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Nyári ballagás a gimnáziumban

Írásunk a 2. oldalon

Együttműködési megállapodást kötött a város a Weöres Sándor Színházzal
A Weöres Sándor Színház és Szentgotthárd Város Önkormányzata
együttműködési megállapodást írt
alá július 7-én Szombathelyen Szabó
Tibor, a színház igazgatója és Huszár
Gábor, Szentgotthárd polgármestere.
A szombathelyi Weöres színházban
ünnepélyesen aláírták azt a dokumentumot, amely tartalmazza a város
és a színház együttműködési tervét.
Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház
igazgatója elmondta, a két szándék találkozott, a színház és az önkormányzat
jóvoltából. A színház erősíteni szeretné
jelenlétét a megyében is.
Folytatás a 2. oldalon

Huszár Gábor polgármester, Szabó Tibor színházigazgató
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Nyári ballagás a gimnáziumban

A járványveszély lanyhulása után megtarthatták a
ballagásokat az iskolákban.
Szentgotthárdon a Vörösmarty Mihály Gimnázium

55 diákja búcsúzott ünnepélyes keretek között június
5-én. Immár az érettségi
vizsgák után köszönhettek
el iskolájuktól, tanáraiktól

és egymástól. A szokásokhoz híven végigvonultak a
városon is. Az iskola díszudvarán tartott ünnepségen
átvehették a tanévet lezáró

bizonyítványukat is Balogh
Évától, az intézmény vezetőjétől.
Fotó: Bana Ferenc

Együttműködési megállapodást kötött a város
a Weöres Sándor Színházzal
Folytatás az 1. oldalról
Huszár Gábor emlékeztetett rá, nem új keletű az
együttműködés a szombathelyi színházzal: 2014-ben – egy
önkormányzati pályázatnak
köszönhetően – a szombathelyi színház készített színdarabot a szentgotthárdi csata 350.
évfordulójára, a szombathelyi
társulat tagjai aktív közreműködői voltak a Szerelmesek
Fesztiváljának, de szombathelyi darabot is mutattak már
be sikerrel a szentgotthárdi
Színházban. A polgármester
hangsúlyozta, kinevezése után
az elsők között kereste meg a
szombathelyi színház új igazgatóját, miként lehetne „a kultúra gyógyító erejét” elhozni a
15-16 ezres kistérségbe.

Szabó Tibor szeretné, ha ez
az együttműködés mintául
is szolgálna más települések
számára. Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézetével,
Sárváron a Zene Házával és
Bükön a Caramel Hotellel kötöttek hasonló megállapodást.
Szentgotthárdra augusztus

huszadikára tervezik Kovács
Dániel Gábor: Az ígéret földje
című darabjának ősbemutatóját, amelynek témája aktuális,
hiszen éppen idén volt 100
éve, hogy az utolsó magyar
király IV. Károly kísérletet
tett a trón újra elfoglalására.
Felolvasóesten mutatják majd

Huszár Gábor polgármester, Szabó Tibor színházigazgató,
dr. Gábor László irodavezető
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be a művet, melyet elvisznek
Szombathelyre és Sopronba
is. Szentgotthárdra olyan darabokat tudnak hozni, amelyeknek mozgathatók és a
díszleteik adaptálhatók a helyi
színházi adottságokhoz.
Az együttműködés határozatlan időre jött létre egyfajta
keret-megállapodásként. Az
adott események, előadások
szervezése, vagy egyéb projektekben való közreműködések
mindig külön, egyedi szerződések tárgyát képezik majd.
Ezen túlmenően a város több
lehetőséget is nyújt majd a
Weöres Sándor Színház programjainak helyben történő
népszerűsítéséhez.

(t. m.)
Fotó: Mészáros Zsolt

Gyermekkönyvtáros állást hirdetnek
A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum  pályázatot hirdet gyermekkönyvtáros munkakör
betöltésére. Részletek és információ:  https://mfvk.hu
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Döntöttek a Civil Alapról, pályázatot írnak ki
a fürdő igazgatói posztjára
A pandémia miatt több mint
féléves szünet után, június
29-én tartott újra ülést a
szentgotthárdi önkormányzat. A képviselők szájmaszk
nélkül ülhettek a Robert
Leeb-teremben.
Huszár Gábor polgármester
beszámolt a rendkívüli időszak
eseményeiről, a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról, az általa hozott
határozatokról, a várost érintő

liárd forinttal segíti a további
lépéseket (környezetvédelmi
mentesítés, állagmegóvás stb.).
Június 8-án írták alá a veszprémi Pannon Egyetemmel
az együttműködési megállapodást, aminek értelmében
okleveles technikusképzést
indítanak a VMSZC III. Béla
Technikumában. Felvételi nélkül 30 kredit beszámításával
vehetik fel a fiatalokat az egyetem zalaegerszegi kampuszára.
Az iskolák fenntartóváltá-

visszautasíthatatlan. Számos
tárgyalás után, végül annyit
sikerült elérni, hogy szeptember elsejéig még Koós Melinda
vezeti a szentgotthárdi fürdőt,
az önkormányzat pályázatot ír
ki az állásra.
Kovács Márta, bizottsági
elnök elmondta: a Civil Fórum
szervezésében 8 fát ültettek el
a Várkertben június 4-én, az
összetartozás napján.
A hétközi és hétvégi orvosi
ügyeletekről a beszámolót vita

legfontosabb történésekről.
Elmondta, a határon túli magyar-szlovén együttműködés
újabb uniós pénzügyi források
megnyitását teszi lehetővé a
MURAB ETT további fejlesztése
révén. A várost érintő legfontosabb ügyek sorát az M80-as
út Rábafüzes–Vasszentmihály
közötti szakaszának megnyitásával kezdte, az utóbbi évtizedek talán legjobban várt
beruházása az év végéig lesz
teljes, nagy eredmény, hogy az
útnak közvetlen csatlakozása
lesz a szentgotthárdi ipari
parkhoz, és osztrák oldali út
megépítése után a grazi medencéig. Kiemelt kormányzati
segítséggel sikerült kimozdítani a Kaszagyár több mint 20
éve tartó felszámolási ügyét,
a legnagyobb követeléskezelővel megalkudott a város, és
kifizette a bruttó 400 millió
forintot, az állam pedig 1,9 mil-

sától azt remélik, hogy egészséges verseny alakul ki az
állami és az egyházi fenntartású intézmények között. A
Széchenyi általános iskola és
a Vörösmarty gimnázium a
katolikus egyházhoz kerül, az
Arany iskola 8 osztályos állami
iskola lesz.
Reményeink szerint tovább
folytatódik a Rába árvízvédelmi töltésének építése a
városban, előzetes számítások
szerint a 1,5 milliárd Ft-os
beruházás a folyó jobb partját
érinti.
A polgármester beszámolóját a fürdőigazgató várható
távozásával zárta. Elmondta,
januártól vezette a szentgotthárdi önkormányzati céget
Koós Melinda, akit felkértek
a turisztikailag kiemelt Bükfürdő vezérigazgatói posztjára. Megjegyezte, az ajánlat
szakmailag majdhogynem

nélkül elfogadták a képviselők
(2015-től a Morrow Medical
Zrt.-vel látja el a szolgálatot,
januártól várhatóan az Országos Mentőszolgálat feladatköre lesz.) Huszár Gábor
polgármester megköszönte az
orvosok és az egészségügyben
dolgozók munkáját.
A képviselők elfogadták a
Szentgotthárdi Civil Fórum
beszámolóját, döntöttek a
civil szervezeteket támogató alap és a városrészeket
támogató alap felosztásáról.
Kovács Márta ismertette a
támogatott programokat:

nemzetközi művésztábor
1 millió Ft, Nagyboldogas�szony Plébánia Hittantábor 600 ezer Ft, a Harmónia Egészségvédő Kör 25
éves jubileuma 120 ezer Ft,
Máriaújfaluért Egyesület és a
részönkormányzat falunapra
159 ezer Ft, és a Civil Fórum
főzőversenyére 90 ezer Ft,
Zsida-Zsidahegy részönkormányzat 100 ezer Ft., ősszel
újra lehet pályázni.
Az önkormányzat Kozma
Ferenc egykori rábakethelyi
plébános naplójának megjelentetését 1 millió forinttal
segíti. Elfogadták a Szentgotthárdi VSE íjász szakosztályának kérelmét, a 2021.
évi szekszárdi 3D Európa- és
Világbajnokságon való részvételhez 207 ezer forinttal
járulnak hozzá.
A polgármester jutalmazásáról szóló napirend tárgyalását Labritz Béla alpolgármester vezette, a képviselők
megszavazták a jutalmat. Huszár Gábor bejelentette, mint a
korábbi években, úgy az idén
is a pénzt jótékonysági célokra
fordítja.
Az önkormányzati képviselők a továbbiakban a termelői
piacon lévő üzletek és két
garázs bérbeadásáról is döntöttek. Zárt ülésen tárgyalták
a Gotthárd-Therm Kft., a SZET
Szentgotthárdi Kft. 2021 és
a Szentgotthárdi Ipari Park
Kft. 2021. évi üzleti tervét, és
kitüntetési javaslatot is.
(t. m.)

Pályázatot hirdetnek a fürdő ügyvezetői posztjára
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet a Gotthárd-Therm Fürdő és
Idegenforgalmi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének ellátására. Részletek és további információ:
http://www.szentgotthard.hu/
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Dr. Gábor László
Szentgotthárd Közszolgálatáért Díjat kapott
Dr. Gábor László 2005 óta
dolgozik a szentgotthárdi
polgármesteri-önkormányzati hivatalban. Munkabírása, kreativitása hamar
megmutatkozott, így egyre
több feladatot bíztak rá az
idők során. A hivatali munka
egyik igen összetett és igen
széles skálán mozgó irodáját
vezeti, az önkormányzatiság
szinte valamennyi területét
érintve. A háttérben felsorolhatatlan városi fejlesztés, projekt, együttműkö-

Huszár Gábor, dr. Gábor László
dés, rendezvény, esemény
kitalálója, kezdeményezője,

megvalósítója. Vezetőként
mindig arra törekszik, hogy

a kollégáinak maximális
segítséget nyújtson, minden hozzá tartozó területet
részleteibe menően ismer,
feladatait magas színvonalon látja el, elhivatottsága és
felkészültsége vitathatatlan.
Lelkiismeretes munkájának
elismerése a Szentgotthárd
Közszolgálatáért Díj, melyet
július elsején, a köztisztviselők napján vehetett át.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Kiadják az egykori rábakethelyi plébános naplóját
Dr. Kozma Ferenc egykori
rábakethelyi plébános naplója kiadásának költségeihez a szentgotthárdi önkormányzat közel 1 millió forint
támogatást nyújt. A plébános/esperes 1945-től 1959ig vezette a rábakethelyi
plébániát.

ket. Aktív lelkipásztori munkája nem tetszett az akkori
kommunista hatóságnak, szeretett káplánjának, Brenner
Jánosnak meggyilkolása után
pedig több alkalommal is érte
atrocitás. 1945 augusztusától
1956 novemberéig naplót is
vezetett a tevékenységéről,
amelynek az ad különös jelentőséget, hogy egy addig
sosem volt egyház-, vallásés kereszténységellenes kor
rábakethelyi eseményei ol-

A visszaemlékezések szerint
fellendítette a helyi hitéletet,
látogatta a családokat, újjászervezte a vallási közössége-

vashatók benne egy nagyon
képzett, művelt plébános
szemüvegén keresztül.
A kéziratot a máriaújfalui
származású Dallos (Dancsecs)
Imre plébános őrizte meg,
az ő hagyatékából került elő
a közelmúltban, és Horváth
Zsuzsanna nyugdíjas történelemtanár vitte számítógépre
és látta el jegyzetekkel.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

A város nevezetes személyiségeiről kiadvány és állandó kiállítás készül
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal – a Honismereti Klubbal együttműködve – az idén tavasszal egy
újabb helytörténeti pályázatot állított össze és nyújtott
be. A központi elbírálás során
a szentgotthárdi pályázatot
támogatásra érdemesnek
ítélték.
Az idei évi Hungarikum
pályázatok eredményeit Nagy
István agrárminiszter és V.
Németh Zsolt miniszteri biztos ismertette a kapcsolódó

budapesti sajtótájékoztatón.
A szentgotthárdi nyertes
pályázat keretében tervezett könyv az idén nyáron
bemutatandó „Nevezetes helyek Szentgotthárdon egykor és ma” c. mű folytatása
lesz, amely nemcsak az egyes
kiemelkedő személyiségek
életútjára és a közösségre
gyakorolt hatásukra fókuszál,
hanem a különböző civil (kulturális, nemzetiségi, korosztályi stb.) egyesületek, klubok és
sportegyletek tevékenységét is
összefoglalja majd.

A Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal folyosóján megvalósuló állandó kiállítás emléket állít
azoknak a nevezetes személyiségeknek, akik jelentősen
befolyásolták Szentgotthárd
történelmét, hozzájárultak a
település fejlődéséhez, meghatározó szereplői voltak a
város kulturális és társadalmi
életének, egészségügyének,
oktatásának.
A város jellegzetes épületeire olyan információs táblákat
tesznek a projekt keretében,

amelyek bemutatják az épületek történetét, egykori nevezetes lakóit, az épületekben
egykor folyó tevékenységet.
Az elnyert támogatásból
megvalósuló fejlesztések legfőbb célja, hogy – a városba
érkező turisták mellett – a
helyi lakosság is minél jobban
megismerje Szentgotthárd értékeit, a következő generációk
számára pedig elősegítse azok
megőrzését.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal
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Tanévzáró és kitüntetett pedagógusok
az Arany János Általános Iskolában
Móricz Zsigmond szavait idézve: „Én azt hiszem, annál nincs
nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem
tud.” A pedagóguspálya szépsége éppen ebben rejlik, hogy a
mindenre kíváncsi gyermek bizalmába fogadja a felnőttet, felnéz rá, és szomjazza azt a tudást, melyet átad neki a tanítója.
Magyarországon minden
év június első vasárnapján
köszöntik a köznevelésben és a felnőttoktatásban dolgozókat. Idén
az Arany János Általános Iskolából Kozákné
Tóth Gabriella vehette át a Szentgotthárd
Közoktatásáért Díjat
Huszár Gábor polgármestertől, a június 21-én
megrendezett tanévzáró ünnepségen pedig
Schleipfnerné Gáspár
Andrea tagintézményvezetőtől a Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet.

Ez utóbbi díjat kapta meg
Rogán Andrea is, aki szintén

a szentgotthárdi oktatási intézmény tanítója volt éveken
keresztül. Az általános iskola
további két pedagógusának,
Bediné Molnár Zsuzsannának
és Majczán Józsefnének Fodor
István tankerületi igazgató
elismerő oklevéllel köszönte

Rogán Andrea, Kozákné Tóth Gabriella,
Bediné Molnár Zsuzsanna és Majczán Józsefné

meg több évtizedes szakmai
munkáját.
A kitüntetett kollégák pályafutásuk során lelkiismeretesen, odaadóan végezték
munkájukat, szem előtt tartva
a kisdiákok érdekeit oly módon, hogy tudásuk időről időre
gyarapodhasson, és
egészséges lelkületű,
tisztességes felnőttekké váljanak. Olyan
emberekké, akik boldogan, nyitottan és
sikeresen élhetnek a
jövőben.
Munkájukhoz szívből gratulálunk, és –
miután mindannyian
nyugdíjba vonultak
– kívánunk nekik szép
és tartalmas nyugdí
jaséveket!
Tóth Andrea Klára

Hit – tudás – emberség
Néhány évvel ezelőtt óriásplakátokon a katolikus
iskolák küldetésére irányult
egy kommunikációs program, amelyet a fenti mottóval
foglaltak össze. Ezt a hármas
küldetést kívánja megvalósítani városunkban a szeptemberben reményeink szerint
működését elkezdő egyházi
intézmény.
Hosszú utat tettünk meg
együtt 2019. december eleje
óta, amikor hivatalosan bejelentésre került a szombathelyi megyés püspök által a
körmendi és a szentgotthárdi
egyházi iskolák létesítésének
szándéka. Talán a mögöttünk
lévő, a Covid okozta nehéz hónapok – amelyek várakozásra,
megállásra, türelemre intettek
bennünket – kiérlelték sokak-

ban azt az elhatározást, hogy
támogatják az egyházi iskola
alapításának szándékát.
A tavaly decemberi közvélemény-kutatás, a tavaszi hivatalos véleménynyilvánítás,
sok megbeszélés, tervezés
körvonalazott sok mindent.
Egy dolgot biztosan kijelentünk: 2021. szeptember elsején
nem a célszalagot szakítjuk
át, hanem egy igényes, sok
területre kiterjedő munkát,
hivatást vállalnak azok a szülők, pedagógusok, iskolai dolgozók, gyermekek, egyházi
személyek, akik feladatot látnak el majd a szentgotthárdi
egyházi oktatási-nevelési intézmény életében.
A most sokszor tikkasztó
nyári napokon a háttérben sokan tevékenykednek. Tervek,
tanmenetek, hivatalos iratok

készülnek. Új munkatársakat
keresünk: tanítókat, gazdasági vezetőt. Szakemberek
mérnek, jegyzetelnek: a munkához szükséges eszközök (pl.
számítástechnikai eszközök,
szaktantermek felszerelési
tárgyai, iskolabútorok) beszerzése folyik; felújítás, építés,
festés, karbantartási feladatai
körvonalazódnak. Készülnek
az osztálynévsorok, az órarendek, a testnevelés tagozatra járók kiválasztása is hamarosan
megtörténik.
Előre tekintünk, célokat tűzünk ki. „Felfelé” is tekintünk, a
világ és benne az iskolánk legfőbb Irányítójától várjuk az út,
a mindennapos feladatok irányának kijelölését. A közösen
elvégzendő feladatok részletei
lassan megismerhetővé válnak… mindenkire számítunk.

Az együtt-munkálkodásból
senkit nem akarunk kizárni.
Reményeink szerint csodaszép, értékes eredményei lesznek ebben az új intézményben
folyó munkáknak. Lesznek
nehézségek, kérdőjelek, kihívások, problémák is: ezek elől
sem futunk el. Kérünk minden
jóakaratú embert: mindenki a
saját helyén tegye meg, végezze
el a neki kijelölt feladatot. Nem
kell többet tenni annál, mint
amire képesek vagyunk, mint
amire meghívást kaptunk;
de kevesebbet sem! Legyen a
jövő évi Szent Gotthárd püspök
millenniumi évében induló
intézményünk jelmondata: a
hit AJÁNDÉK, a tudás KINCS,
az emberség az ALAP.
Bodorkós Imre atya
Szentgotthárd város
plébánosa
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Az Arany János Általános Iskolát átalakítják
nyolcosztályossá
Az oktatásért felelős miniszter nevében eljárva az oktatásért felelős államtitkár jóváhagyta a Szombathelyi
Egyházmegyének a Szentgotthárd és Térsége Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium egyes tagintézményeinek
fenntartói joga átvételére vonatkozó javaslatát. Ezért 2021.
szeptember 1. napjától Szentgotthárdon a vallásnézetileg
semleges általános iskolai nevelés-oktatást a Szombathelyi
Tankerületi Központ keretein belül a szentgotthárdi Arany
János Általános Iskola biztosítja.
Ennek érdekében már a
nyár folyamán megkezdi a
tankerület a felső tagozatos
oktatáshoz szükséges feltételek kialakítását. Felújítják
a tornaterem és a tantermek padozatát, elvégzik a
tisztasági festést. Interaktív
panelokkal, tabletekkel, laptopokkal és asztali számítógépekkel bővül az iskola IKT
eszköztára. Kialakítanak egy
tánctermet, és a tervek között
szerepel az iskolai büfé újranyitása is.
A 2021/22-es tanévben első
és harmadik évfolyamon 3,
az alsó tagozat többi évfolyamán két osztály indul, a felső
tagozaton a jelentkezések
alapján az 5., 6. és 8.évfolyamon indul osztály.
Schleipfnerné Gáspár Andrea, az intézmény vezetője
elmondta, hogy az iskola célja
az alsó tagozaton elkezdett
színvonalas oktató-nevelő
munka folytatása, a gyerekek
személyiségjegyeinek, egyéni
képességeinek ismeretében a
továbbtanuláshoz széles körű
tudás, stabil alapok nyújtása.
Ennek érdekében fontosnak
tartja az iskola tantestülete
a nyugodt, de aktív munkára serkentő iskolai légkör biztosítását, a türelmes,
szeretetteljes, de fegyelmet
tartó, nevelő célzatú tanárdiák kapcsolat kialakítását.
Továbbra is nagy hangsúlyt
fognak helyezni – Arany János nevéhez méltóan – az

anyanyelv és a magyar kultúra ápolására. Ahogy eddig
is, ezután is kiemelt szerepet
kap az iskolában a környezetvédelem, a gyerekek
gyakorlati életre nevelése, a tanulási technikák megtanítása,
hagyományok ápolása
és a nemzeti értékek
megőrzése mellett a szabadidő hasznos eltöltésének
biztosítása.
A kiváló nyelvtanároknak köszönhetően az iskola
erőssége a magas színvonalú
nyelvoktatás. A nyelvvizsgához szükséges alapokat a
tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó nyelvtanulással,
változatos módszerekkel,
beszédcentrikus tanítással
alapozzák meg. A korábbi
ígéretet betartva az iskola
tanulói folytathatják a már
megkezdett nyelv tanulását.
A hagyományos osztályokban angol vagy német nyelvet tanulhatnak a gyerekek,
4. osztálytól pedig az emelt
óraszámú nyelvtanulásra is
lesz mód. Továbbra is kulcsfontosságú az iskolában a
német és a szlovén nemzetiségek nyelvi, irodalmi,
kulturális örökségének megőrzése, ápolása. Az alsó tagozaton népszerű nemzetiségi
oktatást felső tagozaton is
folytathatják a gyerekek.
2021 szeptemberétől is
lehetőséget adnak katolikus,
református és evangélikus

hittan tanulására, illetve a
hittan helyett etika tantárgy
választására. A felső tagozaton is 1 hittan, illetve 1 etika
órán vesznek részt a tanulók, melyeken továbbra sem
lesz érdemjeggyel történő
értékelés.  
Az alsó tagozaton továbbra
is csak tanító szakos pedagógusok fogják a gyermekeket
tanítani, az alsó-felső tagozat

mozgásformát, mellyel a tanulás mellett szívesen foglalkozna, a későbbiekben pedig
az élete részévé válhat, hiszen a sportnak nemcsak az
egészségmegőrzésben van
hatalmas szerepe, hanem
az önbizalom növelésében,
a közösség formálásában
is. Éppen ezért a tanulók
jóga, atlétika, foci, röplabda és futó szakkör, illetve
sportfoglalkozások közül is
választhatnak. A következő
tanévtől Horváth Kristóf versenytáncoktató
segítségével megtanulhatják a társastánc
alapjait is.
Az eltérő tantervű tagozaton továbbra is szeretetteljes légkörben tanulhatnak a sajátos nevelésű gyermekek. Jelenlétük az oktatási
intézményben hozzájárul
ahhoz, hogy az egészséges
gyermekek toleráns és empatikus felnőttek legyenek.
Szabadidős programok
keretében a jövő tanévtől
felelevenítik a korábban
hagyományos „Aranyos”
diáknapot, a tervek között
szerepel kerékpáros és gyalogos vándortábor, nyelvi
tábor szervezése, színház- és
koncertlátogatás.
A Szombathelyi Tankerület
segítségével az iskola tantestülete mindent megtesz
azért, hogy az Arany János
Általános Iskola megőrizze
a több évtizedre visszanyúló
következetes nevelési és
tanítási elveit, mely alapján
a gyermekek színvonalas
oktatásban részesüljenek és
olyan nyitott, tisztességes
emberekké váljanak, akik az
élet bármely területén megállják helyüket.
Információ: Szombathelyi
Tankerületi Központ

Folytatják a német
és szlovén nemzetiségi
nyelvoktatást
közötti átmenet megkön�nyítése érdekében a diákoknak tanulószobát biztosít
az iskola. Kiemelt szerepet
kap továbbra is az egyéni
lemaradások, problémák
kompenzálása és a tehetség
kibontakoztatása. Megfelelő
létszámú jelentkező esetén természetvédelmi, történelem, informatika, rajz,
háztartástan, olasz, illetve
angol nyelv és újságíró szakkör indításával, előkészítők
szervezésével, tantárgyi versenyekre való felkészítéssel
ösztönzik tanulóikat ismereteik bővítésére, ezzel is támogatva azt, hogy könnyebben
döntsék el, milyen irányban
szeretnék az általános iskola
befejezése után folytatni tanulmányaikat. Az alsó és felső
tagozaton tanuló gyerekek
egyaránt megtapasztalhatják
az énekkar keretében a közös
éneklés örömét, illetve a közönség előtti szereplést.
Az iskola céljai között szerepel, hogy minden gyermek
megtalálja azt az örömteli
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Villanyszerelési eszközöket adományozott
a szentgotthárdi motorgyár
Június 28-án villanyszerelés
gyakorlásához szükséges
eszközöket adományozott a
Stellantis csoporthoz tartozó
szentgotthárdi motorgyár
a Vas Megyei Szakképzési
Centrum III. Béla Technikumának.
Az Opel szentgotthárdi
Tudásközpontjában rövid
ünnepség keretében vette
át az eszközöket az iskola
nevében Korpics Ferenc
igazgató, Pusztai Zsolt szak-

megyében az egyetlen, ahol
tanműhelyi keretek között
sajátítható el a villanyszerelő
szakma gyakorlati része. Ez a
szakma az erősáramú képesítés miatt elsősorban az elektromos karbantartó pozíció
munkaerő-utánpótlása miatt
fontos a vállalat számára.
A cég 8-9 éves programjának
része ez a szakmai képzés.
A helyi, zalaegerszegi, szombathelyi középiskolákból
érkeznek a diákok, akik az
épületvillamosság, hálózat-

hiszen a tanulók, teljesítményük alapján, akár havi 100
ezer forintos havi juttatást is
kaphatnak.
Csanaki Jenő termelési igazgató a szentgotthárdi Opel
Kft. életében 2017-ben bekövetkezett tulajdonosváltásról
beszélt, 2017-ben vette át a
francia PSA-csoport. Az új
cég vezetői személyesen tett
látogatásuk után meggyőződhettek az itt kialakított munkakultúráról, magas műszaki
szaktudásról és háttérről,

előállítani”. A tervek megvalósításához jól képzett műszaki,
informatikai szakemberekre
lesz szükség, a képzésre, ahogy
eddig, ezután is támaszkodnak
a helyi III. Béla szakképző
technikumra.
Korpics Ferenc, a Vas Megyei Szakképzési Centrum III.
Béla Technikumának igazgatója kiemelte, már a 2000es évek közepétől fölfutott
az együttműködés a céggel.
Szentgotthárdnak is érdeke,
hogy helyben maradjanak,

Pénzes Tibor, Csanaki Jenő, Tóth Edina, Korpics Ferenc, Pusztai Zsolt, Bácsi Zoltán
mai tagintézményvezetőhelyettes, Bácsi Zoltán elektronikai szakoktató. Az üzemet
Csanaki Jenő termelési igazgató, Tóth Edina személyügyi
igazgató és Pénzes Tibor, a
Tudásközpont vezetője képviselte.
Pénzes Tibor elmondta, már
több alkalommal támogatták
a szakma gyakorlati elsajátítását megfelelő eszközökkel.
Ezúttal villanymotorokat,
kismegszakítókat, mágnes
kapcsolókat és motorvédő
kapcsolókat juttattak célba.
A vállalat képzőközpontja Vas

szerelés, villamosberendezés-szerelés, biztonságtechnika és épület-automatizálás
gyakorlati tudását itt alapozhatják meg. A felnőttképzés
révén a vállalat dolgozói is
megszerezhetik ezt a szaktudást. Az Opel annak idején félig-meddig kényszerűségből
vállalta át ezt a feladatot, és
mindvégig együttműködött a
szentgotthárdi szakképzővel.
(A gyártás rohamos technikai
fejlesztése megkövetelte a cég
specifikus képzést is.) A 2020ban bevezetett új szakképzési
törvény újabb távlatot nyitott,

és 2020 januárjában elindították az új háromhengeres
Pure Tech turbómotorok sorozatgyártását, a Flex üzem
gyártósorait állították át. A
pandémia miatti leállás után
tavaly május óta újra termelnek, tavaly 300 ezres kapacitást terveztek. Két új projekten
dolgoznak, a tervek szerint
2023 tájékán indíthatják a legújabb turbómotorok gyártását
a szentgotthárdi gyárban.
„Remélem, hogy hamarosan
ismét régi fényében tündökölhet az Opel, több mint
600 ezer motort szeretnénk

itt találjanak állást a fiatalok.
A technikusi képzések beindításával újabb távlatokat
nyitottak az oktatásban, a
gyakorlati képzések során.
A mesterséges intelligencia
térnyerésével az ipari szektor
is megnyitotta kapuit a robottechnika előtt, ehhez pedig jól
képzett szakemberekre van
szükség. Az igazgató és munkatársai megköszönték a cég
ajándékát, és meglátogatták
a gyár tanműhelyében nyári
gyakorlatukat töltő diákokat.
(t. m.)
Fotó: Kaszás Zoltán
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Szerelmesek Fesztiválja 2021

A hosszú bezártság után 2021-ben ismét megrendezhették a
Szerelmesek Fesztiválját Szentgotthárdon. A Pannon Kapu
Kulturális Egyesület válogatott programokat kínált július
2-4. között. A hétvégén kulturális, zenés és ismeretterjesztő előadások várták az érdeklődőket, bekapcsolódtak a
vendéglátóhelyek is, külön erre az alkalomra összeállított
„szerelmes menüket” lehetett választani.
Július 2-án Macsekné Sipos
Anita Lélekmozaik című kiállításának megnyitójával vette
kezdetét a programsorozat.
A nagykanizsai festő színes,
vidám, életigenlő képein keresztül vidámságot és jó hangulatot csempészett a Színház
aulájába. Különleges irodalmi
performanszot láthattak a
Színházban, akik megnézték
a Pilinszky és én című előadást Törőcsik Franciska és
Prieger Zsolt tolmácsolásában. Az estét a Szentgotthárd
Spa és Wellness fürdőben
éjszakai fürdőzés és diszkó
zárta.

Szombaton már visszatérő vendégként üdvözölhettük városunkban dr. Hevesi
Krisztinát, hiszen már több
alkalommal hozott ismeretterjesztő előadást hozzánk.
2021-ben a rohamos digitális
fejlődés kapcsán: A mobilfüggőség hatásai a párkapcsolatokban címmel beszélt
a digitális kommunikáció és
ismerkedés hátulütőiről és
előnyeiről. Délután a várkerti
tónál profi fotósok várták a
párokat, családokat és egyedülállókat, akikről képeket
készítettek, s azokat azonnal
át is adták. A gyerekek kipró-

bálhatták az ugrálóvárakat és
az arcfestést is. Amíg a színpadon lázas készülődéssel
zajlottak a Punnany Massif
koncert előkészületei, addig
szerelmi jósdában tudhatták
meg a párok a jövőjüket. Este
9 órakor elérkezett a bulizás
ideje: a színpadot birtokba
vette a zenekar, s fergeteges
hangulatú koncertet adtak.
Az éjjel ezzel nem érhetett
véget, Dj Edo retro hangulatú diszkóval szórakoztatta a
fiatalokat egészen hajnalig.
Vasárnap kora délutántól
ismét álltak az ugrálóvárak,
és sok egyéb játék is várta
a családokat. S amikor már
csillámtetoválása is volt minden gyerkőcnek, Farkasházi
Réka és a Tintanyúl zenekar
énekelt és táncolt a kicsikkel
nagy egyetértésben.
A Színházban Kordos Szabolcs író-olvasó találkozóján

nemcsak a már elkészült
könyvekről tudhattak meg
érdekességeket az érdeklődők, hanem az előkészületekről és könyvek előkészítése
során adódó titkokról is lehullt a lepel. Az író nyitott és a
közvetlen volt, de újabb könyvéről nem árult el semmit.
Este a The Anahit saját
zenei stílusát pillanatmegörökítő elektronikaként ös�szegzi. Zenéjükben popos,
vidám, könnyen befogadható
dallamok mellett néhány
melankolikusabb szám is
előkerült.
Az idei Szerelmesek Fesztiválját a The Miracles: szerelmes revü show zárta. Vidám
ismert dalok mellett változatos képi világot, gyönyörű
táncokat láthatott a szentgotthárdi közönség.
Kóborné Kocsis Viktória
Fotó: Kóbor Szonja
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A kattintós fényvilág befurakodhat a hálószobákba is
A mobilfüggőségről és hatásairól a párkapcsolatban
címmel tartott közel kétórás
előadást Szentgotthárdon
a Szerelmesek Fesztiválján
július 3-án Hevesi Krisztina
szexuálpszichológus.
A Színház aulájában főleg
fiatalok érdeklődtek, ám a korábbi éveknél mégis kevesebben voltak. Hevesi Krisztina
„bevallotta”: 2020. március 20.
óta ez az első olyan előadás,
amikor szemtől szembe találkozhat a közönséggel, ő maga
is az internet „fogságában”
töltötte napjait.
Az elektronikai eszközpark
átszövi az életünket, a függőségnek többféle változatával.
A hírközlés technikai hátterének hihetetlen gyorsulásával
főleg a fiataloknál válthat ki
szorongást, ha fontosságtudatukat nem élhetik meg, szinte
pillanatonként. Önmegerősítés, identitástudat, folyamatos
félelem, hogy lemaradnak
valamiről, kiközösítik a közösségekből. A szociális média
rabul ejti őket, összeköt, sok
mindent ad és több mindent
el is vesz tőlük. A függőségnek
többféle válfaja lehet.
Az előadáson számos, a
valós életből vett humoros
és groteszk példát hallhattunk szerelmesekről is, akik
egymás mellett ülve a tele-

fonjukat babrálják, iskolásokról, akik labdázás, futkározás
helyett szintén ezt teszik. A
csillogó, villogó kütyük teremtette álomvilágba menekülve,
könnyen el lehet veszíteni a
talajt a lábunk alól és a valóságos világot. A 20. század egyik
mondása lehet, hogy elénk
futott a technika, kőkori koponyánk és agyunk még nem
képes utolérni a fejlődésben…

és valahogy el-elmaradoztak.
Az online-tér pedig elérte a
hálószobákat is. Az internetes
oldalak akár társkereső oldallá
is átalakulhatnak, a virtuális
térben bármilyenek lehetünk.
Kimutatások szerint ma már a
párkapcsolatok egyharmada
az online térben kezdődik. A
társkeresés is válhat függőséggé, és skalpvadászatot is
folytathatunk karosszékben

Szexuálpszichológusként azt
tapasztalta, hogy a pandémia
után a párkapcsolatokban is
felerősödött a függőség. A lakás
átalakult munkahellyé, iskolává, a hozzá forduló pároknak
először is gratulálni szokott,
hogy még együtt vannak, és
együtt akarják megoldani a
problémájukat…Váratlanul,
felkészületlenül ért mindenkit
a járvány, s a kihívások közepette kiderült, a valóságos
szexuális együttlétek ritkultak,

ülve! Az anomitás, a törlés, a
tiltás világában bármi előfordulhat. Hevesi Krisztina fölhívta a fiatalok figyelmét arra is,
hogy az ismerkedés során ne
adjanak ki túl sok információt
azonnal, óvatosan használják
a képek küldözgetését, és a
videókat, amiket önmagukról
készítenek. Szakítás után érhetik komoly meglepetések
azokat, akik fotókon, videón
esetleg túl sokat mutattak meg
magukból…

A kattintós fényvilág befurakszik a párok ágyába is,
előfordul, hogy szeretkezés
után azonnal a mobiltelefonja után nyúl valaki. Mi is
az a cyberszex? Minden, ami
erotikus tartalmat közvetít,
szexuális aktivitást válthat ki,
lehet SMS, e-mail, videó-csett,
Skype stb.
Változóban a hűség-hűtlenség fogalma, vajon megcsalásnak minősül-e, ha valaki egy
harmadikkal szex-csettel?
Érdekes módon a saját virtuális „félrelépését” mind a férfi,
mind a nő elfogadhatónak
tartja! Hol vagyunk már attól,
amikor az 1896-ban készült
„szexfotó” szerint vetkőzött
egy ledér nő és 16 ruha levétele után jutottak el a „csúcs”
erotikához?
Nem vállalkozhatunk rá,
hogy az izgalmas, kétórás előadás minden részletét fölvillantsuk, hiszen már a beszélő
robotok és a drónok is helyet
követelnek, befurakodnak az
emberek legszemélyesebb
szférájába. Hevesi Krisztina
azzal zárta mondandóját, a
gépek már annyi mindent
elvettek tőlünk, reméli, hogy a
szexet még nem sikerül. A feltétel nélküli szeretet, odaadás,
figyelem, és hogy szükség van
ránk, hogy jobbá váljunk, ez is
hozzátartozik a szerelemhez,
a szexhez. 
(t. m.)

Pilinszky és én
A Szerelmesek Fesztiválja
programsorozat keretében
július 2-án láthatta a közönség Prieger Zsolt és Törőcsik
Franciska performanszát
Pilinszky Jánosról.
Idén 100 éve született Pilinszky János. Ebből az alkalomból Törőcsik Franciska
színésznő és Prieger Zsolt,

az Anima Sound System
frontembere állított össze
különleges megemlékezést a
XX. század egyik legnagyobb
hatású költőjének műveiből
a hit-vallás-spiritualizmus
jegyében.
A Pilinszky és én perfor
mansz a páros harmadik
közös alkotása. Versek,
versfoszlányok, gondolatok

hangzanak el a születéstől a halálig ívelve, zenei és
hangeffektusokkal kísérve.
Törőcsik Franciska elénekli
Pilinszky Mire megjössz című
versének részletét, illetve
felhangzik Bach egyik műve
is. Az előadáson szokatlan,
zörejekkel és csönddel váltakoznak a zenék és a szövegek. A különleges irodalmi

előadást, amelyben műfajok
keverednek, a költészet napjához kapcsolódóan a Kiscelli
Múzeumban mutatták be, azóta az országban több helyütt
is közönség elé vitték.
Az első hallásra-látásra
nehezen érthető, elgondolkodtató előadást az érdeklődők a Telex oldalán újra
megnézhetik.
M. P.
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A jubiláló pedagógusokat is köszöntötték a városi ünnepségen
Egy év után újra személyesen – noha a korábban megszokottaktól eltérve, szűkebb körben – ünnepelték a pedagógusokat
június 2-án Szentgotthárdon. A Refektóriumban megtartott
pedagógusnapi ünnepségen Huszár Gábor polgármester
köszöntötte a jubileumi díszokleveles kollégákat, és átadta
a Szentgotthárd Közoktatásáért Díjat.
FÜR KATALIN részére a
Debreceni Egyetem, mint a
Kossuth Lajos Tudományegyetem jogutódja „Arany
Díszoklevelet” adományoz. (Az
oklevelet az intézmény később
küldi el.) Für Katalin 1971-ben
szerzett történelem-orosz szakos diplomát a Kossuth Lajos
Tudományegyetem bölcsészkarán. Még abban az évben
munkába állt a szentgotthárdi
Vörösmarty Mihály Gimnázium Leánykollégiumában,
amelynek 1976-tól 1987-ig vezetője is volt. 1988-tól 2000-ig a
gimnázium igazgatóhelyettese,
nyugdíjba vonulásáig az iskola
köztiszteletnek örvendő tanára
volt. Óriási lelkesedéssel és
nagy szakmai hozzáértéssel
tanította tanítványait az orosz
nyelvre, majd annak háttérbe
szorulása után történelemre.
Pontossága, precizitása, szakmai tudása példaértékű volt.
Tanítványai a szaktantárgyi
versenyeken számos sikert
értek el. Több évtizedes tanári
pályája alatt munkájának üteme, intenzitása magas színvonalú volt. Sok év tapasztalatát szívesen adta át fiatalabb
kollégáinak, de mindig nagy
figyelmet fordított saját maga
fejlesztésére is. Kollégái és
tanítványai mindig tisztelték,
pedagógiai munkáját a mai
napig elismerik. 2006-ban
Szentgotthárd Közoktatásáért
Díj-ban részesült.
KOMÁROMI JÓZSEFNÉ
részére a Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskola Arany
Díszoklevelet adományozott.
Komáromi Józsefné a szentgotthárdi gimnáziumban
érettségizett 1965-ben, majd
1966-ban a kisegítő iskolában
helyezkedett el mint képesítés

nélküli nevelő. 1967-ben kezdte meg tanulmányait a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, ahol 1971-ben szerzett
diplomát. Gyógypedagógiai
munkáját mindig nagy odaadással és szeretettel végezte,
nagyon fontos volt számára,

tem Tanárképző Intézetének
mérnök-tanári szakán okleveles agrármérnök-tanári képesítést szerzett. 1962-től 1972-ig
a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban a
mezőgazdasági elméleti és
gyakorlati oktatás tanára volt.
1970-től nyugdíjba vonulásáig,
1994-ig napközis nevelőként
tevékenykedett az Arany János
Általános Iskolában. Kötelességtudatra nevelte a gyerekeket, és az esztétikai nevelés is
mindig fontos volt számára.

Soós Ferencné, Hrabovszky Dezsőné, Kocsis Antalné,
Für Katalin, Komáromi Józsefné
hogy tanítványaiból mindig a
lehető legjobbat hozza ki. Ezt
mutatták a komplex versenyeken elért országos eredményei is. Gyógypedagógusként
nagy hangsúlyt fektetett arra,
hogy folyamatosan képezze
magát, de emellett szívesen
vállalt közéleti tevékenységet is. Jelenleg is aktív tagja
az önkormányzat munkáját
segítő idősügyi tanácsnak. Pedagógiai munkáját 2000-ben
Szentgotthárd Közoktatásáért
Díj-jal jutalmazták.
SOÓS FERENCNÉ részére
a keszthelyi Mezőgazdasági
Akadémia jogutódja Gyémánt
Díszoklevelet adományozott.
Az oklevet az intézmény a
későbbiekben küldi meg. Soós
Ferencné 1957-ben a sárvári
Tinódi gimnáziumban érettségizett. 1957 és 1961 között
a keszthelyi Mezőgazdasági
Akadémián folytatott tanulmányokat, ahol agrármérnöki
diplomát, majd 1972-ben a gödöllői Agrártudományi Egye-

Csendes, szerény, jóindulatú,
és mindenkinek segíteni kész
pedagógust ismerhettünk
meg személyében. Egykori
diákjai máig szívesen gondolnak vissza kedvességére,
tevékenységére.
HRABOVSZKY DEZSŐNÉ részére az Eötvös Loránd
Tudományegyetem, mint a
Kőszegi Tanítóképző Intézet
jogutódja Vas Díszoklevelet
adományoz. (Az oklevelet az
intézmény a későbbiekben
küldi meg.) Gizi néni 1955ben érettségizett a Kőszegi
Tanítóképző Intézetben, majd
ugyanitt kapta meg 1956-ban
tanítói oklevelét. 1955 júliusától
nyugdíjba vonulásáig, 1989-ig
Szentgotthárdon dolgozott, és
mindvégig az Arany János Általános Iskolában oktatott, 1975től az alsós munkaközösség
vezetőjeként is tevékenykedett.
Szakmai munkáját az alapos
felkészültség, az eredményes
munkavégzés jellemezte, amelyet kollégái és tanítványai

elismertek. A gyermekekkel
mindig együttérzett, megértette problémáikat, egyik legfontosabb feladatának tekintette,
hogy a tanulókat felkészítse a
zökkenőmentes tovább haladásra. Pedagógusok és egykori
diákok egyaránt jó érzéssel
emlékeznek a Gizi nénivel
eltöltött időkre.
KOCSIS ANTALNÉ részére
az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint a Kőszegi Tanítóképző Intézet jogutódja
Vas Díszoklevelet adományoz.
(Az oklevelet az intézmény a
későbbiekben küldi meg.) Juci
néni 1937-ben Iváncon született, iskolái után a Kőszegi Állami Tanítóképzőben folytatta
tanulmányait, ahol 1956-ban
tanítói képesítő vizsgát tett.
Felsőmarácon kezdett tanítani, majd 1962-ben a Szentgotthárdi Általános Iskolába
helyezték. 1972-ben felvételt
nyert a Pécsi Tanárképző Főiskola kémia szakára, 1974-ben
szerzett kémia szakos tanári
oklevelet. Nyugdíjazásáig az
Arany János Általános Iskola dolgozója volt. Szakmai
pályafutása során munkaközösség-vezetőként, majd
1979-től igazgatóhelyettesként
is tevékenykedett. 1993-tól két
évig az iskola igazgatójaként
fejezte be aktív tanári pályáját.
Emberi, vezetői magatartására
a meggondoltság, a következetesség, a segíteni akarás, az
iskolai nevelő-oktató munka
színvonalának emelése érdekében végzett fáradhatatlan
munkálkodás volt jellemző.
Gyermekszerető, jó szervezőkészséggel rendelkező, határozott nevelői egyéniség,
aki munkájában mindig segítőkész és következetes volt.
Kollégái, volt tanítványai a
mai napig tisztelik, pedagógiai
munkáját elismerik.
(Anyagtorlódás miatt kimaradt a júniusi számból. A
szerk.)
(t. m.)
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Szűk körben ünnepelték a Semmelweis-napot
Intézményvezetők, háziorvosok, fogorvosok, valamint
a kitüntetettek és családtagjaik részvételével, szűk
körben tartották az idei Semmelweis-napi ünnepséget június 29-én, a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal Refektóriumában. Szentgotthárd Egészségügyéért és
Szociális Ellátásáért Díj-ban
részesült dr. Nátkai Tamás és
Kovács János.
Huszár Gábor polgármester
köszöntötte az ünnepségen
megjelenteket, beszédében
rávilágított az elmúlt időszak
embertpróbáló kihívásaira és
arra, hogy az egészségügyben, illetve a szociális szférában dolgozókra mekkora
felelősség hárult. Elmondta,

zárta. „Mindenki lehet nagy ember,
mert bárki képes másokat szolgálni.
A szolgálathoz nem kell egyetemi
végzettség. Nem kell hozzá egyeztetni
az alanyt az állítmánnyal.Csak hálatelt
szív kell hozzá, szeretettől áthatott
lélek.” Hangsúlyozta, biztos ab-

ban, hogy az egészségügyi és
szociális dolgozókat a szeretet,
s mások életének megmentése, szebbé, jobbá tétele vezérli
pályájuk során.
A Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért
Díj-at idén dr. Nátkai Tamás, a
rehabilitációs kórház megbízott osztályvezető főorvosa és
Kovács János, a Városi Gondozási Központ gépkocsivezetője
vehette át.
Dr. Nátkai Tamás 1955-ben
kezdte általános iskolai tanulmányait Szombathelyen.

Huszár Gábor, Kovács János, Szép Renáta
járványhelyzet nélkül sem
egyszerű feladat e területeken helytállni, nem csupán
fizikailag, mentálisan is nagy
odafigyelést igényel. Erre a
területre nem tekinthetünk
csak munkaként, ez hivatás és
hitvallás. Nincs hétvége vagy
ünnepnap, mégis mindannyian szívvel-lélekkel segítenek
azokon, akik erre rászorulnak, legyen szó a kisgyermekek gondozásáról, a családi
krízishelyzetek kezeléséről,
idősek ápolásáról vagy orvosi
ellátásról. Köszöntőjét Martin
Luther King gondolataival

1967-ben érettségizett a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban, majd 1975-ben a Pécsi
Tudományegyetemen szerezte meg orvosi diplomáját.
Ugyanebben az évben kezdte
meg munkáját Szombathelyen a Markusovszky kórház
sebészeti osztályán, 1980-ban
ortopédiai szakvizsgát tett.
1980 és 1993 között a szombathelyi Savaria SE sportorvosa volt. 1986-ban került
Szentgotthárdra családjával,
mint az egykori kaszagyár
üzemorvosa. Azóta az ortopédiai szakrendeléseken látja

el a betegeket, illetve 1988-tól
a rehabilitációs kórház orvosaként segít az embereken.
1994-ben mozgásszervi reha-

Huszár Gábor,
dr. Nátkai Tamás főorvos
bilitációs szakvizsgát tett, ettől
kezdve a rehabilitációs kórház
főorvosa lett. Az idei évtől a
rehabilitációs kórház megbízott osztályvezető főorvosává
nevezték ki. 46 éve dolgozik
az egészségügyben, legjobb
tudása szerint látja el a hozzá
érkező betegeket, legyen szó
baleseti, sport vagy ortopédiai sérülésről, mozgásszervi
panaszról. Pályafutása alatt
sokaknak segített felépülni.
Elhivatottságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
jelenleg is aktívan dolgozik a
kényelmes, pihentető nyugdíjas évek helyett.
Kovács János általános iskolai tanulmányait Rábagyarmaton végezte, 1972-ben gép-

lakatos szakmunkás-bizonyítványt szerzett. Ezt követően a
szentgotthárdi kaszagyárban
kezdett dolgozni a szakmájában. Gépjárműkezelői bizonyítványát 1974-ben kapta
meg. 2005 decemberében
lett a Városi Gondozási Központ munkatársa, helyettes
gépkocsivezetőként kezdte
pályafutását az intézményben.
2007-ben lett a támogatószolgálat gépkocsivezetője, 2009ben a sikeres vizsgát követően
megkapta a támogatószolgálat
személyszállító képzéséről
szóló tanúsítványát. Tizennégy éven keresztül a tanév
idején naponta szállította a
különböző fogyatékossággal
élő gyermekeket a speciális
óvodába és iskolába Szombathelyre, illetve Rumba. Feladatai között szerepelt az
idősek egészségügyi, illetve
szociális intézményekbe történő szállítása és a temetőjárat
működtetése, valamint az
intézményi anyagbeszerzések
bonyolítása. Folyamatosan
részt vett a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás készenléti ügyeleti rendszerének
működtetésében. Feladatait
a legnagyobb hozzáértéssel,
szívvel-lélekkel látja el, kollégái és az ellátottak mindig
számíthatnak rá.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal
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A Szlovén Köztársaság kikiáltásának
30. évfordulóját ünnepelték
A független Szlovénia kikiáltása 30 évvel ezelőtt június vács Andrea, a Magyarországi
25-én történt. Az évfordulón Szlovéniában és a határon túl Szlovének Szövetségének elélő szlovén közösségekben is megemlékeztek a szlovén ál- nöke mutatott be a közönséglamiság születéséről. Szentgotthárdon a Szlovén Kulturális nek. A szövetség pályázatot
és Információs Központ konferenciatermében tartották az hirdetett Slovenija Zame, azaz
ünnepséget.
Jozef Skalic, Szukics Marianna
A szlovén és a magyar himnusz eléneklésével kezdődött az ünnepség, melyre
elfogadta a meghívást Marjan
Cencen, a Szlovén Köztársaság
magyarországi nagykövete,
Metka Lajnscek szentgotthárdi szlovén főkonzul, Huszár
Gábor, Szentgotthárd polgármestere, dr. Orbán István, a
Szentgotthárdi Járási Hivatal
vezetője, valamint a gorickoi
és rábavidéki települések
polgármesterei.
Az évforduló alkalmából
Hirnök József, a Magyarországi Szlovének Szövetségének
alapító elnöke, mai alelnöke mondott köszöntőt. Jozef
Skalic, Kuzma polgármestere
kiemelte, kevés olyan kétmilliós nép él Európában,

melynek sikerült
az önálló államiságot kivívnia.
Méltatta az anyaország és a határon túl élő szlovén
közösségek kapcsolattartásának
fontosságát, és
megköszönte a
Rába-vidéki szlovéneknek, hogy
büszkén őrzik hagyományaikat.
A beszédek után
a muravidéki öttagú Aeternum
férfi vokálegyüttes adott elő
szlovén dalokat, és örökzöld
melódiákat.
Különleges tárlat is nyílt a
Szlovének Házában, amit Ko-

„Szlovénia nekem” címmel. Az
elnök köszönetet mondott
azoknak, akik csatlakoztak a
kezdeményezéshez és elküldték pályamunkájukat – rajzok,

grafikák, festmények, montázsok, csuhéból és papírból
készített tárgyak érkeztek –,
melyek megtekinthetők a
központ galériájában. A pályázók: a felsőszölnöki, az
apátistvánfalvi és a szentgotthárdi általános iskola tanulói,
a két szentgotthárdi középiskola diákjai, valamint a Vas
Megyei Pável Ágoston Díj idei
díjazottja, Doncsecz Ilona.
A szlovén közösség nevében
gratulált az idei év két másik
díjazottjának is, Fodor Sándorné Mariannak a „Nemzetiségekért” állami kitüntetéséhez,
valamint Bedics Sándornak,
aki a Pro Cultura Minoritatum
Hungarie díjat kapta.
Mi Rába-vidéki szlovének
büszkék vagyunk Szlovéniára,
30 éves működésének eredményeire. Az önálló Szlovénia
nagyban hozzájárult közösségünk megerősödéséhez is
– fejezte be beszédét.
Fotó:
Dr. Sütő Ferenc

Zöld Szentgotthárd cím - pályázat
Szentgotthárd Város Önkormányzata a környezetbarát helyi termékek, helyben
nyújtott szolgáltatások és
helyi hagyományok megőrzésére, népszerűsítésére és
elismerésére 2012-ben Zöld
Szentgotthárd címet alapított. A cím a Szentgotthárdon
vagy Szentgotthárd térségében előállított termékeknek,
szolgáltatásoknak, hagyományoknak adható egy évre
vagy határozatlan időre.
A címet megkaphatják a
termékeket előállító, szolgáltatásokat nyújtó, hagyományokat ápoló természetes személyek, jogi

személyek, közösségek, illetve megkaphatják maguk
a termékek, illetve szolgáltatások is. Fontos, hogy
a terméket, szolgáltatást
Szentgotthárdon, illetve
Szentgotthárd térségében
állítsák elő, illetve nyújtsák,
és az előállítást, értékesítést,
felhasználást, illetve szolgáltatást környezettudatos
szemlélet jellemezze, a hagyomány pedig Szentgotthárdra és térségére jellemző
legyen, itt gyökerezzen.
Pályázatot nyújthat be a
helyi áru előállítója, a helyi
szolgáltatás nyújtója, a helyi
hagyomány ápolója. A Zöld

Szentgotthárd cím elnyerésére jelöltet állíthat továbbá
- a szentgotthárdi térség
bármely képviselő-testülete,
polgármestere,
- a szentgotthárdi képviselő-testület tagja, továbbá
- bármely bírósági nyilvántartásba vett civil szervezet, amelynek székhelye

a szentgotthárdi térségben
van.
Pályázni 2021. július 31-ig
lehet a pályázat Szentgotthárd Város Önkormányzatához papír alapon vagy
Szentgotthárd Város Önkormányzata hivatali tárhelyére
(hivatali kapujára) történő
elektronikus megküldésével.
A pályázat kötelező tartalmi
elemeit felsoroló pályázati
kiírás megtalálható a www.
hivatal.szentgotthard.hu
weboldalon, a „Hirdetmények” menüponton belül, a
„Hatósági és koordinációs
ügyekhez kapcsolódó hirdetmények” között.
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Burgenland 100 éves:
a születésnap nélküli megszületés
A mai Burgenland a római időkben Pannónia provincia része
volt, majd a honfoglalás után magyarok foglalták el a területet. Letelepedett őseinknek gyakorta kellett megvédeni a
hazát a nyugati irányból jövő támadások ellen, így már a X-XI.
században határvédő vonalat – gyepűrendszert – építettek
ki. A későbbi századokban alapított várvédelmi rendszer a
magyar várépítészet szerves része, ezért is nevezték ezt a
vidéket Őrvidéknek vagy Várvidéknek.
Az évszázadok alatt németek (hiencek), osztrákok,
horvátok telepedtek ide, a
középkorban osztrák nemesek, magyar főrendek és a
Habsburg család birtokolták
felváltva ezt a területet, amely
többnyire a magyar királysághoz tartozott.
Az I. Világháború befejezése és az Osztrák-Magyar
Monarchia megszűnése után
a terület Ausztriához csatolásáról már az 1919-ben aláírt
Saint Germain-i békeszerződés rendelkezett, itt szerepelt
először a Burgenland elnevezés. Fő oka az volt, hogy az
1910. évi népszámláláskor az
itt élők 74 %-a vallotta magát
német anyanyelvűnek. Mindezt megerősítette 1920-ban a
Trianoni Békeszerződés, de az
csak egy évvel később lépett
érvénybe az új határokkal. A
magyarok nem tudtak beletörődni a terület átadásába,
ezért annak megvédésére 1921
őszén Rongyos Gárda névvel
csapatokat szerveztek, és Felsőőr központtal kikiáltották
a Lajtabánságot, de ez rövid
életű maradt.
A terület tényleges átadása
1921/1922-ben történt meg, és
még 1923-ban is voltak terület
kiigazítások, módosítások.
A szombathelyi járásban 10
falu került vissza Magyarországhoz.
Az új tartomány fővárosá
nak Sopront (Ödenburg) akarták megtenni, ezt azonban a
népszavazás meghiúsította,

65% szavazott Magyarországra és csak 35% Ausztriára, így
Sopron visszakerült Magyarországra.
A folyamat tehát több évig
tartott, ezért Burgenland
megszületésének nincs igazi,
az emberek által közismert
születésnapja. Legelfogadottabbnak még 1921. 01. 25. tekinthető, amikor az új osztrák
Alkotmányt megalkották, és
ebben Burgenland mint önálló, azonos jogú tartomány szerepelt. Talán ezért is döntöttek
úgy az osztrákok, hogy a 100
éves jubileumi évfordulót az
egész 2021-es évre kiterjesztik.
Már a bécsi újévi koncertet ennek a jegyében tartották,
amellyel 92 országban 50
millió emberrel tudatták
(ennyien nézték), Burgenland 100 éves. Film is
készült „Happy Birthday
Burgenland! 1921-2021”
címmel. A jubileum megünneplésére 200 projekt született, amelyekre
500.000 euró (175 millió
Ft) értékben nyújtottak
pályázati forrást. Május 19-én a Burgenlandi
Tartományi Parlament
ülésén tartottak ünnepi
megemlékezést.
Néhány program a közelünkben. A güssingi
várban „Német-Nyugat
mag yar országtól Burgenlandig – Egy régió
története (1848–1921)”
címmel nyílt kiállítás április 29-től október 31-ig.

Már a cím is furcsa, mi magyarok sohasem hívtuk NémetNyugatmagyarországnak ezt
a területet, a mi nyelvünk
ezt nem ismeri. A kiállítás
kétnyelvű, magyarul is olvasható minden. Vannak részletes leírások, tablók, régi
fényképek, plakátok, tárgyak
és még videóbejátszások is.
A történelmi, politikai események mellett bemutatják

Burgenland fő megélhetését,
az elmaradott mezőgazdasági termelést, az iparosodást,
vasúthálózatot, kivándorlást,
oktatási rendszert és sok más
területet. Érdekes módon az
1848-as forradalom és szabadságharc utáni eseményeknél
nincs szó a Haynau-rendszer
rémuralmáról, a véres megtorlásokról, a 13 aradi vértanú
kivégzéséről, a Bach-korszakról. Egyébként reálisnak
mondható a kiállított anyag,
de azért érződik egy kis torzítás az osztrákok oldaláról.
Augusztus 15-étől a felújított schlainingi várban lesz
időszakos kiállítás „100 éve
vagyunk, Burgenland történelmet ír” címmel. Szeptember
3-5. között Jennersdorfban lesz
3 napos megemlékezés sok
programmal. November 14-én
tartományi szinten tartanak
ünnepnapot. Szomszédaink
tehát egész évben ünneplik azt,
ami a mai napig eléggé vitatott,
és számunkra nem ünnep. A
történelmi Vas vármegye 611
településéből 195 került Burgenlandhoz, az egykori szentgotthárdi járásból számos települést csatoltak a jennersdorfi
(korábban gyanafalvai) járáshoz 98-102 évvel ezelőtt.
Woki Zoltán
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A tavaly érettségizettek az ideiekkel együtt ballagtak
Rendhagyó időpontban 2021.
június 12-én, de a hagyományok szerint zajlott a ballagási ünnepség a Vas Megyei
Szakképzési Centrum III.
Béla Technikumban. A tavaly
érettségizettek visszajöttek
és ballagtak.
A 2020-ban elmaradt ballagást pótolva – a tavaly érettségit tett osztály tagjaival
kiegészülve – 6 osztály 92
tanulója búcsúzott az iskolától.
Az elmúlt több mint egy év
nehézségeit próbálták feledni
az ünneplő tanulók, oktatók,
rokonok és barátok. A diákok
osztályfőnökükkel bejárták
a várost, hagyományaiknak
megfelelően elbúcsúztak a III.
Béla szobortól is. Ezt követően
az ünnepségen mondtak köszönetet az elmúlt évekért, s
kapták meg – sokan – a tanév
végi jutalmukat.

Jó érzés volt látni a sok mosolygó, néha könnyes szemű
arcot, a tengernyi emlékfotót,
melyet a feldíszített intézmény lépcsőjén készítettek.
Remélik, hogy sok tanuló tér
még vissza az iskola falai közé,
akár tanulni az új képzéseken,
mint az okleveles technikusi
képzés, vagy csupán emlékezni, nosztalgiázni. A III. Béla
örömmel látja őket.
Információ: VMSZC III. Béla
Technikum

SZET Szentgotthárdi Kft.
Telephelyünkön garázsok, irodák, raktárak bérbe adók!
Halottbeszállítás
24 órás ügyelet:
06-30/2827-684
06-30/819-0856
Szentgotthárd, Hunyadi út 42.
Ügyfélszolgálati iroda:
06-94/380-052
Ügyfélszolgálati idő:
munkanapokon 8.30-14.30
Lakásfelújítás, épületkarbantartás.
Nyílászárócsere, festés.
Villanyszerelés, külső-belső burkolás.
Kapubejárók készítése, kertépítés.
Takarítás.

Park és közterületek gondozása,
szállítási munkák elvégzése. Tel.: 06-94/553-023

Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
Tel.: 00-36-94-553-023
E-mail: info@szetszentgotthard.hu
www.szet-kft.hu
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Nevezetes szentgotthárdi évfordulók júliusban
125 éve, 1896. július legelején
volt a Szentgotthárdi Villamos
Rt. alakuló gyűlése. A tőkét az
osztrákok biztosították. A központi villamos telep építéséről
november elején döntöttek. A
következő év szeptemberétől
lett először világítás, ami ekkor
még csak 5 ív- és 19 izzólámpát
jelentett, viszont így is óriási
lépés volt, mert mindössze a
megyeszékhely járt előttünk.
A korabeli újságok azt írták:
karácsonyi és újévi meglepetés volt az elektromos világítás.
115 éve, 1906. július 20-án
elfogadták Szent-Gotthárd
nagyközség nevének egybeírását. 1183 után településünk
nevének jelölése a kezdeti
latinos írásmódot követően
többször változott, „németesedett”. Egyes források szerint
már 1808-tól, mások közlése
alapján csak 1836-tól írták
kötőjellel, ami 1906-ban megrövidült, egyszerűsödött.
115 éve, 1906. július 29-én
alakult meg a Szépítő Egylet.
Első elnöke dr. Vargha Gábor
volt, aki számos javaslatot tett.
Indítványozta, hogy vezessenek be díjat a temetői sírhelyekért, ami a sírkert rendben tartására fordítódik. Parkosítást
végeztek a Vajda Ödön téren
(ma Liget) és a Rába folyó mellett. Személyes jó példával járt

elöl, a saját házai előtti teret is
parkosította. Dr. Vargha Gábor
fáradhatatlan képviselőként
a testületi üléseken javasolta
a városrendezést, így sikerült
elérniük a Széll Kálmán tér,
a Vásártér és a három fő utca
burkolatának javítását és a
csatornázást. A harmincas
években a város vette át az
egyesület vezetését.
110 éve, 1911. július 3-án
hunyt el Zircen Vajda Ödön,
aki 1891-ben lett a magyarországi ciszterci rend főapátja.
Bőkezűen támogatta az elemi
iskola bővítését és a gimnázium építését. Számos egyházi
épületet újíttatott fel a környékünkön, köztük a kethelyi
templomot és plébániát, az
istvánfalvi és gyarmati templomokat, valamint a szentgotthárdi kolostort. Támogatta a
magyarországi ciszterci rend
történetét bemutató emlékkönyv megírását. 1908-ban
megkapta településünk díszpolgári címét, róla nevezték
el a Ligetet, 1925-ben pedig
a cserkészcsapat választotta
névadójának. 2019-ben bekerült a Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvébe.
1834. január 29-én Kaposváron
született.
110 éve, 1911. július 16-án volt
az evangélikus templom alap-

kőletétele az akkori Desits,
ma József Attila utcában. Az
óragyár Svájcból érkező 100
mestere és hívő családjaik
részéről igény jelentkezett az
önálló egyházközség létrehozására. Özvegy Desits Gyuláné
– aki szintén svájci származású evangélikus volt – vásárolta meg magánvagyonából a
telket a gyülekezet számára.
Az építkezés szervezésére és
az új hitközösség vezetésére
Czipott Géza evangélikus
lelkészt Pápáról Szentgotthárdra helyezték.
95 éve, 1926. július 1-jén lépte át először a szentgotthárdi
gimnázium küszöbét Kuntár
Lajos, ugyanis ekkor íratta be
édesanyja László Emil tanító
ajánlására. Nevelője beszélte
rá az özvegyet, hogy jó eszű
fiát adja gimnáziumba, s maga
is elkísérte őket ezen a fontos
napon.
85 éve, 1936 júliusában lett
dr. Bártai Emil szülővárosá
ban az OTI orvosa. Egyúttal
a Vajda Ödön cserkészcsapat
öreg rajának vezetőjévé választották. 1906-ban született
Szentgotthárdon. A gimnázium után előbb Bécsben,
majd idehaza végezte orvosi
tanulmányait. A következő évtől a ciszterciek háziorvosává
választották. 1939-ben a cser-

készeivel egy tanulmányúton
végigjárta az összes felvidéki
visszacsatolt várost.
80 éve, 1941. július 20-án
a Katolikus Nőszövetség egy
a zsidai erdőbe tett kirándulással búcsúzott a távozó dr.
Borián Elréd atyától, aki nagy
gondossággal és szeretettel
irányította hosszú éveken át a
helyi Karitász munkáját.
65 éve, 1956. július 4-21. közt
volt a híres nándorfehérvári
csata fél évezredes évfordulója. Ezen neves ünnepre
készítette el Mákos Ferenc
helyi mester Hunyadi Jánost
ábrázoló mészkő mellszobrát, melyet ma is láthatunk
a Hunyadi utca 6. szám előtt.
A szobor műkő talapzatának
első részén egy aranygyűrűt szájában tartó holló és
a győzelmet kiharcoló hős
Hunyadi János kardja is látható. 2021-ben immár 565 éve
annak, hogy a déli harangszó
emlékeztet bennünket erre a
győzelemre.
45 éve, 1976 júliusára készült el az OTP szentgotthárdi
fiókja. A tér meghatározó
épületének földszintjén az új
pénzintézet mellett a KIOSZ
helyi irodája, az emeletein
pedig 40 lakás kapott helyet.
Összeállította
Talabér Lászlóné

Tájékoztatás Országos ügyfélszolgálati hálózat megnyitásáról
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban:
NHKV Zrt.) 2021 májusától
bővítette a szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban elérhető
ügyfélszolgálati irodák körét.
Az új ügyfélpontokon az
NHKV Zrt. megbízásából
elsősorban a szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlázással, pénzügyi
rendezéssel és díjhátralék
behajtásával kapcsolatos
ügyek intézésére van mód.
Az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatának címe és nyitva
tartása munkanapokon

Szentgotthárd településen:
Sz e n t g o t t h á r d Po s t a
(9970 Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 12.)
Hétfő 14:00 – 18:00
Csütörtök 08:00 – 14:00
Az NHKV Zrt. a Díjbeszedő Holding Zrt.-vel, a Magyar Posta Zrt.-vel, valamint
az MVM Ügyfélkapcsolati
Kft.-vel közösen végzi a fenti ügyfélponton az egyes
ügyfélszolgálati, számlázási,
valamint a díjhátralékok
beszedésével kapcsolatos
feladatokat.
A szilárd hulladékszállítással (többlethulladék elszállítása, kukák cseréje stb.),

az adatváltozással (szerződéskötéssel, -módosítással,
-megszüntetéssel stb.), illetve
az egyéb technikai jellegű
kérdésekkel kapcsolatos
ügyintézés a megszokott
módon továbbra is a szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatón – az STKH Sopron és
Térsége Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.-n – keresztül
biztosított a legközelebbi
ügyfélszolgálati ponton:
Hulladékkezelési közszolgáltató: STKH Sopron és
Térsége Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálati pont címe:
9900 Körmend, Szabadság tér 10.

Telefon: +3694200560
E-mail: ugyfelszolgalat@
stkh.hu
Link: https://stkh.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat/
Személyes ügyfélszolgálat
nyitva tartása: Kedd 8:00 –
14:00, Csütörtök 8:00 – 16:00
Telefonos ügyfélszolgálat
nyitva tartása: Hétfő, Kedd,
Szerda 8:00 – 14:00, illetve
Csütörtök 8:00 – 16:00
Forrás:
N H K V Z r t . K P/ 2 6 7 1 5 33/2021. iktatási számú tájékoztató levele, illetve STKH
Sopron és Térsége Nonprofit
Kft. honlapja (link: https://stkh.
hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat/)
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Az idén a kulturális élet
szervezésére 60 millió
forintot fordíthatnak
Szentgotthárdon a városi kulturális élet szervezését hosszú
évek óta a Pannon Kapu Kulturális Egyesület látja el az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján.
A feladatok ellátását a város költségvetése finanszírozza, az
aktuális megállapodás szerint évente 39.150.000 Ft összegben. Ez a támogatás fedezi többek között az egyesületnél
foglalkoztatottak személyi költségeit és a színházépület
üzemeltetésével együtt járó kiadásokat is.
A koronavírus járvány okozta rendezvényszünet a végéhez ért, újra indultak Szentgotthárdon is a programok.
Annak érdekében, hogy minél
színvonalasabb események
valósulhassanak meg a városban, a polgármester döntése
alapján az év hátralévő részére további 18 millió forintos
rendezvénykeretet bocsát az
önkormányzat az egyesület
rendelkezésére. Az erről szóló
megállapodást Huszár Gábor
polgármester és HrabovszkyOrth Katinka, a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület vezetője
írták alá.
Nem csupán a programszervezésre, de a technikai
háttér megteremtésére is
kiemelt figyelmet fordítanak. A városi rendezvények
infrastrukturális oldala az
elmúlt években jelentősen
fejlődött, az önkormányzati
hivatal által összeállított pályázatoknak köszönhetően

– többek között – saját színpadfedést és mobil színpadot
is be tudott szerezni a város,
ezzel is csökkentve az ezek
bérletével együtt járó mindenkori kiadásokat. Az idén a
PKKE kezdeményezésére kordonok beszerzését valósítja
meg az önkormányzat, ehhez
pedig további 4.286.250 Ft
fedezetet biztosít a város idei
költségvetéséből. Most különösen nagy a jelentősége az
aktuális egészségügyi rendelkezések miatt, de a kordonok
jelentik az előfeltételét a szabadtéri rendezvények esetében a jegyköteles programok
megszervezésének is. A kordonok beszerzése mellett – a
mindenkori bérleti kiadások
megszűnésén túl – további
érvként hozható, hogy a kordonok bérbeadása akár bevételt is
hozhat majd a városnak.
Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Júliusi programajánló
07.16. 19:00 Muzsikáló filmkockák
Színházi előadás- 4ARC Színház
Helyszín: Színház
Jegyár: 2.300 Ft
07.29. 17:00 Értéktár c. kiállítás
Helyszín: Polgármesteri Hivatal előtér
07.29. 18:00 Szentgotthárd nevezetes helyei egykor és
ma c. kötet bemutatója
Helyszín: Színház
07.30. 19:00 Fehérlaposok
MagyaRock Dalszínháza
ingyenes
Helyszín: Szentgotthárd Várkert
Esőhelyszín: Színház
07.30-31 Szentgotthárdi Történelmi Napok
Helyszín: Várkert
07.30 péntek
18:00 Ünnepélyes megnyitó
18:15 Történelmi felvonulás
19:00 Fehérlaposok színházi előadás
21:00 Bohém Ragtime Jazz Band koncert
22:00 Fáklyás őrjárat
07.31 szombat
15:00-től gyerekprogramok ( játszótér/játszóház/ugrálóvár)
16:30 Hagyományőrző seregek bemutatói
Íjászat
Zoknicsata gyerekeknek
18:00 A Városi Vegyeskar és a Szépvízi Férfikar koncertje
a Nagyboldogasszony templomban
20:30 Szentgotthárdi csata
21:30 Történelmi tánc show
22:30 Retro disco

A Szentgotthárdért Közalapítvány felhívása
Az 1950-es években történt jugoszláviai kémkedési ügyek farkasfai
összefüggéseinek kutatására, a kutatás eredményeinek egy tanulmánykötetben történő bemutatására és
megjelentetésére, továbbá a kommunizmus helyi áldozatainak emlékállítására gyűjt forrást a közalapítvány.

A farkasfai származású Németh Imre
által kezdeményezett és anyagilag is
támogatott projekt megvalósításához
Szentgotthárd Város Önkormányzata
is hozzájárult.
A kutatás, a könyvkiadás és az
emlékmű megvalósításához azonban további forrásra is szükség van.

Aki támogatja a kezdeményezést, a
Szentgotthárdért Közalapítvány alábbi számlaszámára tehet felajánlást:
11747068-20001474
A molnar.piroska9955@gmail.com
elérhetőségen várjuk továbbá azok
jelentkezését is, akik információkkal
tudják segíteni a kutatómunkát.
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Új országos csúcs az Országos Szenior
Atlétika OB-n
Az idén is a budapesti Ikarus pálya adott otthont a
szenior atléták országos
megmérettetésének. Atlétikában 35 éven felüliek indulhatnak szenior versenyeken,
felső korhatár nincs, a legidősebb versenyző 94 éves
volt. A járványügyi enyhítések hatására szép számban
vettek részt a sportolók a
viadalon. A Synergy Fitness
Szentgotthárd SE örökifjú
versenyzője, Somogyi Gábor
is benevezett, Lapi kiváló

formában várta
az 5000 m-es versenyszámot. Ezt
a futáson is bizonyította, mivel
59 évesen tovább
javította korábbi saját szenior
országos csúcsát,
(17:40,48) nagyszerű eredményének köszönhetően sokadszorra országos
bajnoki címet

Somogyi Gábor

szerzett. A szentgotthárdi sportoló kiválóan tartja
formáját 60-hoz
közeledve is, és
még mindig képes folyamatosan
megújulni, szorgalmával, edzésmunkájával és a
sport iránti alázatával igazi példakép lehet mindenki számára.
(g. á)

2021. évi Teke Országos Ifjúsági és Serdülő Fiú
Egyéni, Sprint és Összetett Egyéni Bajnokság
Szentgotthárd adott otthont az ifjúsági tekézők
országos viadalának. A keleti és nyugati regionális
döntőkből 32 ifjú sportoló
versenghetett városunkban
az országos bajnoki címekért, megyénket összesen
nyolcan képviselték, akik

között ott voltak a szentgotthárdi tekézők is, Cserpnyák
Martin, Karba Bálint és Cseh
Máté. A hagyományoknak
megfelelően a szentgotthárdi versenyzők sikeresen szerepeltek, mivel Cserpnyák
Martin egyéni és összetettben is országos bajnok lett,

Karba Bálint összetettben 16.
míg egyéniben 15. lett, Cseh
Máté pedig összetettben
20., egyéniben a 22. helyen
zárta a versenyt. A serdülők
hasonló versenyét Kazincbarcikán rendezték, a résztvevők száma itt is 32 fő volt,
Vas megyéből 7 versenyző

gurított. A szentgotthárdi
színeket Karba Noel képviselte. Noel a népes mezőnyben összetettben (120 + 40
vegyes gurítás) a 8. helyen,
míg egyéni számban (120 vegyes gurítás) bronzéremmel
zárta a versenyt.
(g. á.)

hozzáállásuk ellenére is több
olyan tényező van még, ami
naponta változhat, így meglehetősen nehéz bármit is
előre tervezni a folyamatos
bizonytalanság miatt. A módosított útvonal ötletét is felvetették, de egyrészt a városi
útvonal biztosítása komoly
feladatokat ró a szervezőkre,
másrészt a hatóságok számára is sok plusz feladatot
adna, arról nem is beszélve,
hogy a verseny elvesztené a
varázsát. Ha nem az emlékkereszthez futnak, akkor az
már nem „csatafutás”, azok a
futók, akik szeretnék össze-

hasonlítani a teljesítményüket, mérni a fejlődésüket, egy
másik útvonalon futva – még
ha a táv egyezik is – ezt nem
tudják megtenni. A sok-sok
bizonytalanság miatt a tervezett sportesemény így nem
nyújthatna megnyugtató
garanciát az elvárt és megszokott színvonalú verseny
megrendezésére. A feltételek
hiányában a Csatafutás Szervezőbizottsága úgy döntött,
hogy a 2021-es versenyt nem
rendezi meg.

Csatafutás – közlemény
Tisztelt Sporttársak,
Csatafutók!
A Szentgotthárdi Csata
Emlékfutás Szervezőbizottsága tájékoztatja a kedves
érdeklődőket, hogy az idei
versenyük is ELMARAD.
Az utóbbi hetekben tapasztalt járványügyi enyhítések
nyomán felvetődött, hogy az
idei rendezvényüket esetleg megtarthatják, azonban
számos dolgot kellett mérlegelniük, amik után mégis
a halasztás mellett döntöttek.
A Csatafutás az elmúlt 18
esztendőben a térség komoly

versenyévé nőtte ki magát,
rengeteg ember munkájának
és támogatásának az eredményeként.
Döntésüknek több összetevője is volt, ezekről szeretnének rövid tájékoztatást
is adni, hogy átfogóbb képet
kaphassanak a versenyről az
érdeklődők is. A szervezés
mindig hosszadalmas, ös�szetett munka – ami már az
adott év elején elkezdődik
– most ezeket a teendőket
kellene egy hónapra ös�szesűrítve ellátni. A határátlépésről egyeztettek az
osztrák hatóságokkal, pozitív

Kérjük a sportolók
megértését!
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Diákolimpiai Sporttábor Szentgotthárdon
Szentgotthárd Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Diákolimpiai
Szövetség által megálmodott
mozgás- és sporttáborok szervezésére. Országszerte több
ezer általános iskolás tanuló
vehetett részt sport tematikájú táborokban. A megyében
városunk mellett Celldömölkön és Vasváron szerveztek
hasonló tábort. A 20 táborozó
naponta különböző szervezett
mozgásprogramokon vehetett
részt, megismerkedhettek az
adott sportág sajátosságaival,
továbbá bővíthették a sportági
ismereteiket és fejleszthet-

ték a mozgáskészségüket. A
napközis tábor programjai
reggel 8 és délután 4 óra között zajlottak június 28. és
július 2. között, az időjárásnak

megfelelő helyszíneken, napi
háromszori étkezés mellett
tölthették szabadidejüket a
helyi 3-4. évfolyamos diákok.
A programok között volt lab-

darúgás, kézi-, kosárlabda,
strandjátékok, kerékpározás,
atlétika, sportverseny-feladatok. Kiegészítő programként
strandolás és kerékpártúra
is szerepelt a programban. A
táboroztatók (Gerebics Gergő
és Gaál Ákos) köszönik a szülők közreműködését, valamint
nagy köszönet a segítőknek
Herczeg Laurának, László
Gergőnek és Gaál Áronnak.
A gyerekek és szüleik visszajelzése alapján bíznak benne,
hogy jövőre folytatódnak a
Diákolimpiai Táborok, aminek
Szentgotthárd újra részese
lehet.
(g. á.)

Bemutató edzés Erdei „Madár” Zsolttal
a frissen megalakult helyi ökölvívó klubban
Hiába vonult már vissza,
továbbra is az ökölvívás a
mindene Erdei Zsoltnak. Az

olimpiai bronzérmes, világés Európa-bajnok, félnehézés a cirkálósúly korábbi profi

3D íjászverseny a Hársas-tónál
Június 26-án rendezte meg
a Szentgotthárdi VSE Íjász
Szakosztálya a máriaújfalui
Hársas-tó körül a hagyományos 3D íjászversenyét. A
versenyre összesen 114 íjász
nevezett, nagy öröm, hogy a
szomszédos Ausztriából is
18 versenyző érkezett, ezzel
nemzetközivé téve a versenyt. A tó környezete kiváló

helyszíne a megmérettetésnek, és a hazai viszonylatban
egyedüli 40 célos verseny is
vonzó a szakág íjászainak. A
különböző terepviszonyon,
így akár fatörzsre rögzített,
élethű állatcélokat kellett
az íjászoknak eltalálni 5 és
45 méter között, és a célon
lévő zónák adták a ponteredményeket. Több visszatérő

klasszisa edzőként is maximalista, ezt megtapasztalhatták a helyi érdeklődők
június 8-án, a VMSZC III.
Béla Technikumának betonos
sportpályáján, ahol a frissen
alakult Őrség Box Club Sportegyesület első bemutató és
népszerűsítő edzését tartotta.
A rendezvényen a diákok és
érdeklődők mellett részt vett
Huszár Gábor polgármester,
Koszár András alpolgármester, Dömötör Tamás képviselő, illetve Korpics Ferenc
igazgató és Gaál Ákos sportreferens. A jó hangulatú edzést

követően az érdeklődőknek
lehetőségük volt beszélgetni
a korábbi élsportolóval, és
közös fotókat is készíthettek.
A tervek alapján Erdei Zsolt
ősszel is visszatér a városba,
hogy tovább népszerűsítse a
sportágat és a helyi edzéslehetőséget. Az egyesület minden érdeklődőt szeretettel
vár az edzésein kedden és
pénteken 18:00-tól. Az edzésekkel kapcsolatos további
információ Lőrincz Lajosnál
a 36/30/719-5374 telefonszámon kérhető.
(g. á.)

íjászt a festői környezet és
a sok lövési lehetőség vonz
a versenyre, vannak, akik
több napot töltenek el a városban, és az íjászverseny az
egyik fő programjuk. Az idei
hazai EB-VB szabályrendszere határozta meg a pályavonal kialakítását, amely
a versenyzők visszajelzése
alapján technikásra sikerült,
kihasználva a domborzati adottságokat. A hazai és

osztrák íjászok egyértelmű visszajelzése alapján a
verseny magas színvonalat
képvisel mind a pályaépítés,
mind a szervezés tekintetében. A szakosztály íjászai a
rendezési feladatok miatt a
versenyen nem indultak, a
legfontosabb az volt, hogy
évről évre jobb verseny várja
a városba érkező íjászokat!      
Információ:
SZVSE Íjász Szakosztály
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Íjászversenyek – szentgotthárdi sikerekkel
Az elmúlt hetekben a Szentgotthárdi VSE íjászai a Regionális Bajnokság és az
országos GP versenysorozat
két-két versenyén is részt
vettek.
A 3D Regionális Bajnokság
második fordulóját Écsen
rendezték, ez hazai minősítő
verseny is egyben. A Rába
Ring melletti helyszín hagyományosan a nehéz pályák
közé tartozik a változatos
domborzat miatt. A versenyen Létay Zoltán irányzékos
kategóriában első, Mesics

Kálmán barebow kategóriában második, míg
Dallos László pusztai
íj kategóriában a harmadik helyet szerezte
meg. A versenysorozat
következő állomásán,
Zalaegerszegen sem
várta könnyű pálya
az íjászokat, a trükkösen kihelyezett célok
feladták a leckét az
íjászoknak, de az érmek itt
sem maradtak el. Létay Zoltán
irányzékos és Mesics Kálmán
a barebow kategóriában lett
második, míg Korándi Szilárd

a vadászreflex kategóriában
állhatott fel a dobogó harmadik fokára.
Az országos 3D GP versenysorozat két versenyén vettek

részt az Íjász Szakosztály versenyzői,
ahol a hazai íjászok
élmezőnye is megmérettette magát.
Az első versenyen,
Ajkán Létay Zoltán
i r á ny z é ko s í j á s z
harmadik helyezést
ért el, míg a következő fordulóban,
Örkényben Dallos
Mariann hajszálnyival lemaradva szerezte meg a második
helyezést.
Információ:
SZVSE Íjász Szakosztály

megőrizni és tisztelni hőseink
emlékét. A megemlékezés zárásaként a jelenlévők közösen
elénekelték a Himnuszt.

Információ:
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal
Fotó: Bana Ferenc

Nagy Imre és mártírtársai
emléke előtt tisztelegtek
Június 16-án a zeneiskola előtti emléktáblát koszorúzták meg
a résztvevők Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének évfordulója alkalmából. Szentgotthárd Város Önkormányzata és
az ’56-os Szövetség Szentgotthárdi Szervezete mellett többen
is elhelyezték koszorúikat és gyújtottak mécsest.
  Az eseményen Leopold
Ferenc, az ’56-os Szövetség
Szentgotthárdi Szervezetének
elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd átadta a szót
Marton Ferencnek, Vas Megye

Közgyűlése alelnökének, aki
beszédében emlékeztetett az
1956-os és az 1989-es eseményekre, a szomorú és dicsőséges pillanatokra egyaránt,
valamint arra, hogy fontos

Szeretnél ötven/százezer forint zsebpénzt
keresni egyetlen dolgozattal?
Ehhez nem kell mást tenned, mint
egy jó pályamunkát készíteni a Széll
Kálmán Tanulmányi Ösztöndíj pályázat keretében. A nyertes pályázók
munkáit 10 hónapon keresztül 5.000
Ft/hó (középiskolások részére) illetve
10.000 Ft/hó (főiskolások/egyetemisták részére) összeggel díjazza Szentgotthárd Város Önkormányzata.
Az ösztöndíjat megpályázhatják azok
a 11. és 12. évfolyamos középiskolai tanulók, akik a helyi gimnáziumban vagy
szakközépiskolában minimum 4,5-es

tanulmányi átlaggal rendelkeznek, továbbá, akik - tanulmányi eredménytől
függetlenül - kimagasló eredményt értek el valamely területen. Az ösztöndíj
lehetőséget nyújt továbbá az államilag
finanszírozott, első diplomáját szerző,
26. életévét be nem töltött, nappali
tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező, magyarországi
hallgatói jogviszonyban álló főiskolai/
egyetemi hallgatók elismerésére is.
A rövid témavázlat és a pályázati
adatlap benyújtásának határideje:

2020. augusztus 31. (Az ösztöndíjra
érdemesnek ítélt diákoknak a témavázlat alapján 2020. december
31-ig kell a dolgozatot elkészíteni a
rendeletben meghatározott terjedelemmel.)
További információ: 553-044 v. 553021-es telefonszámon vagy e-mailben
a sport@szentgotthard.hu vagy a
kisterseg@szentgotthard.hu címen.
A részletes pályázati kiírás, a rendelet és az adatlap a www.szentgotthard.
hu weboldalon érhető el.

BABATI HÚSBOLT
SZENTGOTTHÁRD

A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet
szlovén rádiós újságírói
munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű,
a Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó jogviszony. A foglalkoztatás
jellege: teljes munkaidő
(heti 40 óra). A munkavégzés helye: Vas megye, 9970
Szentgotthárd, Gárdonyi
u.1. Ellátandó feladatok:
a Szlovén Rádió számára szlovén nyelvű hírek
szerkesztése, tudósítások
írása, helyszíni interjúk
készítése. Pályázati feltételek: a rábavidéki és/vagy
a goricskói (muravidéki)
szlovén nyelv kiváló ismerete, felső-, vagy középfokú
végzettség, B-kategóriás
jogosítvány. A pályázat
elbírálásánál előnyt jelent:
az irodalmi szlovén nyelv
ismerete. Illetmények, juttatások: bérezés az intézmény költségvetésében
jóváhagyott bérkeret és

egyéb személyi jellegű juttatások rendszere szerint.
A munkakör betöltésének
időpontja: a munkakör legkorábban 2021. augusztus
09. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.
július 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartakovics Attila
nyújt, 06-94-554-125 vagy
a 06-30-338-9338 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak
a Szlovén Rádió Közhasznú
Nonprofit Kft. címére történő megküldésével (9970
Szentgotthárd, Gárdonyi
u.1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a „PÁLYÁZAT”
feliratot.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2021. augusztus 2.

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

FORRÓ
NYÁRI
AKCIÓ!!
Sertés fehércsont 1 Ft/kg TOP ÁR!
99 Ft/kg TOP ÁR!
Láb hátsó
299 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés máj
399 Ft/kg TOP ÁR!
Húsoscsont
1399 Ft/kg TOP ÁR!
Lapocka
1399 Ft/kg TOP ÁR!
Dagadó
Karaj csont nélkül
1599 Ft/kg TOP ÁR!
Szűzpecsenye 1599 Ft/kg TOP ÁR!
1599 Ft/kg TOP ÁR!
Oldalas

Csirke szárny
719 Ft/kg
Csirke egészben
699 Ft/kg
Csirke comb
739 Ft/kg
Csirke mell csontos 1219 Ft/kg
Érvényes: 2021. július 19–augusztus 1-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

EXTRA TOP ÁR

Tepertőkrém 250 g/dob. 399 Ft/db
1296 Ft/kg
Zsír 1 kg
699 Ft /kg
Lecsókolbász
799 Ft /kg
Véres - Májas hurka
999 Ft /kg
Sütnivaló füstölt
páros kolbász
1099 Ft /kg
Tepertő
2699 Ft /kg

1319
Cserkészkolbász
Debreceni
1595
Nyári turista
1599
Főtt csécsi szalonna vcs. 1599
Vasi grill vcs.
1999
Vasi grill sajtos vcs.
1999
Parasztkolbász
2299
Körmendi csemegeSnack

Ft /kg
Ft /kg
Ft /kg
Ft /kg
Ft /kg
Ft /kg
Ft /kg

2999 Ft /kg

Füstölt kolozsvári szalonna

2699 Ft /kg
Ft /kg
Ft /kg
Ft /kg
Ft /kg
Ft /kg
Ft /kg

1399
RETRO Párizsi
Disznósajt vcs.
1599
Füstölt tokaszalonna
1599
Soproni-Olasz-Löncs 1399
Körmendi Borókás
2299
Körmendi Extra Sonka 2899
Füstölt csülök csont nélkül

2199 Ft /kg

KEMENCÉBEN SÜLTEK!!
Sült hasalja szalonna
Sült tarja
Sült oldalas
Sült csülök csont nélkül
Sült csülök csontos

2599 Ft/kg
3299 Ft/kg
2999 Ft/kg
2529 Ft/kg
1999 Ft/kg

