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Részletek a 9. oldalon

Március 24-én átadták az Őriszent- 
péter-Máriaújfalu összekötő útnak a Farkasfa-
Máriaújfalu térségében felújított szakaszát. A 3,3 
kilométeres út építése 579 millió forintba került,  
a Magyar Falvak Útfelújítási Program keretében ké-
szült. Az erdők között kanyargó úton tartott avatáson 
önkormányzati képviselők is részt vettek.

Éjszakai és nappali filmforgatás 
a kolostorépületben

Újra kétharmaddal győzött  
a FIDESZ–KDNP

Február végén Apátistvánfalván vette kezdetét a Boldog 
Brenner János életéről szóló tévéfilmsorozat forgatása. 
Március 4-én és 5-én este, illetve éjszaka a kolostorépü-
letben vettek fel több jelenetet, amelyekről Szilágyi Andor 
rendező jóvoltából néhány fotót is készíthettünk.

Folytatás a 8. oldalon 

Április 3-án tartották hazánk-
ban az 1990-es rendszerváltás 
utáni nyolcadik országgyűlési 
választást és ezzel egy időben, 
gyermekvédelmi kérdésekről 
az országos népszavazást.  
Vas megye 3. számú, körmen-
di választókerületében (Vas 
03. OEVK) az ország második 
legnagyobb választókerüle-
tében 127 településen lehetett 
szavazni. Szentgotthárdon 
országos és egyéni listás sza-

vazáson, valamint a szlovén nemzetiség által állított listán 
adhatták le voksukat a választók, és az országos népszava-
záson is kifejezhették akaratukat. 

Folytatás a 2. oldalon 

V. Németh Zsolt
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Folytatás az 1. oldalról
Országosan 5.241.029-en, 

a névjegyzékbe vett válasz-
tók közel 70%-a voksolt, nem 
végleges adatok szerint or-
szágos listán a Fidesz–KDNP 
pártszövetségre 2.735.383-en  
szavaztak, 135 képviselői he-
lyet szerzett, ismét kéthar-
mados győzelmet aratott. 
A DK–Jobbik–Momentum–
MSZP–LMP–Párbeszéd 38 
mandátumot ért el, újonnan 
jutott be az országgyűlésbe 
a Mi Hazánk, 6 mandátumot 
tudhat magáénak.  

Vas megye körmendi vá-
lasztókerületében 4 egyéni 
képviselőjelölt közül választ-
hattak az állampolgárok.  
A szlovén nemzetiségi önkor-
mányzat által állított országos 
listára is szavaztak a város-
ban, újra Kissné Köles Erika 
jutott be a parlamentbe, aki 
2014-től a szlovén nemzetiség 
parlamenti szószólója.

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a 
Helyi Választási Iroda vezetője 
elmondta, Szentgotthárdon 

6634 állampolgárt vettek név-
jegyzékbe, közülük 225-en 
átjelentkezők voltak (máshol 
laknak, de itt szavaztak, a 
lezárt borítékokat továbbítot-
ták a szavazókörükbe). Nagy 
érdeklődés övezte az országos 
listás voksolást, a nagyobb sza-
vazókörökben 70-80 százalé-
kos részvétel is volt. A Fidesz-
KDNP-re leadott szavazatok 
60% körül mozogtak, az Ösz-
szefogás pártjai kicsivel több, 
mint a felét kapták a fideszre 
leadott szavazatoknak. A Mi 
Hazánk kisebb számú voksot 
gyűjtött. Hogy az arányokat 
érzékeltessük, például volt 
olyan, ahol 500-szavazatból 
15-öt kapott.  V. Németh Zsolt 
magas szavazati arányt  ért 
el, ez a leadott szavazatoknak 
volt, hogy  az 52%-át, volt, hogy 
a 63%-át jelentette.  

A gyermekvédelmi kér-
désekről az országos nép-
szavazás szavazólapjain a 
kérdésekre nagyobb számban 
szavaztak (pl. 541 választó kö-
zül 375-en, vagy 647-ből 454-

en, a városban megközelítőleg 
60-70% között volt a népsza-
vazáson résztvevő válasz-
tó, de a nagyobb érdeklődés 
mellett magas – 25-28% – volt 
az érvénytelen szavazatok 

száma. Hogy ennek arányait 
érzékeltessük volt olyan sza-
vazókör, ahol a szavazólapon 
feltett kérdésekre leadott 458 
szavazólapból 138 volt ér-
vénytelen. (Előzetes országos 
adatok szerint, nem érte el az 
érvényességi küszöböt ez a 
voksolás.) 

„Szentgotthárdon a válasz-
tás a törvényi előírásoknak 
megfelelően lezajlott, rend-
kívüli esemény nem történt. 
A választás végeredményét a 
levélszavazatok összeszám-
lálása után közlik – zárta a 
tájékoztatást dr. Dancsecs 
Zsolt.    (t. m.)
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Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Vasegerszegen 
tartotta a megyei ünnepséget a Vas Megyei Önkormányzat. 
A hagyományoknak megfelelően a kimagasló szakmai, hiva-
tásbeli érdemek, eredmények és teljesítmények elismeréséül 
kitüntetéseket is átadtak.

„Pável Ágoston Emlék-
érem” kitüntetésben része-
sítették Faschingné Libricz 

Irén nyugalmazott pedagó-
gust, aki Szentgotthárdon is 
dolgozott. 

 Az ünnepségen elhangzott 
méltatást közöljük. „Tanító–
szlovén szakos tanárként a 
szlovén nemzetiségi nevelés 
szellemében, érdekében és 
jegyében végezte pedagógusi 
munkáját az elmúlt évtizedek 
során. Szlovéntanárként sok 
gyereket készített fel szlovén 
alap- és középfokú nyelvvizs-
gára, tanulmányi versenyre.  
A szlovén nyelvet tanuló 
diákok igazi mentora volt, hi-
szen a szlovéniai sítáborokba, 

nyelvi tanfolyamokra vagy 
éppen tanulmányi versenyek 
díjátadóira mindig szívesen 
és lelkesen kísérte tanítvá-
nyait. Kiemelkedő a szlovén 
nemzetiségi tankönyvfejlesz-
tés területén vállalt szerepe. 
Nemcsak a szlovén nyelvi 
oktatás, hanem a nemzeti-
ségi önigazgatás területén is 
részt vállalt és vállal hosszú 
évek óta.

Információ: Vas Megyei  
Önkormányzat

Pável Ágoston Emlékérmet kapott

A kitüntetés átadása után, középen Faschingné Libricz Irén

Kissné Köles Erika

Újra kétharmaddal győzött a FIDESZ–KDNP

Egyéni listás szavazás eredménye 
Vas megye 3-as számú 
választókerületében
V. Németh Zsolt Fidesz–KDNP 67.12% (31.368 szavazat)

Bana Tibor DK–Jobbik–MOMENTUM–MSZP–LMP–Pár-
beszéd 26.03% (12.162 szavazat)

Németi Csaba Mi Hazánk 5.59% (2610 szavazat)
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Közösen énekeltek

Március 27-én, Szentgotthárdon Márai-estre várták az ér-
deklődőket. Élet, bor, humor – avagy az alig ismert Márai 
címmel Hirtling István színművész, Mészáros Tibor irodalom-
történész, Szabó Dániel cimbalomművész tartott kétrészes 
előadást a szentgotthárdi Pannon Kapu Kulturális Egyesület 
szervezésében. 

A programot a színház vi-
lágnapja alkalmából Peter 
Sellers gondolatainak tol-
mácsolásával kezdte Hirtling 
István Jászai Mari-díjas szín-
művész. 

Mészáros Tibor irodalom-
történész, Márai-kutató állí-
totta össze a válogatott, tema-
tikus szöveget, a felolvasások 
között ő maga is többször 
„színre lépett” az író életfel-
fogásáról, sorsáról, világlátá-
sáról osztott meg kevésbé is-
mert adalékokat. A háttérben 
vetített képekkel illusztrálták 
az írásokat, témákat, sokat-
mondó Márai-idézetekkel 
fűszerezve. Mindjárt az elején 
például ezzel: „Az embereken 

nem lehet „segíteni”. De el 
lehet viselni őket. Ehhez sok 
tapasztalás kell. És emberfe-
letti türelem. És humor.”

Szabó Dániel cimbalom-
művész a hangulathoz illő 
előadásával járult hozzá az est 
sikeréhez. Egy-egy írást egé-
szített ki, vagy zárt le a zene.  

Hirtling István a ritkán hal-
lott irodalmi szövegeket úgy 
adta elő, hogy a közönség 
időnként dőlt a nevetéstől. 
Megtudhattuk, mi az uzson-
nabor, milyen műveltség kell 
hozzá, és hogy illik fogyasz-
tani, láthattunk kiskocsmá-
kat. Megelevenedtek a kor 
jellegzetes figurái (akik, mit 
ne mondjunk, örökéletűek!),  

például Kankalin, a jeles ivó, 
aki egy egész életet dereka-
san végigivott, aztán a stran-
don feszítő izompacsirtát, 
aki körülkémlel, többször is 
„eljátssza” a vízbe ugrást, de 
inkább nem ugrik bele… Némi 
áthallást véltünk felfedezni 
az 1928-ban írt Pesti futball és 
a mai futball között… A fotón 
is láthattuk Simon Böskét, 
Magyarország első szépség-
királynőjét, akinek „jótanács-
csomagot” nyújt át egy kis 
glosszában.

Mészáros Tibor úgy fogal-
mazott: A humor és jellege 
alkat kérdése. Márai meg nem 
értett, zárkózott, a krízisekre 
fogékony ember volt, iróniá-
jával sohasem bántott, inkább 
cinkosságot vállalt az olvasó-
val, hogy nevessünk együtt, 
önmagunkon!

A közönség nagy tapssal 
köszönte meg az előadást. 

(t. m.)
Fotó: Kóborné Kocsis 

Viktória

Márai-est: Élet, bor, humor Szabó Dániel, 
Hirtling István

Harminc évvel ezelőtt Szent-
gotthárd volt a rendszer-
váltást követően ébredező, 
modern kori magyar sze-
mélyautó-gyártás bölcsője. 

1992. március 13-án gördült 
le ugyanis a szentgotthárdi 
gyár szerelősoráról az első 
Magyarországon összesze-
relt Opel Astra, az első Astra 
generáció, amely felváltotta 
a Kadett sorozatot. Antall 
József miniszterelnök vezet-
te az autót első méterein az 
egybegyűlt dolgozók és az 
országos média képviselői 
előtt, mintegy jelezvén a ma-
gyar autóipar új korszakát. A 
szentgotthárdi Opel gyár 30 
éve meghatározó munkálta-
tója a városnak. 

Az eltelt harminc év alatt 
sok minden megváltozott. 
Az autószerelés az évezred 

végére megszűnt, az időköz-
ben megváltozott gazdasági 
környezet és Magyarország 

egyre erősödő európai piaci 
integrálódása következtében. 
Ugyanakkor az 1992 júliusá-
ban beindított motorgyárban 
a mai napig közel 11 millió mo-

tort gyártottak, és a gyár majd-
nem ezer családnak nyújt 
foglalkoztatást a régióban, 

nem beszélve a kapcsolódó 
alvállalkozói hálózatról. 

Ma a szentgotthárdi mo-
torgyár egyik meghatározó 
szereplője a Stellantis autó-

ipari csoportosulásnak. Az 
itt gyártott háromhengeres 
turbómotorból eddig kis híján 
hatszázezer darab készült, 
és hamarosan a termékská-
la bővül az új generációs, 
négyhengeres turbó benzines 
motorral, amely a Stellantis 
márkáinak hibrid változatai-
ban kap szerepet. A Stellantis 
N.V. (NYSE / MTA / Euronext 
Paris: STLA) a világ egyik 
vezető autógyártója és mobili-
tási szolgáltatója. Legendás és 
ikonikus márkái megtestesítik 
az alapítók és a mai vásárlók 
szenvedélyét az innovatív ter-
mékekben és szolgáltatások-
ban. A motorgyár a Stellantis 
vállalatcsoport részeként fon-
tos motorbeszállítója az Opel, 
Citroen, Peugeot és DS már-
káknak Európa-szerte.

Információ: 
Szentgotthárdi Opel Kft. 

Harmincéves a modern magyar autógyártás



4 Szentgotthárd

Ismét a megszokott helyen, a Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Robert Leeb termében, de szigorúbb 
járványügyi intézkedések mellett ülésezett Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A napirendi 
pontok elfogadását és a két ülés közti polgármesteri beszá-
molót követően elfogadták a lejárt határidejű határoza-
tokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolót.

Az önkormányzat minden 
évben napirendre tűzi a civil 
szervezetekkel való együtt-
működés vizsgálatát, így idén 
is megtárgyalták az elmúlt 
évben végzett feladatokról, a 
tapasztalatokról, valamint az 
idei teendőkről és a Civil alap 
felosztásának szabályozásáról 
szóló előterjesztést. Elfogadták 
az előző évről szóló beszá-
molót, az idei évre vonatkozó 
Cselekvési és programtervet, 
illetve megszavazták a 2022. 
évi Szabályzatot, amely kis vál-
toztatásokkal egy kezelhetőbb, 
ugyanakkor szigorúbb pályá-
zati rendszert alapoz meg.

A jelenleg hatályban lévő 
sportkoncepciót 2017-ben 
vizsgálta felül és fogadta el 
a képviselő-testület, ennek 
felülvizsgálata az idén esedé-
kes, ez meg is történt a márci-
usi ülésen. Az aktualitásokkal 
– pl.: a Szentgotthárdi Sport 
és Turisztikai Nonprofit Kft. 
létrehozása stb. – kiegészített 
koncepcióhoz néhány javas-
latot tettek még a képviselők.

A Kaszagyári negyed fej-
lesztését célzó projekt állásá-
ról is képet kapott a testület. 
Kiss Gábor, Szentgotthárd 
város főépítésze prezentációt 
tartott a jelenlegi helyzetről 
és a teendőkről. Elsődleges 
feladat lesz a gyár területén 
lévő vegyi anyagokkal teli 
hordók elszállítása, illetve 
a szennyezett föld cseréje. 
Nagyon lényegesek és sok 
mindent eldöntők lesznek 
a műszaki tervezési, előké-

szítési feladatok. Ezek meg-
kezdése előtt mindenkinek 
lehetőséget ad a város, hogy 
elmondja, leírja elképzelé-
seit, javaslatait a Kaszagyári 
negyed jövőjéről.

Megismerte és elfogadta 
a testület az önkormányzati 
tulajdonú bérlakásokban 
lakók lakbér-, közös költség, 
felújítási hozzájárulás-, vala-
mint víz- és csatornadíj hátra-
lékáról, továbbá a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek és 
egyéb önkormányzati ingat-
lanok bérleti díj hátralékairól 
szóló beszámolót. A tartozá-
sok egy része csökkent, a hát-
ralékosok száma ugyanakkor 
valamelyest növekedett.

Megtárgyalták a 2022–
2023. évi Játszótéri cselekvési 
tervet ismertető előterjesz-
tést is. A játszóterek fontosak, 
fejlesztésük kiemelt célja az 
önkormányzatnak, ehhez 
költségvetési keretet is el-
különített. Lényeges, hogy 
minél több közösségi teret 
alakítsanak ki, a meglévőket 
folyamatosan újítani, bővíteni 
kell, illetve elengedhetetlen a 
rendszeres karbantartásuk, 
minőségük fenntartása is.  
A testület meghatározta a 
fontossági, sürgősségi sorren-
det, annak figyelembevételé-
vel történik majd a feladatok 
ütemezése, megvalósítása.

Döntöttek a nem közmű-
vel összegyűjtött háztartá-
si-szennyvíz begyűjtéséről 
és ártalommentes elhelye-
zését végző közszolgáltató 

díjkompenzációjáról. Ennek 
értelmében a szolgáltatást 
végző Lenti Hulladékkezelő 
Kft. közszolgáltatási ajánlatát 
támogatták, és a díjkompen-
zációs kérelmet is elfogadták. 
A természetes személyektől 
igazoltan összegyűjtött, el-
szállított és ártalommen-
tesen elhelyezett nem köz-
művel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz mennyisége 
után 2022. április 1-től bruttó 
3.567 Ft/m3 díjkompenzációt 
biztosít az önkormányzat a 
közszolgáltató részére, míg 
ugyanez a nem természetes 
személy ingatlantulajdono-
sok esetében 3.254 Ft/m3 
díjkompenzációt jelent.

A korábbi évekhez hasonló-
an az idén is egyes városi fel-
adatok ellátását, a városrészi 
klubok működtetését, a város-
részek zöldterületeinek kaszá-
lását, valamint a területeken a 
szemétgyűjtést úgy oldja meg 
a városi önkormányzat, hogy 
civil szervezeteket is bevon 
a munkába. Parkfenntartási, 
városrészi klubok működteté-
séhez kapcsolódó feladatokat 
látnak majd el, illetve a város 
bevezető útjai környezetében 
az elszórt hulladék összegyűj-
tését végzik különböző civil 
szerzetek az önkormányzattal 
kötendő megállapodás kere-
tében.

Határoztak térítési, illetve 
ellátási díjakról is. A gyerme-
kek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény alapján 
a gyermekek napközbeni 
ellátásáért térítési díjat kell 
fizetni, amelynek mértékét 
a fenntartó állapítja meg.  
A képviselő-testület az intéz-
mény vezetésének javaslatát 
fogadta el, vagyis a bölcső-
dei gondozási díj továbbra 
sem emelkedik: az elmúlt 

évekhez hasonlóan marad-
nak a jövedelemsávok azzal, 
hogy a díj maximális mérté-
ke legfeljebb 795 Ft/fő/nap 
lehet. A térségi polgármeste-
rekből álló Társulási Tanács 
egyező határozata esetén 
válik véglegessé a döntés. 
A Városi Gondozási Központ 
által biztosított személyes 
gondoskodás körébe tarto-
zó szociális szolgáltatások 
térítési díját a tárgyévre vo-
natkozón április elsejéig kell 
megállapítani. A képviselők 
a javasolt térítési díjakkal 
egyetértettek, és elfogadásra 
ajánlották a fenntartó Szent-
gotthárd és Térsége Önkor-
mányzati Társulásnak.

A fenntartó Szombathelyi 
Tankerületi Központ kérésére 
az önkormányzat jóváhagyta 
a Takács Jenő Alapfokú Művé-
szeti Iskola alapító okiratának 
módosítását.

Megjelent „A helyi egészség-
ügyi és szociális infrastruktú-
ra fejlesztése” elnevezésű, TOP 
Plusz-3.3.2-21 kódszámú pá-
lyázati felhívás, amellyel kap-
csolatban az elmúlt időszak-
ban előkészítő munka zajlott 
a hivatalban. A képviselők 
jóváhagyták az előterjesztett 
projekt elképzelést, amely sze-
rint a felhívásra külön-külön 
nyújt be pályázatot a Városi 
Gondozási Központ és a Ren-
delőintézet Szentgotthárd az 
intézmények infrastruktúrá-
jának és eszközbeszerzésének 
fejlesztésére. Amennyiben 
kedvező elbírálást nyernek 
a pályázatok, megvalósulhat 
a Gondozási Központ épüle-
tének tetőcseréje, homlok-
zatának felújítása és a külső 
nyílászárók cseréje is, a Ren-
delőintézetben pedig – kisebb 
infrastrukturális felújítások 
mellett – egy új, multifunkciós 
röntgengép beszerzése, és  

Térítési díjakról döntöttek, a Kaszagyári 
negyed projekt állását is bemutatták
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a kapcsolódó sugárvédelmi és 
informatikai átalakításokra is 
sor kerülhet.

Az elmúlt időszakban – a 
Móra Ferenc Városi Könyvtár 
és Múzeum közreműködésé-
vel – kiemelt figyelem össz-
pontosul a rábafüzesi Hianz 
tájház felújítására. Ennek 
egyik következő lépéseként a 
fenntartó Szentgotthárd Vá-
ros Önkormányzata pályáza-

tot nyújt be a Népi Építészeti 
Program aktuális felhívására. 
Amennyiben nyer a pályázat, 
a tájház fejlesztési doku-
mentációjának elkészítése 
valósulhat meg, amelyhez 
az önkormányzat 210.000 Ft 
saját forrást biztosítana.

A Szentgotthárdi Ének-
egyesület kérelmet nyújtott 
be a képviselő-testülethez, 
hogy Keserü Balázs: A szent-

gotthárdi mise c. műve ismét 
felcsendülhessen a Nagybol-
dogasszony-templomban.  
A megvalósításhoz az Emberi 
Erőforrások Minisztériu-
ma 775.000 Ft-ot biztosított, 
amely összeget az utazási 
költségekre, tiszteletdíjakra, 
marketing költségekre és 
a mű díszpéldányban való 
kiadására fordítják. További 
634.000 Ft-ot a közreműkö-

dők vendéglátásának finan-
szírozásához az önkormány-
zat biztosít majd.

Ingatlanügyekről, az „Év 
Rendőre” cím odaítéléséről 
és az önkormányzat 100%-os 
tulajdonát képező gazdasági 
társaságok üzleti tervéről is 
döntöttek a képviselők.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Március 17-én átadták Szentgotthárdon a Vas Me-
gyei Szakképzési Centrum III. Béla Technikum és 
Kollégium korszerűsített tankonyháját és cukrá-
szati műhelyét. Az ünnepségen részt vett Labritz 
Béla alpolgármester, Koszár András alpolgár-
mester, Rettegi Attila, a Vas Megyei Szakképzési 
Centrum főigazgatója, Szentgyörgyvári Róbert, a 
VMSZC kancellárja.

„A Turizmus-vendéglátás 
Ágazati Képzőközpont infra-
strukturális és szakmai fel-
készítése az új szakképzési 
struktúrára Vas megyében” 
című projektben a III. Béla 
Technikum és Kollégium 
tankonyháját és cukrászati 
műhelyét korszerűsítették. 
Megújult az árnyékolási rend-
szer, a cukrászati műhely 
burkolata és a konyha csator-
narendszere, két-két téli-nyári 
légkondicionáló berendezést 
is felszereltek, a szükséges 
áramkiépítéssel együtt. 

A pályázati támogatásból 
az infrastruktúra-fejlesztésre 
5,4 millió forintot, a gyakor-

lati, konyhatech-
nikai  eszközök 
beszerzésére és 
korszerűsítésére 
megközelítőleg 
29 millió forintot 
költöttek a turiz-
mus-vendéglátás 
ágazat szakmai oktatásához. 
Az átadóünnepségen Labritz 
Béla, Szentgotthárd alpolgár-
mestere személyes élményeit 
idézte fel, ebbe az iskolába 
járt, és a mai napig baráti 
kapcsolatok fűzik ide, ezért 
minden fejlesztésnek nagyon 
örül. Szentgyörgyvári Róbert, 
a Vas Megyei Szakképzési 
Centrum kancellárja arról 

beszélt, hogy a mostani pályá-
zatnak előzményei is voltak: 
ágazati képzőközpontokat és 
vizsgaközpontokat hoztak 
létre, ebbe a pilotprogramba 
kilenc centrumot választottak 
be első körben. 

 A  m o s t a n i  G I N O P -
pályázatba öt iskolát tudtak 
bekapcsolni, összesen 266 
milliós forrással gazdálkod-

hattak. Szentgott-
hárdon, ezen a pro-
jekten kívül, 2015 
óta több mint 35 
millió forint értékű 
beruházást, felújítást 
végeztek, és vala-
mivel több mint 37 
millió forintot for-
dítottak eszközfej-
lesztésre.   A kancel-
lár azt is kiemelte: 
az elmúlt öt évben 
összesen 107 millió 
forintot költöttek az 

iskolára, ebben nincs benne 
a közel 30 millió forintos vi-
lágításkorszerűsítés, amely 
más forrásból valósult meg. 
Látszik, hogy a szakképzés jó 
irányba tart, vannak elérhető 
támogatások és lehetősé-
gek. Április közepén érkezik 
a központba egy nagy értékű 
gyártásszimulációs eszköz, 
amelyet a szentgotthárdi in-
tézmény pedagógusai, oktatói 
és tanulói is használhatnak – 
jelentette be a kancellár.

 Korpics Ferenc, a techni-
kum igazgatója elmondta: 
2005 óta nappali és felnőtt-
oktatás is van a vendéglátás 
területén, majd megköszönte 
a munkát azoknak, akik részt 
vettek a projekt sikeres lebo-
nyolításában, majd reményét 
fejezte ki, hogy más terüle-
teken is lesznek pályázati 
lehetőségek az iskola számára. 

(t. m.)

Jobb körülményeket teremtettek a szakmai oktatáshoz

Korpics Ferenc, Labritz Béla, Rettegi Attila, 
Szentgyörgyvári Róbert
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Többször megmutatkozott már a szentgotthárdiak önzet-
lensége a bajban, s nincs ez másként most sem, amikor az 
ukrajnai háborúban érintettek megsegítéséről van szó. Az 
összefogásnak köszönhetően jelentős adomány érkezett 
Szentgotthárdról március 12-én Kárpátaljára. 

A szentgotthárdi Arany 
János Általános Iskola, a 
Szent Gotthárd Általános 
Iskola, a JustFood Kft., Né-
meth Erika, Mesics Noémi, 
Uramné Krajnyik Renáta, 
Seiler Miklósné, Farkasfa 
közössége, a Városi Gon-
dozási Központ, a Szent-
gotthárdi Fidesz és több 
szentgotthárdi személy, 

illetve civil szervezet vett 
részt a gyűjtésben és annak 
megszervezésében. 

Az adományokat a Pawel 
Packing Kft. és Boldizsár Gá-

bor ügyvezető igazgató jóvol-
tából egy kamion szállította 
Záhonyba, ahol kárpátaljai 
magyarok vették át azokat, és 
személyesen gondoskodtak 

arról, hogy eljussanak a  
rászorulókhoz. 

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata köszöni 
mindazok segítségét, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
némi reményt és törődést 
kaphassanak a háború el-
szenvedői. 

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Összefogtak, és adományokat gyűjtöttek a háborúban érintetteknek

Szentgotthárdra is érkeztek az orosz-
ukrán háború elől menekülő polgárok, 
így városunkban az önkormányzati 
hivatal, a járási hivatal és az illetékes 
intézmények, valamint civil szervezete-
ink összefogásával igyekszünk segíteni 
mindazokon, akik kénytelenek voltak 
elhagyni otthonukat.

Kérjük mindazokat, akik menekül-
teket fogadtak be vagy tudnak arról, 
hogy más valaki befogadta őket, vagy 
tudnak menekültekről, akik 
Szentgotthárdra érkeztek 
és segítség nélkül vannak, 
jelezzék ezt a titkarsag2@
szentgotthard.hu e-mail 
címen. Amennyiben az érin-
tetteknek segítségre van 
szükségük, értesíthetik a 
Család- és Gyermekjóléti 
Központot (+36-94-380-874), 
illetve a védőnői szolgálatot 
is (+36-94-380-128).

Kérünk minden szentgott-
hárdi polgárt, aki kapcsolat-
ba kerül a menekültekkel, 
hogy lehetőségei szerint segítsen nekik 
tájékozódni, eljutni hozzánk, vagy ille-
tékes intézményeinkhez. 

Igyekszünk megoldást keresni a lak-
hatási kérdésekre is, de lehetőségeink 
végesek, illetve a már segítséget nyújtó 
cégek, magánszemélyek kapacitásai 
is kimerülőben vannak. Ezért kérjük, 
amennyiben Önök közül rendelkezik 

valaki kiadó ingatlannal, és módjában 
áll átmenetileg kedvezményes áron, 
vagy ideiglenesen térítésmentesen 
biztosítani azt, legyen kedves nálunk 
jelezni a titkarsag2@szentgotthard.hu 
e-mail címen. 

A közétkeztetést végző céggel egyez-
tetve napi egyszeri melegétkezést 
biztosítunk a menekültek számára a 
Szent Gotthárd Általános Iskola ebéd-
lőjében – ennek koordinálásában az 

önkormányzati hivatal és a Család- és 
Gyermekjóléti Központ vesz részt. 

Városi gyűjtést szerveztek a menekül-
tek számára március 30-tól április 2-ig. 
Ruhát és cipőt gyermekek és felnőttek 
részére egyaránt, alsóneműt, tisztálko-
dási szereket, csecsemők ellátásához 
szükséges holmikat (pelenka, tápszer, 
bébiétel, fürdető stb.) tanszereket, 

tartós élelmiszereket gyűjtöttek. A fel-
ajánlásokat a Család- és Gyermekjóléti 
Központ folyamatosan szállította el az 
érintetteknek. 

A menekültek közül már többen 
munkába álltak, a városon belüli köz-
lekedésüket nagyban segíthetnék ke-
rékpárok, így amennyiben van otthon 
használaton kívüli kerékpárjuk, azokat 
is várjuk. A kerékpárok felajánlását 
a +36-70-213-7513-as telefonszámon 

tudják megtenni, kollégánk 
egyezteti majd a részleteket 
Önökkel. 

Fontos információ, hogy 
több, a városban működő 
cég és vállalkozás is jelezte, 
hogy foglalkoztatna mene-
külteket, így abban is tudunk 
segíteni, hogy ezekkel a 
potenciális munkaadókkal 
összekapcsoljuk őket. Várjuk 
azon munkaadók jelentke-
zését is, akik biztosítanának 
munkát menekültek szá-
mára, kérjük, ezt e-mail-

ben jelezzék nekünk a titkarsag2@
szentgotthard.hu címen. 

Megtesszük, ami tőlünk telik, de ké-
rünk minden jóérzésű szentgotthárdit, 
hogy legyen ebben a nem mindennapi 
helyzetben segítségünkre. 

Köszönjük! 
Információ: Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Szentgotthárdiak!
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Február nyolcadika a szlovén kultúra napja, az 1849-ben e 
napon elhunyt kiváló költőre, a szlovén irodalom első eu-
rópai színvonalú alkotójának is tekintett France Prešerenre 
emlékeznek a szlovén anyanyelvüket, kultúrájukat és iden-
titásukat ápoló közösségek. Szentgotthárdon február 4-én, a 
Színházban tartott ünnepséget a jeles naphoz kapcsolódva 
az Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi 
Szlovének Szövetsége. 

A rendezvényen részt vett 
dr. Helena Jaklitsch, a Szlo-
vén Köztársaság határon 
túli szlovénekért felelős mi-
nisztere, dr. Fürjes Zoltán, a 
Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtit-
kára, Kissné Köles Erika, az 
Országgyűlés szlovén nem-
zetiségi szószólója, Holecz 
Károly, az Országos Szlovén 
Önkormányzat elnöke, Ko-
vács Andrea, a Magyarországi 
Szlovének Szövetsége elnöke, 
Metka Lajnšček, a Szlovén 
Köztársaság szentgotthárdi 
főkonzulja, Huszár Gábor pol-
gármester, dr. Orbán István, a 
Szentgotthárdi Járási Hivatal 
vezetője. 

A szlovén és a magyar him-
nusz eléneklésével kezdődött 
az ünnepség. Elsőként dr. 
Helena Jaklitsch, a határon 
túli szlovénekért felelős ál-
lamtitkár beszélt a szlovén 
nyelv erejéről, amit elődeik 
megőriztek, továbbörökítet-
tek, „amit nem tudott kiirtani 
se az üldöztetés, se a háború”. 
A Rába-vidéken fél évszáza-
don át őrizte  az ősi nyelvet, 
erősítette a szlovének öntuda-
tát írásban és szóban is Kühár 
János egykori felsőszölnöki 
plébános. „A szlovén anya-
nyelv őrzéséért, az asszimilá-
ció lassításáért ma is felelősek 
vagyunk, hogy megmaradjon, 
hiszen kultúránkat, hagyomá-
nyainkat is ez élteti.”

Dr. Fürjes Zoltán egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért 

felelős helyettes államtitkár 
először Soltész Miklós ál-
lamtitkár üdvözletét tolmá-
csolta, majd röviden össze-
gezte: a szlovén nemzetiség  
2010–2022 között 2,9 milliárd 
forintos támogatást kapott, 
tavaly 455 millió forintot, 
az idén idáig 355 milliót. 
Szlovénia és Magyarország 
kapcsolata példaértékű, a 
Rába-vidéki szlovének kultu-
rális intézményeket, iskolákat 
tudnak fenntartani, rádiójuk 

és újságjuk is van. Az őshonos 
nemzetiséget államalkotó 
erőként, partnerként tartják 
nyilván. A fiataloké a jövő, 
a nemzetiség életében is ők 
lehetnek a jövő letéteménye-
sei, rájuk hárul az a feladat, 
hogy megőrizzék, gyarapítsák 
nyelvüket és kultúrájukat. Az 
államtitkár azt is elmondta, 
hogy a kormány az idén 272 
tanulót ösztöndíjban részesít, 
hogy elősegítse felsőoktatási 
intézményekben a továbbta-
nulásukat. Olyan nemzetiségi 

származású diákok kaphatják 
ezt, akik jó tanulmányi ered-
ményeik mellett, a közösségi 
életben is aktívan tevékeny-
kednek. Szentgotthárdról az 
idén a gimnázium egyik tanu-
lója, Soós Jakab Áron (11.g) is 
részesült az ösztöndíjban. Az 

ösztöndíjról szóló díszokleve-
let dr. Fürjes Zoltán egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkár 
adta át a szentgotthárdi Szín-
házban.  

A  p r o g r a m  M e r k l i n é 
Doncsecz Ibolya, szlavista, 
egyetemi tanár és újságíró 
beszédével folytatódott, a 
nyelv örökségéről és szép-
ségéről, a szülőföldhöz való 
kötödésről is szólt, majd a 30 
éves szlovén tévés magazin, a 
Slovenski Utrinki történetét 

is fölidézte. A kilencvenes 
években a Szombathelyi Re-
gionális Stúdióból készítették 
az első adásokat, szerkesz-
tő-riporterként már akkor 
részese volt a műsornak. Ő 
még ahhoz a generációhoz 
tartozik, amelyik szüleitől, 
nagyszüleitől tanulhatta a 
szlovén nyelvet. Kiemel-
kedő példaképei közül az 
apátistvánfalvai tanárokat, 
Krajczár Károlyt, Pavlics Irént 
(a közelmúltban hunyt el) és 
Barbér Irént (az alsószölnöki 
tanácson dolgozott, novel-
lákat, elbeszéléseket is írt a 
Vendvidékről) említette.

Beszéde után 30 éves szer-
kesztő-riporteri tevékeny-
ségéért elismerő oklevelet 
vehetett át a Magyarországi 
Szlovének Szövetségének 
elnökétől, Kovács Andreától 
és Holecz Károlytól, az Orszá-
gos Szlovén Önkormányzat 
elnökétől. A színpadon kö-
szöntötték Soós Jakab Áront, 
aki nemzetiségi tanulmányi 
ösztöndíjat nyert. 

Az ünnepségen szentgott-
hárdi és az Apátistvánfalvi 
Kéttannyelvű Általános Iskola 
diákjai adtak műsort, Novák 
Valentina rendezésében. 

(Anyagtorlódás miatt most 
közöljük.)

(t. m.)

A szlovén kultúra napján a 30 éve indított 
tévéadásról is megemlékeztek

Soós Jakab Áronnak dr. Fürjes Zoltán 
adta át az ösztöndíjat

Holecz Károly, Merkliné Doncsecz Ibolya, Kovács Andrea, 
dr. Helena Jaklitsch, dr. Fürjes Zoltán
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A szentgotthárdi Honisme-
reti Klub tagjai március 15-e 
alkalmából megemlékezést 
tartottak a temetőben a 48-
as síroknál. Talabér Lászlóné 
kutatásai alapján három 48-
as honvéd- és nemzetőrtiszt 
sírját keresték fel a szentgott-
hárdi régi temetőben, ahol 
koszorút helyeztek el. Hambek 
Alajos és Szücs Iván honvéd-
tiszt, valamint Koller György 
nemzetőr őrmester sírjánál 
Horváth Zsuzsa olvasta fel a 

48-as hősök életrajzát. A meg-
emlékezésen részt vett és mé-
cseseket helyezett el a sírokon 
Labritz Béla alpolgármester. A 
három sír 2020 óta a Nemzeti 
Sírkert része. Lóskay Bekény 
fiatal korában katonaként 
harcolt a nemzet szabadságá-
ért. Később belépett a ciszter 
rendbe, és lelkészként szolgált. 
A Temetőkápolna közelében 
temették el, sírtáblája a kápol-
na falában látható. 

(M. P. )

A 48-as hősök emlékezete

Március 30-án nyílt napot 
tartottunk a Szent Gotthárd 
Általános Iskolában. A leendő 
elsősök és szüleik a program 
elején közösen körbejárhat-
ták az épületet, ismerked-
hettek az osztálytermekkel, 
közösségi helyiségekkel. 

Ezt követően a szülők Csuk 
Hajnalka tagintézmény-ve-
zető, valamint az egyház 

képviselőinek tájékoztatóján 
vehettek részt, ahol a leendő 
elsős osztályfőnökökkel, és a 
testnevelő tanárokkal is meg-
ismerkedhettek személyesen. 
A tájékoztató során bemuta-
tásra került intézményünk 
küldetése, képzési sajátossága, 
céljaink, elvárásaink, szakköri 
lehetőségeink, hagyományos 
és egyházi programjaink. 
Eközben a gyerekeket játékos 

foglalkozásra vártuk, összesen 
6 állomáson. A lelkes nagycso-
portosok kipróbálhatták is-
kolánk robotjait, készíthettek 
színes könyvjelzőt, énekelhet-
tek angol és német nyelven is, 
valamint ügyességi és interak-
tív feladatokat oldhattak meg. 

A program zárásaként a 

Partium AMI hangszer- és 
néptáncbemutatóját nézhet-
tük meg, majd egy közös tánc-
cal búcsúztunk.

Bízunk abban, hogy szep-
tembertől nagyon sok első 
osztályos tanulót köszönthe-
tünk iskolánk falain belül. 

Szent Gotthárd Általános Iskola

Nyílt nap a Szent Gotthárd Általános Iskolában

Folytatás az 1. oldalról 
 A „Legyetek szeretettel” 

c. tévéfilmsorozat legtöbb 
helyszínét Szentgotthárd és 
környéke adja közel három 
hónapon keresztül. A XVIII. 
századi ciszter kolostorépü-
letben – a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hi-
vatalban – izgalmas éjszakai 
jeleneteket rögzített a stáb, 
március 10–11-én pedig nap-
pali felvételek forogtak. Már-
cius 9-én szentgotthárdiak is 
közreműködtek a produkció-

ban statisztaként. Az önkor-
mányzat Facebook oldalán 
meghirdetett lehetőség nagy 
népszerűségnek örvendett 
a városlakók körében, jóval 
a jelentkezési határidő előtt 
betelt a létszám.

A várhatóan december-
ben képernyőre kerülő 
tévéfilmsorozat forgatási 
munkálatai május közepéig 
tartanak majd.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Éjszakai és nappali filmforgatás 
a kolostorépületben
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A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum  2022 márciusától 
Baba-mama klubot indít. A pénteken-
ként rendezett Ringató foglalkozás 
adta azt az ötletet, hogy a szülők részére 
olyan klubot indítsanak, ami hasznos 
információkat nyújt számukra. Így az 
intézmény minden hónapban egy-egy 
előadót hív, aki olyan témákat vet fel, 
ami a gyermeknevelést és a hozzá 
tartozó problémákat boncolgatja. Az 
intézmény célja, hogy az érdeklődők 
– az előadások meghallgatása mellett – 

könyvtári látogatóvá is váljanak. Míg a 
programokon tapasztalatot szereznek, 
addig a könyvtári közösségi térben 
az információk tudástárát hasznosít-
hatják. Mindezekre a gyermek- és a 
felnőttrészleg is kiváló helyszín.

Tervezett klubösszejövetelek: Már-
cius 29. Alvási szokások, nehézségek. 
Április 26. „BLW – a babák igény szerinti 
hozzátáplálása” – előadás, beszélgetés 
a Hordoz-Lak Klub szakértőivel. Május 
24. A mozgásfejlődést segítő babatorna 
és babamasszázs gyakorlatok. Június 

21. „Fűben-fában orvosság”: természe-
tes gyógymódok a mindennapokban; 
vegyszermentes háztartás. Szeptember 
20.  „A mese fejlesztő hatásai, az anyaság 
megjelenése népmesékben”. Október 25. 
A játék fejlesztő hatásai: életkor szerinti 
játékválasztás, ismerkedés a természe-
tes alapanyagokból készült játékokkal. 
November 22. „Ha baj van…” – elméleti 
és gyakorlati elsősegély-nyújtási isme-
retek elsajátítása gyerekeknél

Információ: Móra Ferenc Városi 
Könyvtár

Baba-mama klub a Móra könyvtárban

Folytatás az 1. oldalról
Szentgotthárd-Máriaúj-

faluban a csatornázás befe-
jezése után 2018-ban és 2019-
ben kapott új aszfaltburkolatot 
az út, a településen átvezető 
hepehupás közút folytatása 
ezután még nagyobb kont-
rasztot mutatott, hangzott el 
az orfalui, szalafői útelágazó-
nál tartott sajtótájékoztatón.

Huszár Gábor szentgott-
hárdi polgármester köszön-
tötte a megjelenteket, majd 
V. Németh Zsoltnak, a térség 
országgyűlési képviselőjének 
lobbitevékenységét, és Vörös 
Gábor farkasfai önkormány-
zati képviselő elszántságát, 
lobbizását emelte ki. Turisztikai 
szempontból is jelentős a beru-
házás, az Őrség és a Hársas-tó 
kapujában. „Évek óta hangoz-
tatjuk, hogy a Rába-völgyét ösz-
sze kellene kötni a Zala-völgyé-
vel. Különleges útszakaszon el 
lehetne jutni a Kis-Balatonig, 
onnan délre a Muravidék-
re, végigkerékpározhatnánk 
az osztrák-szlovén határig, 
egészen Bad-Radkesburgig, 
majd északon Feldbachtól a 
Rába vonalán visszaérhetnénk 
Szentgotthárdra. Ez kuriózum 
lenne, nemcsak hazánkban, 

hanem egész Európában. Azt 
szeretnénk, ha nemcsak kerék-
párutak épülnének, hanem az 
alsóbbrendű utak készüljenek 
olyan minőségben, hogy ke-
rékpározni is lehessen ott. Az 
erdők övezte farkasfai szakasz 
páratlan szépségű, és turiszti-
kai szempontból is rendkívül 
hasznos.”

V. Németh Zsolt, a térség 
országgyűlési képviselője el-
mondta, a hozzá tartozó 127 
település minden útját nem 
ismerheti, Vörös Gábor azon-
ban kitartóan lobbizott a helyi 
érdekekért. „Akármilyen sok 
pénz jutott az utóbbi években 
a négyszámjegyű, kisebb for-
galmú utakra, minden igényt 
nem lehet egyszerre teljesíte-
ni, az erőforrásokat szétforgá-
csolni pedig nem érdemes. Jó 
példa az ütemezett felújításra 
a Körmend–Ják közötti sza-
kasz, ami több forrásból, több 
ütemben újult meg, fölfűzve 
a településeket, javítva az ott 
lakók életminőségét. A szent-
gotthárdi projekt házigazdája 
a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. volt, a Duna Aszfalt Út-
és Mélyépítő Zrt.-vel kötött 
szerződést a munkák elvégzé-
sére. A kivitelezők jó munkát 

végeztek, ebben a térségben 
is a módszeres fejlesztésre 
törekszünk. Sokan járnak ezen 
az úton szentgotthárdi mun-
kahelyekre, itt van a Hársas-tó, 
turisztikai szempontból is je-
lentős a beruházás. A jövőben 
is folytatódnak a felújítások, 
már a tervezőasztalokon van 
a Szentgotthárd–Felsőszölnök 
közötti 16 km-es út, és a Szent-
gotthárd–Kétvölgy közötti 
9 kilométeres út felújítása, 
mintegy 6 milliárd forintos 
fejlesztéssel lehet számolni.”

Böröcz Miklós, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Vas me-
gyei igazgatója ismertette a be-
ruházás műszaki paramétereit. 
„Máriaújfalu és Farkasfa között 
3,3 km-es szakaszon végeztük 
az út felújítását 2021 nyarától, a 
Magyar Falu Program kereté-
ben 579 millió forintos állami 
támogatással. Több évtized 
után kapott új stabil és meg-

erősített burkolatot az útfelület. 
A Hársas-tó buszmegállónál 
az öblök burkolata, valamint 
a leszálló peronok szintén 
megújultak. A munkálatokat 
árokrendezés, az átereszek 
tisztítása, padkafeltöltés és a 
korábban létesült ökológiai 
átjárók környezetében a sza-
lagkorlátok cseréje zárta. Az 
új szélességjelzők elhelyezése 
korlátozott látási viszonyok 
között az út szélének jobb 
észlelhetőségét, ezáltal a for-
galombiztonságot is szolgálja.”

Vörös Gábor, Szentgotthárd-
Farkasfa helyi önkormányzati 
képviselője megköszönte a 
lobbizást és a munka jó minő-
ségű elvégzését.

A sajtótájékoztató végén, 
rögtönzött vendéglátáson 
alkoholmentes pezsgővel ün-
nepelték meg az út átadását.

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc 

Átadták a Máriaújfalu és Farkasfa közötti 
megújult útszakaszt 
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (50.)

Három éve kezdődött a 
világban a Covid 19-járvány, 
amely jelenleg is milliók éle-
tét keseríti meg. A társadalmi 
vonzatát ennek mindenki is-
meri: vagy átélte, vagy éppen 
post Covid-szindrómában 
szenved. Ehhez már csak egy 
háborús helyzet „hiányzott”. 
Mindenki az amúgy is bezárt 
világunkban még tovább 
retteghet. A stressz senkinek 
sem tesz jót, akár fiatal, akár 
idősebb, több betegség kiala-
kulásához vezethet. 

Nagyon sok betegség fut 
közöttünk jelenleg is. Sok 
ismerősünket, barátunkat 
elvesztettük. Az utcában, ahol 
élek, 8-10 ember ment el 3 év 
alatt, pedig az utcánk nem 
egy megyeszékhely főutcája, 
csak egy kis vidéki város pici 
mellékutcája. 

Egészségünk megőrzése 
érdekében sok mindent cse-
lekedhetünk. Nagy sétákat 
tehetünk, kirándulhatunk, 
kocoghatunk. Próbálhatunk 
egészségesen táplálkozni, 
kerékpározhatunk. Nyáron 
fürödhetünk a közeli Hársas-

tóban, télen figyelhetjük a 
varjakat a Várkertben. Ennek 
ellenére sajnos nem minden 
betegség gyógyítható csak a 
természet közelségével. 

A betegségek közül például 
a daganatos betegségeket 
megelőzéssel, korai felisme-
réssel lehetne gyógyítani. 
Nem akarok senkit statiszti-
kai hivatkozásokkal untatni, 
de az emlő rosszindulatú 
daganatainak gyakorisága 
évről évre nő. Magyarorszá-
gon ez a leggyakoribb női rák, 
kb. 7500 új esetet fedeznek fel 
egy év alatt, és 2300 nő hal 
bele éves szinten a betegség-
be. Közérthetőbben, minden 
12. nő esélyes, vagy fogékony 
az emlőrákra élete során. 

Az emlőráknak 60%-ban 
lelki okai vannak (legtöbb-
ször a stressz). 

Amit az emlőrákról tudni 
érdemes: az emlőn a bőrfel-
szín egyenetlensége, behúzó-
dása, kifekélyesedése, kidu-
dorodása, kanyargós vénák 
megjelenése, az 
emlőbimbó befelé 
fordulása mind-

mind kórjelző lehet. Emlőfáj-
dalom csak 10%-ban jelentke-
zik a korai stádiumban. Még 
egyetemista korunkban (’80-
as évek) tanították a tanárok: 
„a rák az nem fáj”. Ha már 
nem korai fázisban vagyunk, 
akkor ez sajnos nem igaz, 
mert az emlőbimbó fixáló-
dása, egyhelyben rögzülése 
és a csontokban megjelenő 
metasztázisok igencsak fáj-
dalmasak. A legfontosabb az 
„idegentest érzés”, a szemmel 
látható szövetszaporulat mi-
att. A daganat a bőrrel ösz-
szekapaszkodik, behúzódást 
okoz, az emlőbimbót befelé 
fordítja. Nagyobb lesz a beteg 
emlő, mint az ellenoldali, 
valamint váladékozást is 
észlelhetünk. 

Az áttétek a csontokban 
és a tüdőben a leggyako-
ribbak. A csontok fájnak, 
eltörhetnek. A tüdőben lévő 
metasztázisok miatt légzési 
nehézség és köhögés léphet 
fel. A szűrés első lépcsője az 

önvizsgálat. Ha a fenti tüne-
tek valamelyikét észleljük 
magunkon, nagyon fontos, 
hogy minél előbb felkeres-
sünk egy szakorvost. A szűrő-
vizsgálat első része nem szült 
nőknél 37 éves életkor alatt 
minden esetben ultrahang-
vizsgálat (emlőultrahang). 
A második, komolyabb di-
agnosztikai eszköz az emlő-
röntgen (mammográfia). 

Mammográfia: az emlőt 
két, sugáráteresztő lemez 
közé szorítják, és mindkét 
emlőről két felvétel készül, 
egy felülről, egy pedig oldal-
ról. Kóros esetben biopsia 
(szövettani tisztázás) történik. 

A szűrővizsgálatok szere-
pét és fontosságát nem lehet 
eléggé hangsúlyozni. Írásom-
mal szeretnék hozzájárulni a 
magyar nők biztonságához. 

(Folytatjuk, a szerk.)

Dr. Vág Marianne
szülész-nőgyógyász

szakorvos

A nők biztonsága érdekében (1.)

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

Március 4-én Komáromban 
tartották a Nemzeti Ifjúsági 
Tanács Közösségképző talál-
kozóját (korábbi néven Ve-
zetőképző), melynek célja a 
fiatal civil szervezeti vezetők 
készségeinek és kompetenci-
áinak fejlesztése volt. 

A Közösségképző hozzájárul 
a szektor és a szervezetek 
működésének fejlesztéséhez, 
olyan területeken, mint a 
közösség- és hálózatépítés, a 
projektmenedzsment és pá-
lyázatírás, döntéshozatal és 
vezetői minták elsajátítása, az 

ifjúsági szervezetek felépíté-
sének mikéntje.

A találkozó egyik program-
elemeként panelbeszélgetés 
keretében a résztvevők bemu-

tatták az EGTC társulásokat 
és az azokban rejlő lehetősé-
geket, ezeken túl pedig, hogy 
az adott projektek milyen 

hatással vannak és lehetnek 
a helyben érintett fiatalokra. 
A Pons Danubii ETT (Komá-
rom) igazgatója, Bara Zoltán, 
az Arrabona EGTC ETT (Győr) 

igazgatója, Németh Tamás Zol-
tán, és a Muraba ETT (Szent-
gotthárd) – Papp Bálint igaz-
gató – képviselte a társulást a 

panelbeszélgetésen.
Papp Bálint hangsúlyozta, 

a társulás kiemelt figyelmet 
fordít a fiatalokra a határ 
mindkét oldalán. Ennek kere-
tében nyílt lehetőség 2021-ben 
az első Határon átnyúló Ifjú-
sági kerekasztal konferencia 
megszervezésére Szentgott-
hárdon, az idén is készülnek 
hasonló programokkal. A cél 
minél több fiatal elérése és 
bekapcsolása a programokba. 

Muraba: Térséget fejlesz-
tünk, és közösséget építünk!

Információ: Muraba ETT

Fiatal civil szervezeti vezetők készségeit fejlesztették
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835 éve, 1187. április 6-i 
oklevelében III. Orbán pápa 
megerősítette az apátság 
kiváltságait. Birtokai közt 
már településeket is em-
lít: Szentgotthárd falut (vil-
la) és majorjait: Nagyfalvát 
(ma Mogersdorf), Badafalvát 
(Weichselbaum), Gyanafalvát 
(Jennersdorf) és Pócsfalut 
(Rosendorf).

320 éve, 1702. április 28-án 
érkeztek jezsuita szerzetesek 
Szentgotthárdra. A Jézus-tár-
saság az előző évben jutott az 
értékes uradalomhoz, követ-
kező tavasszal két páterük 
kezdte el hitbuzgó működé-
sét, ami csak pár évig tartott, 
mert 1710-ben újra gazdát 
cserélt a birtok.

240 éve, 1782. április 4-én 
hunyta le örökre szemét 
Szentgotthárdon Kaspar 
Schrezenmayer asztalos 
és fafaragó mester. 1693. 
augusztus 13-án született 
Eschingenben. Már képzett 
mester volt, amikor 1724-ben 
belépett a ciszterci rendbe. 
A mélyen vallásos, istenfélő 
laikus fráter (munkástestvér) 
ettől fogva választott rendje 
megbízatásait készítette el 
kiváló minőségben. Az első 
heiligenkreuzi szerzetesek-
kel érkezett hozzánk. Az épü-
lő kolostorszárny földszint-
jén berendezett műhelyében 
számtalan, ma már ismeret-
len nevű segéd fordult meg 
vezetése alatt, s készítették 
el az apátsági épület vala-
mennyi asztalosmunkáját.  
A Temetőkápolna kriptájá-
ban nyugvó mester közel 
négy évtizedes tevékenysé-
gének emlékeit ma is meg-
csodálhatjuk. 

145 éve, 1877. április 10-én 
halt meg Komáromy Ödön 
magyar származású, nagy tu-
dású hittudós, akit 1841. szep-
tember 1-jén neveztek ki a 
Heiligenkreuz-Szentgotthárd 
egyesített ciszterci apátsága 
vezetőjének, így ő volt a 61. 
szentkereszti és a 6., egyben 
utolsó szentgotthárdi főapát. 
Kőszegen született 1805. de-
cember 22-én, Komáromy 
Vince néven keresztelték 

meg. 1825-ben lett a ciszterci 
rend tagja, 16 évvel később 
választották főapáttá. A tiszt-
séget egészen a haláláig, több 
mint 36 évig viselte. Főapát-
sága idején restauráltatta a 
Nagyboldogasszony-templo-
mot, megújult az oldalfolyo-
són kialakított Mária-kápol-
na berendezése, kicserélték 
kövezetét és padjait. 1861-ben 
szülővárosa, Kőszeg díszpol-
gárrá választotta. Halála után 
a szentgotthárdi apátságot 
a magyar (zirci) egyesített 
apátsághoz csatolták.

140 éve, 1882 áprilisában 
kötött szerződést a Szent-
gotthárdi Önkéntes Tűzoltók 
nevében elnökük, Gersits 
Fábián Gejocsek Józseffel és 
nejével, Taucher Emíliával, 
akik 91 négyszögöl (327,6 m2) 
területet adományoztak az 
egyesületnek tűzoltó szertár 
építésére. Ez az ingatlan az 
akkori Hosszú utca (ma József 
Attila utca) bal oldalán az első 
telek volt. 

130 éve, 1892. április 8-án 
a hét éve működő, egyesületi 
fenntartású szentgotthárdi 
óvodát átvette a község. A 
településünk első óvodá-
ja 1885. október 1-jén nyílt 
meg a Széchenyi utcában 
Ambrózy Cecília kolozsvári 
születésű képesített óvónő 
vezetésével, aki a nyugdí-
jazásáig, 1925-ig, négy évti-
zeden keresztül vezette az 
akkor még kisdedóvónak 
nevezett intézményt.

125 éve, 1897. április 2-án 
kezdte közigazgatási gyakor-
nokságát a szentgotthárdi 
járás szolgabíróságán dr. Kiss 
Elemér. 1874-ben született a 
Bihar megyei Alsólugoson. 
Gyakornokként került te-
lepülésünkre, majd előbb 
Mu r a s z o m b a to n , u t á n a 
Szentgotthárdon lett szolga-
bíró, 1905-től főszolgabíró. 
30 éven át volt városunkban 
főszolgabíróként a járás első 
számú tisztviselője. Sok civil 
szervezetben vállalt elnök-
séget, önkéntes munkát. A 
Károlyi-kormány alatt fel-
függesztették állásából. Kép-
viselőként három évtizeden 

át munkálkodott a települé-
sért. Tagja volt a gimnázium 
bezárása ellen tiltakozó kül-
döttségnek. 1929. december 
30-án, munkássága 25 éves 
jubileumán díszpolgári címet 
kapott. Családjával a Kossuth 
L. utca 3. szám alatt lakott. 
1934-ben vonult nyugdíjba. 
1944. január 13-án hunyt el, 
sírja a gasztonyi temetőben 
található.

120 éve, 1902 áprilisának 
végén tette meg kerékpárjá-
val két nap alatt a közel 300 
km-es utat Szentgotthárd és 
Vác között Bentze Béla Vas 
megyei nagybirtokos, aki 
ugyanezt a szakaszt előző év-
ben lóháton már teljesítette.

110 éve, 1912. április 25-én 
tartott képviselő-testületi 
gyűlésen az akkor mester-
emberek által lakott Hosszú 
utcát átnevezték Desits Gyula 
utcának. A II. világháború 
után József Attila nevét kapta, 
melyet azóta is visel. Ugyan-
ezen a napon hoztak hatá-
rozatot a Hunyadi utcában 
Dancsecs János vendéglője 
előtt álló Nepomuki Szent 
János szobor Rába-híd mellé 
helyezéséről. A szobornak 
méltó építményt emeltek, 
amit november 10-én avattak 
fel. Napjainkban a hídfőn egy 
új, fából készült Nepomuki 
szobrot láthatunk, az eredeti 
a templomban várja restau-
rálását.

100 éve, 1922. április 21-
én, Aradon született Janny 
Géza. Felmenői több ge-
neráción át orvosok vol-
tak. Ő a Ludovikán szerzett 
hadnagyi rangot. 1944-ben 
besorozták. A háború végén 
Németországban, az ameri-
kaiak hadifogságába esett. 
Hazatérte után végezte el 
az orvosi egyetemet. A szü-
lész-nőgyógyász szakorvos 
1956-ben került Szentgott-
hárdra. 1980-ig 8000 csecse-
mő megszületését segítette. 
Nyugdíjazása után is dolgo-
zott a szakrendelőben. Ő írta 
a Szentgotthárd monográfia 
egészségügyről szóló feje-
zetét, Fred Parker álnéven 
pedig kiadatlan krimiket. 

2010. decemberi temetésén 
rengetegen búcsúztak tőle.

75 éve, 1947. április 4-én 
avatták fel Budapesten, a 
Gellérthegyen a Szabadság 
szobrot, melynek 14 m ma-
gas főalakja messziről is jól 
látszik. Ez a távoli esemény 
is kapcsolatba hozható vá-
rosunkkal, mert az ismert 
műalkotáshoz hosszas kere-
sés után, 1945 októberében 
a viszáki Gaál Erzsébetet 
választotta modelljéül a szo-
bor készítője, Kisfaludy Stróbl 
Zsigmond. A hölgy a szobor 
készítésekor 28 éves volt. 
Gaál Erzsébet röntgenasz-
szisztensként Szentgotthár-
don dolgozott, illetve itt ment 
feleségül Thuránszky Tiha-
mér agrármérnökhöz. Innét 
Sopronba sodorta az élet, ott 
halt meg 72 éves korában, 
1989-ben. 

75 éve, 1947. április 23-tól 
a volt szolgabíróság épületét 
bérbe adták zárda céljából 
a már két éve itt tartózkodó 
Salvator nővéreknek. Veze-
tőjük Czinege Jadviga volt. 
A sok nélkülözést próbálták 
enyhíteni, mely a II. világhá-
ború alatt és után követke-
zett. Betegápolás mellett a 
fiatal leányokkal foglalkoz-
tak, tanították, felügyelték 
őket. Még ma is szeretettel 
emlékeznek a Salvator nő-
vérek jótetteire. Az épület ma 
is áll, 1950 óta a plébániának 
ad helyet.

50 éve, 1972. április 4-én 
adták át a Füzesi úton az 
új Rába-hidat. Az 57 méter 
hosszú és 11 m széles híd az 
akkori árakon 11 millió forint-
ba került.

50 éve, 1972. április 28-án 
kezdte meg Máriaújfaluban 
az új szikvízüzem a műkö-
dését, mely naponta 800 liter 
szikvizet palackozott.

25 éve, 1997 áprilisában 
készült el a Nagyboldogasz-
szony-templom kovácsoltvas 
térelzáró rácsa. A rendkívül 
szépen megmunkált, munka-
igényes darab közel egymillió 
forintba került.

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók áprilisban
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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 

MOZIMŰSOR
április 8. 19:00, április 9. 

19:00, április 10. 18:00, április 
11. 19:00

Morbius  (szinkronizált 
amerikai akció-sci-fi – 2D)

április 9. 17:00, április 10. 
16:00

A rosszfiúk (szinkronizált 
amerikai családi animációs 
akció-vígjáték – 2D)

április 12. 19:00 (Filmklub)
Az unoka (magyar játékfilm 

– 2D)
Premier! április 15. 17:00, 

április 16. 17:00, április 17. 
16:00

Nyuszi suli – A húsvét men-
tőakció (szinkronizált német 
családi animációs kaland-víg-
játék – 2D)

április 15. 19:00, április 16. 
19:00, április 17. 18:00, április 
18. 19:00, április 19. 19:00

Rohammentő (szinkronizált 
amerikai akció-thriller – 2D)

április 22. 19:00, április 23. 
19:00, április 24. 18:00, április 
25. 19:00

L e g e n d á s  á l l a t o k  – 
Dumbledore titkai (szink-

ronizált amerikai családi 
fantasy-kalandfilm – 2D)

április 23. 17:00, április 24. 
16:00

A rosszfiúk (szinkronizált 
amerikai családi animációs 
akció-vígjáték – 2D)

április 26. 19:00 (Filmklub)
Mese a barátságról (felira-

tos francia vígjáték – 2D)
április 29. 19:00, április 30. 

19:20, május 1. 18:20, május 2. 
19:00, május 3. 19:00

Az elveszett város (szinkro-
nizált amerikai akció-vígjáték 
– 2D)

április 30. 17:00, május 1. 
16:00

Sonic, a sündisznó 2 (szink-
ronizált amerikai családi ak-
ció-vígjáték, kalandfilm – 2D)

NYUSZIPARÁDÉ PREMI-
ERBEN

Húsvétkor természetesen a 
szentgotthárdi filmszínházba 
is megérkeznek a tapsifülesek, 
ezúttal a hazai bemutató első 
napjaiban, és három alkalom-
mal átveszik a főszerepeket a 
mozivásznon. A megszokott 
vetítési rendhez képest lesz 
egy plusz előadás is, ezért a 
nyulak kalandjait már április 
15-én (pénteken) 17 órától 
meg lehet nézni. Az aranyos 
és tanulságos meséből többek 
között kiderül, hogy sikerül-e 
megmenteniük az ünnepet, és 
bízhatnak-e akár egyetlen ró-
kában is? További információk 
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu
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Az idei tanév Úszó diák-
olimpia országos döntőjének 
Debrecen adott otthont. már-
cius 19-20. között a Debrece-
ni Sportuszodában. Az I-VI. 
korcsoport versenyzői ezál-
tal lehetőséget kaptak, hogy 
harcba szálljanak a „Magyar-
ország diákolimpiai bajnoka” 
címért. A rangos eseményen 
a megyei döntő megnyerését 
követően a Szent Gotthárd 

iskola fiú gyorsváltó csapata 
képviselte Vas megyét ebben 
a versenyszámban. A ren-
dezvény házigazdái a Magyar 

Diáksport Szövetség és a Haj-
dú-Bihar Megyei Diáksport és 
Szabadidő Egyesület voltak. A 
gotthárdi fiúk március 20-án 

ugrottak medencébe, ahol 
Császár-Bartakovics Csaba 
vezetésével a 4×50 m-es fiú 
gyorsváltó csapata versenyé-
ben a 15. helyen végeztek.  
A csapat tagjai: Horváth Máté 
(5.b), Németh Noel (6.g), Varga 
Levente Barna (6.g) és Mesics 
Ferenc (6.g) összeállításban.

Információ: 
Szent Gotthárd 

Általános Iskola

Hagyományteremtő céllal, 
március első szombatján öreg-
fiúk tornát tartottak a Szent 
Gotthárd Általános 
Iskola tornacsarno-
kában. A tornára hat 
csapat nevezett, me-
lyek körmérkőzéseket 
játszottak egymással. 
Érkeztek csapatok 
Szombathelyről, Zala-
egerszegről, Katafáról 
és Szentgotthárdról 

is. A 17 perces mérkőzéseket 
sportszerű jelenetek, kiváló 
technikai megoldások, szép 

gólok, izgalmas mérkőzések, 
és kiváló hangulat jellemez-
ték. Az erőviszonyok szerint 

egyforma játékerejű 
csapatok küzdöttek 
egymással, amit a szo-
ros eredmények is bi-
zonyítottak. A torna 
győztese az All Stars 
Szentgotthárd csapat 
lett, megelőzve a zala-
egerszegi Vorhota LSC 
csapatát és a szom-

bathelyi Hotel Textil Service 
együttesét. Az egyéni címek 
tekintetében a torna gólkirá-
lya Gerencsér Tamás (Hotel 
Textil Service), a legjobb kapu-
sa Fullér Attila (Vorhota LSC), 
míg a legjobb játékos Nagy 
Krisztián (All Stars Szent-
gotthárd) lett. A szervezők 
köszönik a csapatok részvé-
telét és a támogatók nagylelkű 
felajánlásait.

(g. á.)

A tavalyi nagy sikernek és 
a Paksi Atomerőmű Zrt.-nek 
köszönhetően idén második 
alkalommal rendezték meg a 
Kárpát-medencei egyetemek 
keretein belül a KEK Run 
futóversenyt. Az eseményen 
közel 300 futó állt rajthoz 5,5 
és 10km-en, köztük az FTC szí-
neiben Kazi Tamás 34-szeres 

magyar bajnok középtávfutó, 
olimpikon. A tavalyi győztes 
Kovács Attila (SZoESE), illetve 
Koch Ágoston, a BEAC 2-szeres 
bajnok hosszútávfutója volt. 
A tavasz egyik első futóver-
senyén ideális futóidő volt, 
olykor még a nap is kisütött. 
A szentgotthárdi Borbély Sán-
dor, a SZoESE futója, okosan 

versenyzett. A kemény téli 
alapozás után, a nagy nevű 
ellenfelek között az előke-
lő abszolút második helyet 
szerezte meg. Eredmények: 
Férfi: 5,5 km abszolút: 2. hely 
Borbély Sándor (SZoESE) 18:30 
(147 induló)

Információ: 
SZoESE

Úszó diákolimpia országos döntő

I. Sport36-Zeus Budapest Öregfiúk Torna

Sikeres szezonnyitó futóverseny

Március 5-én, Budapesten 
a BOK csarnokban rendezték 
Magyarország 2022. évi sze-
nior fedettpályás bajnokságát. 
Szentgotthárdot a Synergy 
Fitness Szentgotthárd SE at-
létája, a sokszoros szenior baj-
nok Somogyi Gábor képvisel-
te. Élete első fedettpályás ver-
senyén a 3000 m-es számban 
állt rajthoz, ahol nem titkolt 

szándéka a korosztályos or-
szágos csúcs megdöntése volt. 
A rajtot követően a tervezett 
iramot diktálta, 2000 m-nél 
már látszott, hogy a részidők 
nagyon jók. A kérdés csak az 
volt, mennyivel sikerül meg-
döntenie a 2004. 02. 28. óta 
fennálló 10:41,74-es csúcsot, 
amelyet Szekeres Ferenc tar-
tott az M55-ös kategóriában. 

Somogyi Gábor új országos 
csúcsa 10:25.95, ezzel a tavaly 
5000 m-en elért korosztályos 
csúcsa mellé begyűjtötte a 
fedettpályás 3000 m-ét is, és 
az országos bajnoki aranyat is 
az ő nyakába akasztották.

„Speciális gyorsító mun-
kát nem végeztünk erre a 
versenyre, főleg az alapozó 
edzésekből sikerült elérnem 

ezt az eredményt. Nagyon 
boldog vagyok, hogy sikerült 
megdöntenem a korosztályos 
országos csúcsot. Felkészü-
lésemet teljes erőbedobással 
folytatom, hiszen tavasszal 
több verseny vár még rám” – 
mondta Somogyi Gábor

Információ: 
Synergy Fintess 

Szentgotthárd

Somogyi Gábor 18 éves országos csúcsot döntött a szenior bajnokságon
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A szervezők előzetesen ösz-
szesen több mint tízezer részt-
vevőt vártak a rendezvényre, 
s a vasárnap délután kiadott 
közleményük szerint az in-
dulók száma jóval meghaladta 
a 10 ezret, a két nap során 13 
927-en vállalták valamelyik 
távot. Az eseményen 72 ország 
futói vettek részt, a külföldiek 
száma elérte az 1300-at. A 
21,098 kilométeres távot 
közel 4600 egyéni ver-
senyző mellett 317 páros 
és 206 trió is teljesítette. 
A klasszikusnak számító 
10 km-en pedig több mint 
2700-an rajtoltak el, a 
mezőnyben két szent-
gotthárdi futóval Borbély 
Sándor (SZoESE) és Kosz-
ár Zsolttal (Szentgott-
hárd). A verseny kiválóan 
alakult a vasiak számára, 
hiszen Koszár Zsolt rajt-

cél győzelmet aratva 31:24-es 
idővel megszerezte a győ-
zelmet, míg Borbély Sándor 
kiváló futással 34:41-es idővel 
a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel. Zsolt a verseny 
történetében 4. győzelmét 
aratta a 10 km-es távon.

„Mindenképpen erős iramot 
terveztem a versenyen, örülök 

a győzelemnek és Sándor 
bronzérmének is, hiszen így 
két szentgotthárdi állhatott 
a dobogón az eredményhir-

detésen” – nyilatkozta Koszár 
Zsolt.

Információ: Synergy 
Fitness Szentgotthárd

Elérkezett az év azon időszaka, amikor lehetőség van jót tenni, hiszen mint minden évben, 
idén is rendelkezni lehet a személyi jövedelemadónk 1+1%-áról, magánszemélyként és egyéni 
vállalkozóként (KATA-s is). A befizetett SZJA 1%-át költségmentesen felajánlhatjuk regisztrált 
egyesületnek, vagy alapítványnak, másik 1%-át regisztrált vallási közösségeknek. Fontos, hogy 
ezen összegek sorsáról MI hozzunk tudatos döntést. Ha nem élünk az adó 1+1%-os felajánlási 
jogunkkal, ez a pénz a NAV-nál marad, és egyszerűen bekerül az állami költségvetésbe. 

A felajánlás végtelenül egyszerű. Ha valaki számítógépen tölti ki és interneten adja be a be-
vallását, mindössze annyit kell tennie, hogy beírja a megfelelő rovatba, hogy mely szervezetet 
szeretné támogatni. A NAV által elkészített bevallás jóváhagyásával egyidejűleg az 1% is felajánl-
ható! Ugyanez a helyzet az egyházi 1%-kal is.  Ha valaki papíron küldi be az adóbevallását, fontos, 
hogy olvashatóan írjon, és pontosan adja meg az adatokat. Szerencsére utólagos felajánlásra 
is van mód, ekkor postai úton kell a NAV-hoz elküldeni a nyomtatványokat, a bevallás benyújtási 
határidejéig, május 20-ig. Felajánlás esetén adótartozás nem állhat fenn!

A SZJA 1%-át gyűjtő, támogatható alapítványok és egyesületek:
1%

Miért és hogyan rendelkezzünk személyi jövedelemadónk 1%-ával?

Szentgotthárdi Civil Fórum 18897023-1-18

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 18892901-1-18

Szentgotthárd Énekegyesület 18893311-1-18

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 18894219-1-18

Szentgotthárdért Közalapítvány 19246200-1-18

Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 18888324-1-18

Horgász Egyesület Szentgotthárd 19895794-1-18

Rábafüzesért Egyesület 18896493-1-18

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 18898677-1-18

Egészségesebb Jövőért Alapítvány 18894611-1-18

Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 18898543-1-18

Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány 18883570-1-18

A Tehetségekért Alapítvány 18880292-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 18883910-1-18

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 18895564-1-18

Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 18889727-1-18

Szentgotthárdi VSE 19893589-1-18

Szentgotthárdi Kézilabda Klub 19247964-2-18

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület  18894941-1-18

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 18897229-1-18 

Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány 18884313-1-18 

Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás 18898316-1-18

Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány 18898787-1-18

Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 18880890-1-18

Hármashatár Baráti Kör 18887268-1-18

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 18881808-1-18

Synergy Fittness Szentgotthárd SE 18271948-1-18

Szentgotthárd - Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete 18204481-1-18

Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért 18880230-1-18

ÖRNYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány 18284476-1-18

Máriaújfaluért Egyesület 18896929-1-18

Máriaújfalui SE 19893424-1-18

Rábatótfalusi Sportegyesület 19893503-1-18

Skorpió Kich-Box Sportegyesület  18892808-1-18

Brenner János Emlékhely Alapítvány 18880711-1-18

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 19247737-1-18

Református Templomért Alapítvány 18882469-1-18

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 15574321-1-18

Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 18891508-1-18

Rábavidéki Ifjúsági Egyesület 18622832-1-18

Kutyabarátok Egyesülete 18888111-1-18

PresiDance Táncsport Egyesület 18757367-1-18

Szentgotthárdi futósikerek a 37. Vivicittán

Borbély Sándor, Koszár Zsolt

Sportprogramajánló
Szentgotthárdi VSE–Kőszegi Lóránt FC (Megyei I. labdarúgó-
mérkőzés)
Időpont: 2022.04.17. - 17:00 Ifjúsági mérkőzés:15:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Szentgotthárdi VSE–Táplán SE (Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2022.04.30. - 17:00 Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep

Máriaújfalui SE–Rábatótfalui SE 
(Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2022.04.24. - 14:00 Helyszín: Máriaújfalui Sportpálya

Rábatótfalui SE–Nagyrákos SE (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2022.04.30. - 17:00 Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Szentgotthárdi VSE–Lipót (Megyei I. o. kézilabda)
Időpont: 2022.04.24. - 16:00 Helyszín: Új Sportcsarnok

MUSE–Georgikon DSE (Megyei I. o. kézilabda)
Időpont: 2022.04.30. - 15:00 
Helyszín: Szent Gotthárd Ált. Isk. tornacsarnoka
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A Család- és Gyermekjóléti 
Központ Szentgotthárd 

Intézménye gyűjtésbe kezdett

az orosz-ukrán háború elől 
menekülő családoknak.

Intézményünkben fogadunk tartós 
élelmiszert, ruhát, cipőt, játékot, 
tápszert, vitaminokat, pelenkát, 

törlőkendőt, betétet, takarót, 
tanszereket, tisztálkodószereket.

Minden apró segítség számít!
Figyeljünk és vigyázzunk 

egymásra!

Segítségüket tisztelettel köszönjük 
a rászorulók nevében!

Az Ames Hungaria spanyol érdekeltségű 
autóipari alkatrászeket gyártó cég, amely 2014 nyarán 

nyitotta meg kapuit Szentgotthárdon.

Folyamatosan bővülő csapatunk számára 
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

GÉPKEZELŐ
FELADATOK:
• CNC és síkköszörű gépek alapanyaggal 
  történő kiszolgálása
• Alkatrészek gyártása és mérése
• Szerszámok ellenőrzése, kopott szerszámok cseréje
• Átállások lebonyolítása

AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes alapbér, 13. és 14. havi bér
• Széles körű bónuszrendszer
• Kiemelt útiköltség-térítés
• Biztos, hosszú távú munkalehetőség
• Támogató, munkavállaló-központú 
  munkahelyi légkör
• Barátságos munkatársak, jó csapat,  
  kulturált munkakörnyezet

ELVÁRÁSOK:
• 3 műszakos műszakrend vállalása
• Önállóság
• Logikus gondolkodásmód
• Csapatszellem

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, 
az alábbi módokon várjuk jelentkezését:

• email: edina.bogdan@ames.group
• Tel: +36 70 6000 736
• személyesen: 9970 Szentgotthárd, Felsőliget út 4. 
  (8:00-12:00-ig és 13:00-16:00-ig)

Ötödik alkalommal szervezte 
meg a magyar parasport nap-
ját február 22-én a Magyar 
Paralimpiai Bizottság és a Fo-
gyatékosok Országos Diák-, 
Verseny- és Szabadidősport 
Szövetsége (FODISZ).

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata első alkalommal 
regisztrált a magyar parasport 
napja eseményre. A helyszín 
a Szent Gotthárd Gimnázi-
um volt, ahol ezen a napon 
„különleges” testnevelés órá-
kon vehettek részt a diákok. A 
parasportolók kitartása, helyt-
állása még inkább követendő 

példát jelenthet a fiatalság szá-
mára, akiknek élete, a FODISZ 
szlogenjét idézve, valóban: 
„Több, mint sport!” A magyar 
parasport napján a Szent Gott-
hárd Gimnáziumban a tanulók 
kipróbálhatták a kerekesszékes 
kosárlabdát, az ülőröplabdát, 
illetve egy akadálypályát kel-
lett teljesíteniük nehezített 
körülmények között kerekes-
székben. A nap egyik fontos 
célja a gyermekek empatikus 
készségének kialakítása, fej-
lesztése volt a fogyatékkal élő 
személyek iránt, amely tan-
órákon sikeresen megvalósult.

(g. á.)

A magyar parasport napja


