, meg-
kérte, mutassa meg a kéziratot 
Fűzfa Balázsnak a magyar 
tanszéken. A könyv megjelen-
tetése előtt nagyrabecsülését 
fejezte ki a neves irodalomtör-
ténész, levelét ma is féltve őrzi. 

2014-ben a Szentgotthárdi 
csata évfordulójára írt elbe-
szélő költeményét – betegsége 
alatt – az intenzív osztályon 
kezdte írni. „Az első megol-
dásokat ott dolgoztam ki. A 
fiam hozta be a könyveket, ott 
jegyzeteltem. Horváth Zsuzsa, 
Frank Róza és a gimnázium 
nagyon mellém állt akkor, 
segítettek, hogy határidőre 
elkészüljek.”  

„Szerettem volna Szentgotthárdot beírni az irodalomba”
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Az Álmok vermeiben, A női 
szépség című kötet versvá-
logatás, a 2010-2015 közötti 
szonetteket adta közre. A kö-
tetet a szintén szentgotthárdi 
Gécsek József illusztrálta. (A 
többi könyv illusztrátora leg-
többször ő maga volt.)

– A régi telefonkönyvben 
ma is ott áll a neve mellett: 
textiltechnikus. Szakmája sze-
rint az iparral jegyezte el magát. 
Mikor győzött mégis a humán 
kultúra? Mit szeret jobban, írni, 
vagy festeni?

„1967-ben nősültem, két 
gyermekünk született. Nagyon 
sokat dolgoztunk a feleségem-
mel. A Mártának azért is hálás 
voltam, mert megteremtette 
azt a hátteret, hogy nyugodtan 
írhattam, festhettem, kutat-
hattam. Hatalmas könyvtá-
ram van, én még használom 
a könyveket, lexikonokat is. 
Tavasztól a kertet is műveltük, 
télre gyűjtöttem a témákat 
az íráshoz, festéshez. Ami-
kor meguntam az egyiket, 

elővettem a másikat. 
Autodidakta módon 
tanultam festeni, 27 
évesen kezdtem, ál-
talában télen festek. 
Festés, írás, ásás, ez 
az életem. Valame-
lyik unokám meg is 
kérdezte: Papa, te ki 
vagy?” 

Helyi és megyei 
amatőr festők kiál-
lításain vett részt. 
Több önálló kiállítása 
volt Szentgotthár-
don, Alsószölnökön, 
Rábagyarmaton és 
Iváncon. 

„2001-ben mentem 
nyugdíjba, akkor va-
lamivel több időm 
lett. Azt is a Mártának, a fe-
leségemnek köszönhetem, 
hogy a Gotthard TV-ben 15 
éve helytörténeti műsort szer-
keszthetek. Ő vállalta el, aztán 
rám maradt. A havi 5 perces 
műsorhoz sok ismeretet kellett 
szerezni. Bemutattunk híres 

szentgotthárdiakat – először 
25-ről tudtunk, ma már több 
mint 180-ról – utcáról utcára 
járva régi utcaneveket, az utcák 
és házak történetét kutattuk, ki 
építette, ki lakott ott, egyik do-
log hozta a másikat. Feltártuk a 
szentgotthárdi zsidóság törté-
netét, a ciszterek könyvtáráról 
is sok érdekeset tudtunk meg. 
Tavaly egyetlen adást sikerült 

összehozni a járvány 
miatt, de majd foly-
tatjuk. A Honisme-
reti Klubnak alapító 
tagja vagyok, a klub 
tagjai is sokat segíte-
nek (Molnár Piroska, 
Frank Róza, Horváth 
Zsuzsa, Talabér Lász-
lóné, Csuk Alajos).  
Az Értéktár Bizott-
ságban is  együtt 
dolgozunk. Persze 
könyvtárigazgató fi-
amra, a lányomra, 
a vőmre is mindig 
számíthatok. Na-
gyon szeretném, ha 
a szentgotthárdiak 
minél többet tud-
nának városuk mai 

és korábbi életéről. Ezért is 
tettem nyílttá a honlapomat, 
akit érdekel a város kultúrája, 
vallástörténete, ipartörténete, 
rátalálhat, böngészheti.”

Csuk Ferencet a városban 
szinte mindenki ismeri, újabb 
könyvön dolgozik, olthatatlan 
tudásszomja segítette át régen 
is és most is a megpróbáltatá-
sokon.   (t. m.)Helytörténeti tevékenysége

Csuk Ferenc hosszú évek óta foglalkozik Szentgotthárd 
és térsége történeti kutatásával. Számtalan tanulmánya, 
cikke jelent már meg a város történetével kapcsolatban, 
de előadások tartásával és televíziós magazinműsorban 
is foglalkozott történelmi és kulturális örökségünk be-
mutatásával. A kutatások mellett aktív szerepet vállal a 
helyi értékek összegyűjtésében és a nagyközönség számára 
történő bemutatásában is. Lokálpatriótaként nem csupán 
a város híres szülötteinek, de az épített környezet, illetve 
a szentgotthárdi történelmi eseményeknek is legfőbb 
tudója. Részt vett számos, Szentgotthárdról megjelent 
könyv írásában, ismereteivel segítette az önkormányzat 
projektjeinek megvalósítását. (Szentgotthárd és a Rába 
vidék, 2011. Magyarország kincsestára: Szentgotthárd 2013. 
Szentgotthárdi csata 2015.) 2015-ben Szentgotthárd Város 
Díszpolgára kitüntetést nyert el a városért végzett tevé-
kenysége elismeréseként. A város helytörténetével kapcso-
latos projektek benyújtásához kérték segítségét, kutatásai 
eredményét, s ő mindig önzetlenül állt az önkormányzat 
rendelkezésére. Képzett idegenvezetőként számtalan cso-
portnak mutatta meg a város nevezetességeit, televíziós 
riportokban beszélt Szentgotthárd történelméről, ezzel is 
öregbítve a város hírnevét. Fiatal kutatók, szakdolgozatot 
író hallgatók számtalanszor kérték a segítségét, s ő mindig 
önzetlenül állt a rendelkezésükre.

NYITÁS A MÓRA FERENC VÁROSI 
KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUMBAN

2021. május 10-én (hétfőn) újra nyitott a Móra Ferenc 
Városi Könyvtár és a Pável Ágoston Múzeum.

A  194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján a védettségi 
igazolvánnyal (ami személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel 
együtt érvényes) rendelkező személyek és a felügyeletük 
alatt lévő kiskorúak újra látogathatják könyvtárunkat és 
múzeumunkat.

A könyvtár tekintetében a védettségi igazolvánnyal NEM 
rendelkezők továbbra is a „PAPÍRTÁSKÁS” szolgáltatásun-
kat vehetik igénybe, azaz telefonon vagy e-mailen adhatják 
le kéréseiket.

(Tel.: 06-94-30-113, e-mail: konyvtar@mfvk.hu)
Internet használatára egyelőre nincs lehetőség.   
A múzeum tekintetében csoportok fogadására és mú-

zeumpedagógiai foglalkozások tartására is lehetőség van.
Intézményeink használata közben kötelező a járványügyi 

előírásokat betartani (kötelező maszkviselés, fertőtlenítő-
szer használata, távolságtartás).

Az előírt szabályozások betartását a könyvtár és a múze-
um  munkatársai KÖTELESEK és JOGOSULTAK  ellenőrizni. 

Szeretettel várunk mindenkit!

A 2019-es kiállításon 
a Színházban
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315 éve, 1706. június 7-én 
állíttatta vissza az Őrségben 
élők régi nemesi jogait II. 
Rákóczi Ferenc, elismerve 
ezzel hűségüket és vitézsé-
güket. Két évvel korábban a 
fejedelem oldalán, Károlyi 
Sándor vezetése alatt vettek 
részt Nagyfalvánál a Rabatta 
János elleni győztes csatában.

115 éve, 1906. június 27-28. 
közt zajlott gimnáziumunk 
életében az első szóbeli érett-
ségi. Az írásbeli vizsgákat ezt 
megelőzően május 17-18-19-
én tartották. A 17 érettségire 
jelentkező diákból 13 fő tett 
eredményes vizsgát, 3 fő 
bukott meg javítóra, 1 pedig 
ismétlőre. A sikeres vizsgá-
zók közül 3 diák jogi, 2 tanári, 
1 gépészmérnöki, 1 papi, 1 ál-
latorvosi és 1 katonai pályán 
tanult tovább.

1906. június 29-től dr. 
Vargha Gábor, az ismert 
és fáradhatatlan ügyvéd és 
képviselő lett a zirci apátság 
jogtanácsosa.

105 éve, 1916. június 19-én 
150 koronát szavaztak meg 
arra, hogy az előző évben 
elhunyt Széll Kálmán mi-

niszterelnök, járásunk évti-
zedeken keresztül tevékeny 
országgyűlési képviselőjének 
a portréját megfessék.

85 éve, 1936. június 17-én 
82 éves korában halt meg 
Budapesten dr. Piszter Imre 
nagy tudású kiváló főpap, 
a hittudományok doktora. 
1855. április 13-án Szekszár-
don született, a teológiát 
Innsbruckban végezte. Előbb 
Zircen tanított, majd a buda-
pesti Bernardinum igazgató-
ja lett. A Pallas Nagy Lexikon 
egyházi cikkei tekintélyes 
részének a szerzője volt. 
Vajda Ödön zirci főapát a 
rend millenniumra készülő 
emlékkönyvében „A ma-
gyarországi ciszterci rend-
tagok kiképzése” című feje-
zet megírásával bízta meg. 
Szent Bernát életét is kutatta, 
róla két könyve jelent meg, 
emelve ezzel irodalmi mun-
kásságát. 1915-ben lett perjel 
Szentgotthárdon. 1934-ben 
megbízta Bory Jenő neves 
művészt egy Szent Bernát 
szobor elkészítésével az apát-
ság számára. Részt vett Vas 
megye egyházi és világi éle-

tében, mint a szombathelyi 
püspöki szentszék tanácsosa 
és a megye törvényhatóságá-
nak örökös tagja.

75 éve, 1946. június 11-én 
gazdanap volt Szentgott-
hárdon. „Éljen a Kalot, éljen 
Mindszenty!” feliratú táblák-
kal vonultak fel, és az iskolák 
tervezett államosítása ellen 
is tiltakoztak. Sok diáklány 
vett részt az eseményen.

35 éve, 1986. június 8-án, 
Pável Ágoston születésének 
100. évfordulóján az ő nevét 
vette föl a helyi múzeum. 
Három évvel korábban, 1983. 
április 29-én nyílt meg Hely-
történeti és Nemzetiségi 
Múzeumként a településünk 
alapításának 800. évfordu-
lója és várossá avatása kap-
csán. Törzsgyűjteményét a 
szlovén nemzetiségű Gáspár 
Károly iskolaigazgató által 
gyűjtött használati tárgyak 
és három kisebb adomány 
alkotta.

1986. június 28-án szüle-
tett Koszár Zsolt, a legtehet-
ségesebb futó atlétánk. 2004-
től megszámlálhatatlanul 
sok hazai és külhoni verse-

nyen szerepelt kimagaslóan. 
Eddig nem talált legyőzőre a 
csatafutások alkalmával sem. 
Zsolt emberként, tanárként 
és sportolóként is igazi pél-
dakép a fiatalok számára.

25 éve, 1996. június 23-án  
volt Keserü Balázs ifjú ze-
n e s z e r z ő n k  o r a tó r i k u s 
miséjének ősbemutatója a 
templomban, ahol a szerző 
is közreműködött orgonán. 
Balázs zenei tehetsége már 
az óvodában is kitűnt. 1996 
tavaszán I. helyezett lett a 
Kodály Zoltán Országos Nép-
daléneklési és Szolfézs Ver-
senyen Debrecenben. 1979-
ben született, s már 14 évesen 
Győrbe, a zeneművészeti 
középiskolába került. 1997 
augusztusában, mindössze 
18 évesen hunyt el, így már 
nem érhette meg a mű leme-
zen történő kiadását. Tanára, 
Reményi Albert így búcsúz-
tatta: „zenéje véges idején 
keresztül az időtlenséget, a 
mulandóságban a halhatat-
lanságot kaptuk ajándékba”.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók júniusban

A Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület idén sem feledke-
zett meg a város gyermekeiről. 
A járványügyi helyzetben 
előírt szabályok betartásával, 
színes programokkal szóra-

koztatták a lurkókat május 
30-án. A kézműves foglal-
kozás mellett Mutyi bohóc 
humoros előadása vidította a 
kis közönséget, ezután pedig 
a SimorÁg tánccirkusz érde-

kes és színvonalas előadását 
tekinthették meg látogatóink. 
Természetesen minden gyer-
mek, az élményeken túl, apró 
ajándékokkal mehetett haza.

Kóborné Kocsis Viktória

Gyereknap bohóccal, tánccirkusszal
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Felkészülnek a mozi 
újranyitására

Boldog Brenner János em-
lékét a Jó Pásztor-kápolna is 
őrzi a vértanú halála köze-
lében, Szentgotthárd-Zsida 
városrészen. A kápolnát a 
Brenner János Emlékhely 
Alapítvány építtette azon a 
helyen, ahol a vértanú pap 
az utolsó útján haladt. Az 
alapítvány vizesblokkot kíván 
építeni a kápolnánál, amely-
nek megvalósításához szük-
ség van a víziközmű-hálózat 
kiépítésére. A kapcsolódó 
polgármesteri döntés értel-

mében Szentgotthárd Város 
Önkormányzata a vízközmű 

bekötővezetékek kiépítésére 
6.400.000 Ft-ot biztosít.

A víziközmű-hálózat gerinc-
vezetékei jelenleg az Örökzöld 
utca utolsó lakóházáig érnek el. 
Innen cca. 260 fm hosszúság-
ban kell majd az ivóvíz-, illetve 
szennyvíz bekötővezetékeket 
kiépíteni a kápolnáig. Úgy 
tervezik, hogy a beruházás ke-
retébe n a ravatalozó szenny-
vízcsatorna hálózatra való rá-
csatlakozásáról is gondoskodik 
majd az önkormányzat.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Vizesblokk épül a zsidai Jó Pásztor-kápolnához

Május 25-étől Szentgotthárdon is újraindult a fizető par-
kolás rendszere. A 2020-as bérletek érvényességi ideje az 
újraindulás napjától számítva automatikusan 1 hónappal 
meghosszabbodik, a SZET Szentgotthárdi Kft. irodájában 
pedig ismét lehet parkolóbérletet vásárolni.

 Az új parkolóbérletek kiállításához nem kell gép-
jármű-súlyadó igazolás. Az új kedvezményes éves 
parkolóbérletet magánszemélynek a lakcímet iga-
zoló hatósági igazolvánnyal és a gépjármű érvé-
nyes forgalmi engedélyével lehet megvásárolni. 
Az új közületi kedvezményes éves parkolóbérletet társas 
vállalkozás, illetve egyéb jogi személy esetében a szentgott-
hárdi székhelyet, vagy telephelyét igazoló okirattal és a gép-
jármű érvényes forgalmi engedélyével lehet megvásárolni. 
Az új munkáltatói kedvezményes éves parkolóbérletet a 
SZET Szentgotthárdi Kft. által kiadott munkáltatói igazolás 
formanyomtatvánnyal lehet megvásárolni.

A parkolóbérletek árai nem változtak, így azok a 2021-es 
évre a következők: Kedvezményes lakossági féléves bérlet: 
2.000 Ft, teljes árú lakossági havi bérlet: 4.000 Ft, teljes 
árú lakossági féléves bérlet 10.000 Ft, teljes árú lakossági 
éves bérlet 16.000 Ft. 

Kedvezményes közületi munkáltatói bérlet 5.000 Ft, 
kedvezményes közületi féléves bérlet: 8.000 Ft, teljes árú 
közületi féléves bérlet: 20.000 Ft, teljes árú közületi éves 
bérlet 32.000 Ft. 

A bérletek értékesítését a SZET Szentgotthárdi Kft. a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal épületének 
földszintjén végzi.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Május végétől megszüntették 
az ingyenes parkolást

A szentgotthárdi Csákányi 
László Filmszínházban jelen-
leg a digitális vetítéstechnika 
karbantartása zajlik. Ennek 
keretében a képalkotó rend-
szer tisztítása külföldön, a 
gyártó saját laborjában tör-
ténik meg. A tisztítás után, 
várhatóan néhány héten 
belül, a szentgotthárdi mozi 
újra megnyitja kapuit a nézők 
előtt. 

A közönséget az új produk-
ciók mellett a régi árak várják, 
sőt a 2020-ra érvényes fel nem 
használt Alkalom- és Vendég-

jegyek 2021. szeptember 30-ig 
még beválthatók! 

A közönség a nyitás részlete-
iről itt értesül het majd a legko-
rábban: www. csakanyimozi.
hu vagy www. facebook.com/
csakanyimozi 

Mi legyen a nyitófilm?

Május elejétől már kiderült 
sok jó produkció magyar-
országi premierdátu ma, és 
az elmúlt hetekben csak ki-
sebb módosítások történtek. 
A szentgotthárdi filmszínház 
most azzal szeretne kedves-
kedni a közönségének, hogy 
minden eddiginél nagyobb 
mértékben veszi figyelembe 
azokat a javaslatokat, amelyek 
az újranyitást követő első na-
pok és hetek műsor-összeállí-
tására vonatkoznak. A legfon-
tosabb kérdés tehát az, hogy 
az idén májusban és júniusban 
megjelenő alkotások közül 
júliusban mi kerüljön először a 
vászonra? Az ajánlásokat 2021. 
június 20-án (vasárnap) 20:00 
óráig a következő e-mail cím-
re lehet elküldeni: program@
csakanyimozi.hu
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Programajánló
Június 18-19. Hopplá Fesztivál 
Helyszín: Várkert

Június 18. péntek 
Pair o’ Dice 17:30
Vadvágány 19:00
Anna and the Barbies 21:00
Novel 22:30
Belépő: 3000 Ft

Június 19. szombat 
Belépő: ingyenes
17:00 Gold zenekar
18:00 Hendikepp
20:00 Stula Rock 
22:00 Feuer frei 
23:45 Save Ass 

Június 20. Tankcsapda koncert 
Helyszín: Várkert, kapunyitás 19:00 óra, a koncert kezdete 
20:30 
A jegyár 4900 Ft

Szerelmesek fesztiválja július 2-4.
Július 2. péntek
19:00 Pilinszky és én. Prieger Zsolt és Töröcsik Franciska 
irodalmi estje
Helyszín: Színház

Július 3. szombat
15:30 Hevesi Kriszta: A mobilfüggőségről és hatásairól a 
párkapcsolatban
Helyszín: Színház aula
19:00 Pozsgai Zsolt: Gina és Fidel 
Helyszín: Színház
21:00 Punnany Massif koncert
Helyszín: Várkert nagyszínpad 
22:30 Disco 

Július 4. vasárnap
16:00 Farkasházy Réka és a Tintanyúl gyermekkoncert 
Helyszín: Színház 
17:30 Kardos Szabolcs író-olvasó találkozó 
Helyszín: Színház aula
19:00 The Anahit
Helyszín: Várkert
21:00 Revü 
Helyszín: Várkert

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 
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (43.)

A gyulladásos bélbeteg-
ségek két alfaját különíthe-
tünk el, a colitis ulcerosát, 
magyarra fordítva fekélyes 
vastagbél-gyulladást, és a 
Crohn-betegséget (ez egy 
szerzői név) egy az előzőnél 
gyakran súlyosabb megbete-
gedést takar, de mindkét be-
tegség súlyosan befolyásolja 
a páciensek életminőségét és 
életkilátásait.

Mindkét betegségnél a kór-
oki tényezők azonosak. Ezek: 
az örökletes genetikai haj-
lam, a környezeti tényezők, a 
bélfal áteresztőképességének 
megváltozása, a bélflóra ösz-
szetételének megváltozása, 
és a megváltozott immun-
folyamatok.  A környezeti 
tényezőre utal az a tény, hogy 
a természeti népeknél, Af-
rikában kevésbé fordult elő, 
míg a civilizált országokban 
jóval gyakoribb, és előfordu-
lása egyértelműen növekszik, 
ennek oka valószínűleg a táp-
lálkozásban és a magasabb 
szintű orvosi ellátásban is 
rejlik. A finomított élelmisze-
rek, a nem megfelelő rost- és 
zöldség-, gyümölcsfogyasz-

tás, egyértelműen szerepet 
játszhat mindkét betegség 
kialakulásában.

A tünetek colitis ulce ro sá-
nál véres, nyákos székletek, 
hasi fájdalom, sürgető szé-
kelési inger, fájdalmas szék-
letürítési kísérletek, éjszakai 
székletürítés, általános rossz 
közérzet, fáradság, gyenge-
ség, fogyás.

A Crohn-betegség tünetei 
nagyon hasonlók, a nyák 
ritkább a székletben, de 
ugyanúgy gyakori, változó 
hasmenés van.

Mindkét betegségnél elő-
fordulhatnak úgynevezett 
bélrendszeren kívüli tüne-
tek, mint ízületi fájdalmak 
fekélyes bőrgyulladás, fáj-
dalmas csomók általában az 
alsó végtagon, szemtünetek, 
különféle májgyulladások.

Lényeges különbség a két 
kórkép között, hogy míg a 
colitis ulcerosa a vastagbél 
egyes szakaszain fordul elő – 
de minden esetben a végbél 
érintett –, addig a Crohn-
betegség az egész 
emésztőrendszert 
érintheti, a száj-

üregtől a gyomron és a vé-
konybélen át a vastagbélig, 
de általában a végbél nem 
érintett.

Diagnosztikailag is ha-
sonló mindkét kórképben: 
laborvizsgálatok, széklet-
vizsgálat hasi UH, vastagbél 
tükrözés szövettani minta-
vétellel, a Crohn-betegségnél 
gyomortükrözés kapszula, 
endoszkópiás vizsgálat, vé-
konybél röntgen, és mindkét 
esetben szükség lehet hasi 
CT-re, vagy MR vizsgálatra is.

A colitis ulcerosa szövőd-
ményei a bélátfúródás, sú-
lyos vérzés, gyulladás miat-
ti béltágulat, amely súlyos 
esetben az egész vastagbél 
eltávolítását vonja maga 
után, többszöri fellángolások 
esetén a bél felszívó kapaci-
tásának megváltozása, és 20 
éves betegségtartam után a 
béldaganatok valószínűsége 
is megnő.

Chron betegség esetén a 
szövődmények bélszűkü-
letek miatt részleges, vagy 

teljes bélelzáródást okoz-
hatnak, tályogok és sipolyjá-
ratok kialakulása is előfor-
dulhat a hasüregben, végbél 
sipolyok, vérszegénység is 
kialakulhat.

A gyógyítás lehet szájon át 
szedett gyógyszeres, vagy in-
jekciós kezelés, de lényeges, 
hogy minden esetben a keze-
lésnek tartósnak kell lennie, 
hogy a betegség megfelelő-
en karban tartható legyen, 
mert egyik betegségnél sem 
tudjuk előre megmondani, 
milyen lesz a lefolyása, sú-
lyossága, ez minden eset-
ben megfelelő orvos-beteg 
együttműködést igényel.

Le szeretném szögezni, 
hogy szigorú diétára csak a 
betegség súlyos fellángolása 
esetén van szükség, és óva 
intenék minden beteget a 
szigorú és felesleges diétától, 
amely csak a beteg általános 
állapotát rontja.

Dr. Varga Ferenc
gasztroenterológus 

szakorvos

A gyulladásos bélbetegségekről röviden

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

Gázrobbanás a Petőfi utcában
Gázpalackból kiáramló gáz robbant be 

május 25-én, Szentgotthárdon, a Petőfi utcá-
ban. Az épület lakhatatlanná vált, az ingatlan 
mellett egy másik lakás fala is beszakadt. A 
mentést végző szentgotthárdi és a körmendi 
hivatásos tűzoltók egy lángra lobbant fotelt 
is eloltottak, a házból pedig kihozták a sérült 
gázpalackot. A lakóházban egy ember tartóz-
kodott, őt a mentők megvizsgálták, érte men-
tőhelikopter érkezett. (A magántulajdonban 
lévő két lakás lakhatatlanná vált, a sérült idős 
férfit kórházban ápolják, az önkormányzatnak 
egyelőre nem kellett intézkednie az elhelye-
zéséről a szerk.) 

 Információ: 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
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A budapesti REAC sport-
csarnoka adott otthont az 
idei Súlyemelő Masters Or-
szágos Bajnokságnak, ahol 
a 35 év fölöttiek mérhették 
össze erejüket. Az évek óta 
nagy népszerűségnek ör-
vendő torna ismét rengeteg 
nevezőt vonzott, kiváló ver-
senyt láthattak a nézők. Két 
szentgotthárdi versenyző is 
volt, mivel a Körmend Im-
pulzus SE sportolói között 
szerepelt Fábián Tamás és 
Molnár Csaba. Mindkét ver-

senyző aranyéremmel zárta 
a bajnokságot. Molnár Csaba 
(45+, 61 kg) szakításban 55, 
lökésben 76 kilóig jutott, az 
összetett 131 kg-nál nem volt 
jobb eredmény versenyka-
tegóriájában. Fábián Tamás 
(45+, 81 kg kategóriában) 79 
kilóval szakított, 100 kilóval 
lökött, a 179 kg-os össztelje-
sítménnyel zárt, a bajnoki 
győzelmek mellett mindkét 
versenyző egyéni legjobb 
eredményét érte el.

g. á.

A helyi látványcsapat sport-
ág egyesületek a korábbi 
években több millió forintot 
nyertek TAO pályázatokból, 
amelyekhez a szükséges ön-
részt Szentgotthárd Város 
Önkormányzata biztosította. 
Az előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően, idén is jelentős 
összeg, 13.952.509 Ft szerepelt 
az önkormányzati költségve-
tésben erre a célra. A polgár-
mesteri döntés értelmében 
a Szentgotthárdi VSE labda-
rúgó szakosztálya 6.749.792 

Ft, a Rábatótfalui SE pedig 
7.202.717 Ft támogatásban 
részesült. Az így rendelke-

zésre álló TAO összegekből 
– a működési költségeken 
túl – a szentgotthárdi labda-

rúgó szakosztály az edzőpálya 
köré labdafogó hálót telepít, 
fűnyíró traktort és öltöző-
berendezéseket (mosó- és 
szárítógépet), informatikai 
gépeket szerez be, továbbá 
egy 51 fős lelátót is építhet.  
A Rábatótfalui SE utánpótlási 
nevelési feladatokat finan-
szíroz, játékoskijárót épít, a 
külső kerítést fejezi be, illetve 
a pálya köré korlátot épít.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

A megyei rangadóval zár-
ta a bajnoki küzdelmeket a 
Thermalpark-Szentgotthárdi 
VSE tekecsapata Répcelakon. 
Egy esetleges győzelemmel 
még a harmadik helyre is 
esélyes volt a csapat, sajnos 
a bravúr elmaradt, de így is 
a szentgotthárdi tekesport 
legsikeresebb szezonját zárta 
az együttes. A tekézők össze-
sen 22 mérkőzést játszottak a 
bajnokság során, amelyeken 14 
győzelmet, 1 döntetlent és 7 ve-
reséget könyvelhettek el. Vas 

megyéből három csapat volt 
tagja a tekesport legrangosabb 
honi mezőnyének. A Répcelaki 
SE a harmadik helyen, míg a 
Csákánydoroszlói TE a tizen-
egyedik kieső helyen zárta a 
bajnoki szezont. Az utánpótlás 
csapat is kiemelkedő szezont 
produkált, mivel a 22 lejátszott 
mérkőzésből 15 győzelmet és 1 
döntetlent és 6 vereséget gyűj-
tött, ezzel az eredménnyel pe-
dig a dobogó harmadik fokán 
zárta a 2020/2021-es bajnoki 
évadot. g. á.

TAO pályázatokhoz 14 millió forint önkormányzati 
támogatást kapnak a sportegyesületek

Teke Szuperliga: Szentgotthárd lett a negyedik

Szentgotthárdiak a Súlyemelő Veterán Országos Bajnokságon

A Thermalpark-Szentgotthárdi VSE tekecsapata

Pungor Gábor, 
Molnár Csaba 

középen, balján 
Fábián Tamás, elöl 

Szollár János
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A Madarak és fák napja alkal-
mából színes és kreatív prog-
ramokat szerveztek Szent-
gotthárdon az Arany János 
Általános Iskola pedagógusai 
a tanulóknak. 

A jeles napot több mint 100 
éve ünneplik Magyarországon, 
1902-ben ugyanis az európai 
államok egyezményt kötöttek 
a mezőgazdaságban hasz-
nos madarak védel-
me érdekében. Ennek 
kapcsán hazánkban 
még ugyanebben az 
évben Chernel István 
kőszegi ornitológus 
megrendezte az első 
Madarak és fák napját. 
Herman Ottó kezde-
ményezésére 1906-tól 
pedig hivatalossá vált 
az ünnep, melynek 
időpontja május 10.

Idén az időjárás is kedve-
zően alakult ahhoz, hogy az 
iskola tanulói valóban a ter-
mészetben ünnepeljenek, és 
megismerjék annak szépsé-
geit. Néhány osztály Zsidára, 

a Várkertbe, a Hársas-tóhoz 
túrázott, de voltak olyanok is, 
akik almafát és palántát ül-
tettek az iskola udvarán, ezzel 
is hangsúlyozva a természet 

iránti szeretetet.  A sza-
bad levegőn töltött prog-
ramok mellett több ízben 
szó esett a cigánycsukról, 
az év madaráról és a lisz-
tes berkenyéről, az év 
fájáról is. Különböző kira-
kókkal, játékos feladatok-
kal, csapatversenyekkel 
készültek a pedagógusok 
az egyes osztályokban, 
melyeknek fő témája ter-
mészetesen a környezet 
védelme volt, hiszen ez – 
korosztálytól függetlenül 
– mindannyiunk feladata 
és közös érdeke.

Tóth Andrea Klára

Madarak és fák napjaSporteredmények
LABDARÚGÁS 
Megyei I. o.
Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE - Szentgotthárdi VSE 0-3
Ifi:4-7
Szentgotthárdi VSE - Egyházasrádóci SE 3 - 0
Ifi: 8-0
CVSE- Vulkán Fürdő - Szentgotthárdi VSE 3-1
Ifi: 2-2
Szentgotthárdi VSE – Vép VSE 3-0
Ifi: 3-1
Kőszegi Lóránt FC - Szentgotthárdi VSE 1-3
Ifi: 6-0

Megyei II. o. Déli csoport
Rábatótfalui SE - Táplán SE 1-4. Ifi: 8-0
Őriszentpéter SE - Rábatótfalui SE 2-9. Ifi:0-5
Rábatótfalui SE - Bajánsenye SE 3-1. Ifi: 3-0
Szentpéterfa SE - Rábatótfalui SE 5-2. Ifi:1-4

Megyei III. o. Körmendi csoport
Oszkó-Győrvár Térsége SE - Máriaújfalui SE 3-0
Máriaújfalui SE - Körmendi Téglagyári SE 3-3
Futball Klub Szakonyfalu - Máriaújfalui SE 3-5
Máriaújfalui SE - Rábagyarmat KSK 1-4

Szuperliga Teke
Répcelaki SE -Thermalpark - Szentgotthárdi VSE 7-1
Ifi: 0-4
Thermalpark - Szentgotthárdi VSE - Ajka Kristály SE 6-2 
Ifi: 3-1
Thermalpark - Szentgotthárdi VSE - Csákánydoroszlói TE 7-1
Ifi:3-1
Gyõr-Szol TC - Thermalpark - Szentgotthárdi VSE 0-8
Ifi: 0-4

Kézilabda Nb II.
Szentgotthárdi VSE - Alsóörsi SE 23-23
Ácsi Kinizsi- Szentgotthárdi VSE 28-24
Szentgotthárdi VSE- Lipóti SKFT 31-28



Kapcsolattartó: Hegedüsné Borbély Krisztina
94/380-113/ 5 mellék

hegedusne.krisztina@mfvk.hu
Bővebb információt a www.mfvk.hu oldalon

lehet olvasni.

Napi egyszeri meleg étkezés biztosított

Színes programokkal várunk : 
bővítheted olvasmányaid listáját

 játékos vetélkedők segítségével barátokat szerezhetsz
 színes kísérletekkel tapasztalatokkal bővülsz

kirándulásról rengeteg élménnyel gazdagodva térsz
haza 

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. június 7-től június 20-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          739 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

Nyári turista 1599 Ft/kg     
Parasztkolbász 2299 Ft/kg     
Körmendi Tüzes páros kolbász
  2299 Ft/kg     
Körmendi csípős Snack
  2999 Ft/kg     

RETRO Párizsi 1399 Ft/kg
Marha Párizsi 1499 Ft/kg
Disznósajt vcs. 1599 Ft/kg
Főtt tokaszalonna csécsi 1599 Ft/kg
Füstölt tokaszalonna   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 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     

JÚNIUSI 
AKCIÓ!!        

Sertés fehércsont 1 Ft/kg  TOP ÁR!
Láb hátsó 99 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés máj 299 Ft/kg TOP ÁR!
Apróhús 70/30 1399 Ft/kg TOP ÁR!
Lapocka 1499 Ft/kg  TOP ÁR!
Karaj Hosszú 1579 Ft/kg  TOP ÁR!
Oldalas 1599 Ft/kg  TOP ÁR!

Grill 
kínálatunk:ÚJDONSÁ
G!


