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Részletek a 6. oldalon

Újra hagyományos keretek között ünnepelhették június 2-án a pedagógus-
napot Szentgotthárdon. A Refektóriumban tartott megemlékezésen Huszár 
Gábor köszöntötte a jubiláló kollégákat, és átadta a Szentgotthárd Közokta-
tásáért díjat Majczán Józsefnének és Kardos Tibornénak.  

Templombejáráson: ég és föld között
Bodorkós Imre esperes, szentgotthárdi plébános vezetésével 
templombejáráson vehettek részt az érdeklődők május 17-én 
és 19-én. Az idén március 16-án újraszentelt, felújított Nagy-
boldogasszony-templomról rengeteg érdekességet tudhattak 
meg a városlakók. Többen korabeli emlékeiket hasonlították 
össze a mai ragyogó és tündöklő valósággal. 

A szentgotthárdi Nagyboldogasszony-templom hossza 50 m, 
szélessége 17 m, belmagassága 25 m. A tornya 60,5 m magas. 
Az ország három legnagyobb és legszebb barokk temploma 
közé sorolható, húsz évig tartott a renoválása. Bodorkós Imre 
plébános összefoglalta a történetét, felhívta a figyelmet arra is, 
ahol most vagyunk, ez a harmadik templom ezen a helyen. III. 
Béla magyar király 1183-ban alapította az apátságot. A ciszterci 
rendnek birtokokat adományozott, ahová Franciaországból 
érkeztek szerzetesek. Ők építették az első templomot, amelyet 
a stájer parancsnok – Tieffenbach -1605-ben felrobbantatott. 
Részben a régi falakra épült fel a második, kisebb templom 1677-

ben. A mai, harmadik templomot az ausztriai heiligenkreuzi 
apátság építtette, Szily János szombathelyi püspök szentelte föl 
Nagyboldogasszony tiszteletére, 1779. március 16-án. 

Folytatás a 2. oldalon 
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Folytatás az 1. oldalról
A korábbi templomot ezután 

átépítve magtárnak használ-
ták. (Régészeti feltárása után 
színházzá alakíttatta a város 
a 80-as években.) A Franz 
Anton Pilgram által tervezett 
barokk templom felépítése 
nagy anyagi áldozatot követelt 
a heiligenkreuzi apátságtól, a 
korabeli adatok szerint szinte 
kiürítette a kasszáját.

A templom főoltárának és 
mellékoltárainak festményeit 
Mathias Gusner, a keresztény 
seregek törökök fölötti szent-
gotthárdi 1664-es győzel-
mét ábrázoló kupolafreskót 
Dorfmeister István alkotta, a 
csata 100 éves évfordulójára 
készült el. (Nagyon ritka, hogy 
szakrális helyen világi ese-
ményt ábrázolnának.) A 
háborús sérüléseket ez is 
megúszta, egyetlen kisebb 
belövés hagyott nyomot 
rajta, azt most kijavították.

A mostani felújítás előtt, 
utoljára a millennium 
évében, 1896-ban esett 
át az épület nagyobb 
helyreállításon, a 2000-
es évekre komoly rom-
lásnak indult – beázott, 
megrepedt, megsérültek 
a gerendák, kötőanya-
gok – alapítványt hoztak 
létre a megmentésére, 
magánszemélyek, cégek is 
adakoztak, de tudták, hogy 
a teljes renováláshoz ál-
lami segítségre is szükség 
lesz. 2002-ben kezdődhe-
tett a külső helyreállítás, 
ami 10 évig eltartott, az itt 
szolgáló plébánosok közül 
Horváth Lajos, Németh Lajos, 
Rimfel Ferenc szolgálata alatt, 
majd a külső munkák után a 
templomtér belső megújítása, 
restaurálása is elkezdődhe-
tett (aminek Bodorkós Imre 
2019-től volt részese). Először 
a szentély „világosodott ki” 
és kapta vissza régi színeit. 
Ciszterci hagyományként – a 

templom főoltárának festmé-
nye a Boldogságos Szűz Mária 
mennybevitelét ábrázolja. 
Mathias Gusner alkotását 
megtisztították, s ahol feltét-

lenül szükséges volt, kijaví-
tották, ezeket a munkálatokat 
Pintér Attila festő-restaurátor 
vezetésével végezték el. 

A mellékoltárok festménye-
in szintén a ciszterci hagyo-
mányt követve Szent Józsefet, 
Szent Bernátot ábrázolják 
attributumaikkal. Két másik 
mellékoltáron a haza szent 
királyai és a város névadója, 
Szent Gotthárd látható. A fel-

újításhoz sokféle szakember 
együttműködésére volt szük-
ség, a további műveleteket 
Somos Tamás, hazánk egyik 
legjelentősebb fa-restauráto-

rának összefogásá-
val és irányításával 
végezték a szakmai 
csoportok. Egyete-
mi hallgatók, szob-
rászok, kőművesek, 
asztalosok is dol-
goztak itt, hosszú-
hosszú hónapokon 
át. 

Csodálatos mun-
ka az orgonakar-
zaton a stallumok 
helyreállítása is (a 
szerzetesek közös 
imádkozásának he-
lye volt, 20 szépen 
faragott ülőhellyel). 
Megtudhattuk, hogy 
az orgona mögül 
nem látható a szer-
tartást vezető pap, 

régen tükrökkel „oldották 
meg” a problémát, jelenleg a 
számítógépes technika segíti 
a kapcsolattartást.   

Bodorkós Imre azt is el-
mondta, amikor elbontották 
az állványokat, szinte kitágult 
a tér, az oszlopok, a falak, 
a festmények, szobrok, fa-
ragványok régi/új arcukat 
mutatták. Elárulta, hogy a 
mellékoltárok virágdíszeit, 
girlandjait még március 16-án 
délelőtt, a szentelés előtt tették 
a helyükre. A munka csúszá-
sának oka az alapanyaghi-
ány és a vírusjárvány is volt.  
A padokra még vár a lakko-
zás. Tervezik, hogy kamerát 
és riasztót is felszerelnek, 
hogy a szertartásokon kívüli 
időben is újra kinyithassák a 
templomot, ne csak rácson 
keresztül lehessen megcso-
dálni. Hallhattunk arról is, 
hogy a felújítás idején járt itt 
egy neves művészettörténész 
professzor, aki töredelmesen 
bevallotta, egyetemista korá-
ban elcsent innen egy míves 
gyertyatartót (teát melegíteni), 
megígérte, visszaszolgáltatja. 
Kisebb lopások régebben is 
előfordultak. 

A szobrokról megtudtuk, 
kettő kivételével (Jézus Szíve 
és a Szeplőtelen fogantatás) 
mindegyik fából készült, ám 
márványhatást kelt. A fá-
ból készült szobrok Franz 
Josef Schnitzer alkotásai, 
az asztalosmunkát Kaspar 
Schrezenmayer végezte.

A templom teljes felújítása 
több mint 1 milliárd forintba 
került. A látogatók kérdéseire 
is válaszolt a plébános közel 
két és fél órás előadása után és 
templomi séta közben.

(t. m.)
Fotó: Nagyboldogasszony 

Plébánia, Papp Bálint

Templombejáráson: ég és föld között
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Felújítás után világosabb lett a templom

Stallumok az orgonakarzaton
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A kulturális sokszínűség, 
párbeszéd és fejlődés világ-
napja alkalmából a nemzeti-
ségi közművelődés és kultúra 
területén végzett kimagasló 
munkájuk elismeréseként a 
magyarországi nemzetiségi 
közösségek jelöltjeinek dr. 
Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes és dr. Fürjes Zoltán, 
a Miniszterelnökség egyházi 
és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkára 
adták át a 2022. évi Pro Cultura 

Minoritatum Hungariae díja-
kat május 20-án, Budapesten, 
a Budai Vigadóban.

A magyarországi szlovénség 
kitüntetettje: Mukics Dusán, 
aki a tömegtájékoztatásban, 
az irodalmi és zenei élet-
ben a szlovén nemzetiségi 
kultúra megismertetéséért 
végzett munkája elismerésé-
ül kapta a díjat. Az eseményt 
megtisztelte jelenlétével a 
felterjesztő Magyarországi 
Szlovének Szövetsége elnöke, 

Kovács Andrea, Kissné Köles 
Erika szlovén országgyűlési 
szószóló, az Országos Szlovén 
Önkormányzat elnöke, Holecz 
Károly és Őexc. dr. Marjan 

Cencen, a Szlovén Köztársaság 
budapesti nagykövete is.

Információ: 
Magyarországi Szlovének 

Szövetsége

Közösen énekeltek

Április 29-én, a Vas Megyei SZC III. Béla Technikum és Kol-
légium 4 osztályának 55 tanulója búcsúzott el végzősként 
az iskolától. Cukrászok, gépi forgácsolók, villanyszerelők, 
leendő műszaki informatikusok, vendéglátás-szervezők, 
továbbá a 2 éves szakma utáni érettségi felkészítésben részt 
vevők ballagtak.

Három év után nyílt ismét 
lehetőség arra, hogy az is-
kolai élet egyik legszebb és 
legfontosabb ünnepét a meg-
szokott módon ünnepelhes-
se az intézmény közössége a 
szülőkkel, rokonokkal, ven-

dégekkel közösen. A diákok 
a hagyományoknak megfele-
lően körbejárták diákéletük 
szentgotthárdi helyszíneit, 
köszönetet mondtak szü-
leiknek, az intézménynek, 
hogy idáig eljutottak, és re-

ményeik szerint az utolsó 
akadályokat, az érettségi és 
szakmai vizsgákat sikerrel 
veszik.

A jutalmazások keretében 
számos tanulóról derült ki, 
hogy az iskolai élet milyen 
sok területén rendelkezik 
kiváló képességekkel.

Neale Donald Walsch gon-
dolataival zárták az ünnep-
séget:

„Életed célja az, amit an-
nak hiszel. Küldetésedet te 

szabod ki saját magadnak. 
Életed pedig az lesz, amivé 
teszed, és soha, senkinek 
nem lesz joga ítélkezni fe-
letted.” Azt kívánták a vég-
zősöknek, hogy alakítsák 
úgy életüket, ahogy igazán 
szeretnék, és ehhez találják 
meg a megfelelő célt is. S ha 
még szeretnének valamit ta-
nulni, tegyék meg, a III. Béla 
mindig visszavárja őket.

Információ: III. Béla 
Technikum és Kollégium

Elköszöntek az alma matertől

Mukics Dusánt, a szlovén televíziós műsor 
szerkesztőjét is díjazták

Kovács Andrea, Mukics Dusán, Holecz Károly

             Tűzoltó leszel… kiállítást nyitnak
A szentgotthárdi tűzoltók múltjáról, írásos emlékeiről, 

tárgyaikról nyitnak kiállítást a Szentgotthárdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal előcsarnokában, június 16-án 17:00 
órakor. A „Tűzoltó leszel…” című kiállítást a szentgotthárdi 
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum a Honismereti 
Klub közreműködésével szervezte, Egyed László tűzoltó 
alezredes nyitja meg.  
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Május 25-én ülésezett a szent-
gotthárdi önkormányzat. 
A képviselők módosították 
a költségvetési rendeletet, 
pályázatokat nyújtanak be, 
felújítják a könyvtárudvart, 
nem emelik az éves parkolási 
díjakat, megvásárolják az Al-
pokalja Motel és Kempingben 
lévő csónakházat. Zárt ülésen 
személyi ügyekről döntöttek. 

A két ülés közötti esemé-
nyekről beszámolva Huszár 
Gábor polgármester elmond-
ta, a közelgő pedagógusnap 
alkalmából a Szentgotthárdi 
Szakosított Otthonban köszön-
tötték a 95 éves Kiss Albertné 
Ida nénit, aki 75 éve szerzett 
tanítói oklevelet, átadták neki a 
jubileumi platina díszoklevelet. 
Az országból 120 polgármester 
érkezett a városba, a Községek 
és Kistelepülések Országos 
Önkormányzati Szövetsége ta-
vaszi közgyűlésének május 18-
20. között a Gotthard Therme 
Hotel & Conference adott ott-
hont. A polgármestereket és a 

meghívott szakmai előadókat 
Huszár Gábor is köszöntötte. 

Labritz Béla alpolgármester 
a kiskertekben bejáráson járt 
(pályázat nyomán itt utat épí-
tenek, kutat fúrnak). Elmondta, 
a szépen gondozott parcellák 
között elhanyagoltak is van-
nak. Kérte az önkormányzati 
területek bérlőit, hogy a sze-
metet az önkormányzat által 
kihelyezett konténerbe tegyék. 

Dr. Sütő Ferenc, a Nemzeti-
ségi Ifjúsági és Egyházi Ügyek 
tanácsnoka felhívta a figyelmet 
arra, hogy a város névadója, 
Szent Gotthard, akit 1000 éve 
szenteltek püspökké. Május 
5-én Gotthárd napját szépen 
megünnepelték az iskolások, 
javasolta: az ezeréves évfordu-
lóhoz is csatlakozzon a város. 

A napirendi pontok tárgyalá-
sa során vita nélkül elfogadták 
a gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról készült beszámolót, 
dr. Haragh László, az Erőfor-
rások és Szociális Bizottság 
elnöke megköszönte az ott dol-
gozók színvonalas munkáját. 

A 2022. évi költségvetési 
rendelet módosításában 4 mil-
liárd 508 forintos főösszeget 
fogadtak el.  

Megszavazták a fizetőpar-
koló rendszer üzemeltetéséről 
szóló beszámolót, továbbra 
sem emelik a szentgotthárdi 
lakcímmel rendelkezők éves 
bérleti díját. 

A hétközi és hétvégi orvosi 
ügyeleti ellátásról is beszámol-
tak.  A város három éve kötött 
szerződést a Morrow Medical 
Zrt.-vel. Dr. Haragh László 
bizottsági elnök kiemelte, na-
gyon nehéz területen végzik 
munkájukat az ügyeletes or-
vosok, akik országosan látják 
el a feladatot. Az önkormány-
zathoz hivatalos megkeresés, 
panasz nem érkezett a betegek 
részéről. Az önkormányzat 
és a szolgáltató is csak akkor 
tud foglalkozni az esetleges 
panasszal, ha konkrét esetről, 
időpontról értesítik. 

A továbbiakban több pályá-
zat benyújtásáról határoztak 
a képviselők (helyi gazdaság-

fejlesztés, színház-felújítás). A 
könyvtárudvar felújítására, a 
csapadékvíz elvezetésére 3,5 
millió forintot fordítanak. A 
kolostorkönyvtárba neore-
neszánsz íróasztalt és széket 
vásárolnak (300 ezer, és 150 
ezer forintért). Elfogadták az 
Arany János Általános iskola 
kérelmét, 318 ezer forinttal 
hozzájárulnak a nyári táboro-
záshoz, 80 diák étkeztetésének 
kiegészítéséhez. 

A Felső utcát átnevezik Dr. 
Kozma Ferenc utcára (a nagy 
műveltségű plébános Szentgott-
hárdon, a Rábakethelyi Plébá-
nián szolgált 1945-1957 között.)

Az önkormányzat felhatal-
mazta a polgármestert, hogy 
tárgyaljon az Alpokalja Motel 
és Kempingben lévő csónak-
ház megvásárlásáról. Az ön-
kormányzat területén lévő 
csónakházat az Arrabo Sza-
badidősport Egyesület építette 
és működteti.  

Hat napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalt a testület. 

(t. m.)

Felújítják a könyvtárudvart, megvásárolják 
a csónakházat, átnevezték a Felső utcát

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtartókat, 
hogy az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló törvény értelmében a 
tartás helye szerint illetékes települési 
önkormányzat háromévente legalább 
egy alkalommal ebösszeírást végez. Az 
ebösszeírás alapján az önkormányzat 
helyi elektronikus nyilvántartást vezet.

Településünkön az ebek összeírása 
2022. június 15. és 2022. augusztus 
31. között történik, az ebtartók adat-
szolgáltatása alapján. A törvény értel-
mében az adatszolgáltatás kötelező. 
Aki a kötelező adatszolgáltatásnak 
nem tesz eleget, vagy azt nem a jog-
szabályban előírtaknak megfelelően 
teljesíti, a törvény és az állatvédelmi 
bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) 
Korm. rendelet alapján állatvédelmi 

bírságot köteles fizetni, melynek 
összege 30.000 Ft.

Az adatlap letölthető a www.hivatal.
szentgotthard.hu weboldalon a „Hirdet-
mények” menüponton belül a „Hatósági 
és Koordinációs ügyekhez kapcsolódó 
hirdetmények” között, valamint papír 
alapon a Szentgotthárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatalban is beszerezhető 
(a portaablakban, illetve az I. emelet 4. 
számú irodában Tófei Adriennél).

Kérjük, hogy az adatlapot ebenként 
külön-külön példányban az ebösszeírás 
időszakában, aláírva juttassák vissza:

– személyesen a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatalba (Széll Kálmán 
tér 11., I. emelet, 4. ajtó)

– levélben a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal címére (9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.), 
vagy

– elektronikus úton a kereskedelem@
szentgotthard.hu e-mail címre vagy a 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal hivatali tárhelyére („hivatali 
kapu”-jára).

Az adatlap hiánytalan és pontos kitöl-
tése érdekében szükség esetén kérjék 
állatorvos segítségét!

Annak érdekében, hogy a nyilvántar-
tás aktuális információkat tartalmazzon, 
az ebtartó az ebösszeírást követően is 
köteles az adatokban bekövetkező vál-
tozásokat (új kutya, szaporulat, elhullás) 
írásban bejelenteni.

Együttműködésüket előre is köszön-
jük!

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ebösszeírási felhívás
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Szentgotthárdon május 17-én az önkormányzati hivatal Re-
fektóriumában mutatták be – Vas megyében elsőként – a „100 
X Szép Vas Megye” című kötetet, amely a megye építészeti, 
szakrális és természeti értékeit örökíti meg diótus techniká-
val, száz, különböző életutat bejárt szerző vallomását rögzíti 
az ország legnyugatibb megyéjéről. A könyvet a Vas Megyei 
Önkormányzat adta ki, Majthényi László szerkesztette, 
Ferkovics József festőművész illusztrálta. 

A programot zenével indí-
tották, a Zeneiskola növendé-
kei: Jakosa Anna, Soós Cecilia, 
Pécsi Luca léptek fel Páliné 
Herczeg Anita vezetésével. 

Horváth Tiborné, a szent-
gotthárdi Móra Ferenc Könyv-
tár és Múzeum igazgatója 
köszöntötte a vendégeket, köz-
tük Majthényi Lászlót, a me-
gyei közgyűlés elnökét, Huszár 
Gábor polgármestert, Labritz 
Béla alpolgármestert, Bauer 
Károlyt, a város díszpolgárát, 
korábbi polgármesterét,  Alexa 
Károly irodalomtörténészt, 
Farkas Csabát, a Szülőföld 
Kiadó ügyvezetőjét, Ferkovics 
József festőművészt. 

A megyei önkormányzat 
által kiadott kötetben Szent-
gotthárdról Huszár Gábor, 
Bauer Károly és Kissné Köles 
Erika írása kapott helyet. 

Huszár Gábor köszöntő-
jében elmondta, a város az 
utóbbi 12 évben kiemelten 

támogatta a kultúrát, számos 
könyv megjelenését segítet-
te elő, hangsúlyt fektetett a 
nemzeti értékek őrzését szol-
gáló rendezvények tartására, 
megőrizte, fejlesztette a mozit, 
felújította a múzeumot, támo-
gatta a barokk templom felújí-
tását, őrzi Boldog Brenner Já-
nos emlékét. A szentgotthárdi 
csata évfordulóján megidézik 
a történelmi eseményeket, új 
kulturális színfoltként beve-
zették a nyári Szerelmesek 
Fesztiválját. A polgármester 
végül köszönetét fejezte ki a 
megyei önkormányzatnak a 
gyönyörű kiadványért. 

Majthényi László, a me-
gyei önkormányzat elnöke 
elmondta: 2,5-3 éve született 
az ötlet, a hagyományok tisz-
telete és a megyei identitás 
erősítése volt a cél. Felkérték 
Ferkovics Józsefet, járja be a 
megyét, diótus technikával 
örökítse meg a történelmi és 

szakrális értékeket. A szom-
bathelyi Berzsenyi Dániel 
Megyei Hatókörű Könyvtár 
munkatársai pedig össze-
gyűjtötték a megyéről szó-
ló verseket, prózai írásokat.  
A szöveges szerzők a kultúra, 
a művészet, a közélet, a hitélet, 
az orvostudomány szakembe-
rei, akiket felkértek, írják meg 
kötődésüket Vas megyéhez. A 
szerkesztést nehezítette, hogy 
a szerzők közül többen jóval 
terjedelmesebben írtak, mint 
amit előre meghatároztak, az 
elvük az volt, hogy egy kép, 
egy oldal. 

Ferkovics József festőmű-
vész 12 éve él Szombathelyen, 
számos kiállítása volt, a bemu-
tatón elmondta, nem ismerte 
annyira Vas megyét, nem csak 
a városokat, a kisebb települé-
seket is végigjárta, jómaga is 
elcsodálkozott azon, mennyi 
értéket, milyen sok kincset 
rejteget ez a vidék. 

Bauer Károly, Szentgotthárd 
korábbi polgármestere arról 
szólt, hogy meglepte és meg-
tisztelte a felkérés. Jól ismeri, 
bejárta a megyét, a képek és 
a versek, prózai idézetek is 
magukkal ragadták. A válto-
zatos táj, a környezet mindig is 
idekötötte ebbe a Nyugat-pan-

non térségbe, ahol magyarok, 
szlovénok, németek, romák 
békében élnek együtt. 

Alexa Károly irodalomtörté-
nész, az Életünk főszerkesztő-
je, Ambrus Lajos író hívására, 
30 éve költözött Berzsenyi 
Dániel szülőfalujába, Egyhá-
zashetyére. A környék, Csönge 
szülötte Weöres Sándor, Bér-
baltaváré Nagy Gáspár költő, 
ihletett ez a vidék. Jánosházá-
tól Szentgotthárdig autózva 
most is úgy érzi, elvarázsolt 
ez a táj, ez a megye. Síkságok 
és dombok, ahol templom-
tornyok sokasága tárul elé, és 
az itt élők barátságosan befo-
gadják a távolból érkezőket is.

Majthényi László elmondta 
azt is, hogy a könyv a Szülőföld 
Kiadó gondozásában jelent 
meg, minden járásban és a 
megyeszékhelyen is bemu-
tatják.  

(t. m.)
Fotó:M. P.

Száz vallomás, száz tusrajz és ihletett 
irodalmi szövegek Vas megyéről

Elkészült Szentgotthárd 
város applikációja, amely 
mind a szentgotthárdiak, 
mind pedig a városba lá-
togatók számára hasznos 
lehet.

A Play Store-ból és az App 
Store-ból is ingyenesen le-
tölthető alkalmazás tartal-
mazza a legfontosabb városi 
információkat, programokat, 
látnivalókat, híreket, elérhe-
tőségeket. Emellett lehetősé-
get nyújt a városi bejelentő 

használatára is. Aki pedig az 
app letöltésekor hozzájárul, 
a push üzenetek formájában 
közvetlenül értesülhet a sür-
gős, fontos információkról is.

Az applikáció működteté-
sének célja, hogy gyorsan el-
érhetőek legyenek mindazon 
információk, amelyekre akár 
szentgotthárdiként, akár 
turistaként szükségük lehet.

A jelenlegi tartalom csak 
az első fázisa ennek a folya-
matnak, a jövőben szeretnék 
folyamatosan bővíteni, ezek 

között a helyi üzletek, vállalko-
zások és szolgáltatók elérhető-
ségével is. Várják az érintettek 

közreműködését is: annak a 
szolgáltatónak, aki szeretne 
térítésmenetesen megjelenni 
a városi mobilalkalmazásban 

a titkarsag@szentgotthard.
hu e-mail címen és a 94/553-
044-es telefonszámon jelent-
kezhet. A beérkező informá-
ciókat lehetőségeik szerint, 
folyamatosan töltik majd be 
az alkalmazásba, ahol ezáltal 
minden érdeklődő számára – 
mindössze néhány kattintás-
sal – hozzáférhetővé válnak a 
helyi szakemberek, fodrászok, 
kozmetikusok, kereskedők stb. 
elérhetőségei. 

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal

Letölthető városi információk: elindult a CityApp SZENTGOTTHÁRD

Bauer Károly
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A Himnusz eléneklése után 
Németh Lilla, az Arany iskola 
3. osztályos tanulója verssel 
köszöntötte a megjelenteket. 
Szép Renáta az önkormányzat 
külkapcsolati és koordiná-
ciós ügyintézője, a program 
szervezője és narrátora is 
köszöntötte a pedagógusokat 
és a közönséget. Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármestere 
a sokféle ünnepi nap közül az 
egyik legfontosabbnak nevez-
te a pedagógusnapot, hiszen a 
gyerekek életét meghatározza, 
hogy az óvodapedagógusok, 
tanítók, tanárok a tantárgyak 
mellett a lelket is nevelik. 
„Megkérdőjelezhetetlen, hogy 
a szívet és agyat is nevelni kell, 
ez az egyensúly teremti meg a 
harmóniát. A tanítás „eredmé-
nyét” évtizedek múltán igazol-
ja az idő, mindegy ki milyen 
foglalkozást választ majd, a 
lényeg – Szakály Dezső sza-
vaival – hogy szembeszálljon 
a rosszal, megküzdjön a bajjal, 
szeresse és tisztelje hazáját. Azt 
lehet igazán, szívből szeretni, 
ahová születtünk, amihez sze-
mélyes kötődésünk van.

Az utóbbi két év, a pandémia 
ideje, felborította a családok, 
az óvoda, az iskola életét is. A 
hideg képernyő előtt ülve nem 
úgy érvényesülhetett a peda-
gógusok szeretete, figyelme, 
törődése, mint a tantermek-
ben. A gyereknek éreznie 
kell, hogy akkor is szeretik, ha 
hibázik, ha nem tökéletes. 

A polgármester a továb-
biakban a mesterséges in-
telligenciáról és technikai 
eszközökről beszélt. „Nem 
kell félni tőlük, de a kreativi-
tást nem lehet digitalizálni, a 
mesterséges intelligenciát is 
emberek irányítják.” Beszéde 
zárásaként az önkormányzat 
nevében megköszönte a pe-
dagógusok helytállását, azt kí-

vánta, találják meg örömüket 
a szakmájukban, amit jókedv-
vel, humorral fűszerezhetnek, 
hogy jobbá tegyék a világot. 

A Szent Gotthárd Általános 
Iskola énekkara két dallal 
lépett fel, Hadrik Timea ve-
zetésével, szólót énekelt Soós 
Cecilia.  Majd köszöntötték a 
jubileumi díszokleveles kol-
légákat. A korábbi évekhez 

híven, idén is egykori tanít-
ványaik méltatták tevékeny-
ségüket. Olykor meghatódva, 
sőt könnyeket is előcsalogatva, 
máskor nevetős, humoros 
emlékeikkel derűt fakasztva. 

Az idén nyolc nyugdíjas 
pedagógus részesült díszok-
levélben. 

Aranyoklevelet kapott: 
Domiter Ernőné – Magyar 
Agrár- és Élettudományi 
Egyetem – Panni nénit egy-
kori tanítványa, Bedi Beatrix 
méltatta. Keserüné Becker 
Ibolya Magdolna – Pécsi Tu-
dományegyetem – Magdi 
néni munkásságát egykori 
tanítványa, Doszpot Bernadett 
köszönte meg. Keserü Lajos 
– Pécsi Tudományegyetem – 
Lajos bácsit egykori kollégája, 
Kozma Gábor méltatta.

Gyémántoklevelet kapott: 
Doncsecz Istvánné – Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 
– Ági néni tevékenységéről 
egykori kollégája, Kókai Zsu-

zsanna emlékezett meg. Tóth 
Györgyné – Soproni Egyetem 
– Panni néni oklevelét majd 
ősszel fogja átvenni az intéz-
ményben, de  a köszöntése így 
sem maradt el, egykori kollé-
gája, Pintér Ferencné méltatta.

Vasoklevelet kapott: Kovács 
Jánosné – Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem – az Erzsi 
nénivel töltött évekről egykori 

tanítványa, Sulics Petra idézett 
fel szép pillanatokat. Németh 
Tibor – Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem – Tibi bácsit 
egykori tanítványa, Vajda Ni-
koletta méltatta.

Platinaoklevelet kapott: 
Kiss Albertné – Eötvös Loránd 
Tudományegyetem – Ida néni 
sajnos nem tudott részt venni 
az ünnepségen, így oklevelét 
a polgármester korábban már 
átadta. Ida nénit szép emlékek 
felidézésével egykori tanítvá-
nya, Lászlóné Király Tünde 
köszöntötte a rendhagyó át-
adáson.

Gyémántoklevelet adomá-
nyoztak: Kiss Kálmánné, aki 
idén vehette volna át gyé-
mántoklevelét, sajnos  tavasz-
szal elhunyt. Egykori tanítvá-
nyai, kollégái szeretettel és 
hálával gondolnak rá, őrzik 
az együtt töltött idő kedves 
emlékeit. Klári néni oklevelét 
lánya, Bartakovics Andrea 
tanárnő vette át.

Horváth Patrik, a III. Béla 
Technikum 10. a. osztályos ta-
nulója előadásában Karinthy 
Frigyes örök klasszikusából, 
a Tanár úr, kérem c. műből 
„A jó tanuló felel” c. részlettel 
folytatódott a program. Patrik 
felkészülését Táncos Beatrix 
tanárnő segítette.

Szentgotthárd Közoktatásá-
ért Díjat adományozott Szent-
gotthárd Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
Majczán Józsefné részére a 
közoktatás területén végzett 
több évtizedes, töretlen el-
hivatottságú, lelkiismeretes 
szakmai munkája elismerése 
és megbecsülése jeléül. 

Majczán Józsefné tanítói 
diplomáját 1981-ben szerezte 
a Szombathelyi Tanárképző 
Főiskolán. Tanított Őrima-
gyarósdon, a Széchenyi István 
Általános Iskolában – korábbi 
nevén a 2. sz. Általános Isko-
lában, és az Arany János Ál-
talános Iskolában is, amelytől 
az elmúlt évben vett búcsút, 
hogy megkezdhesse nyug-
díjas éveit. Munkáját mindig 
magas szakmai színvonalon, 
igényesen végezte, figyelem-
be vette a gyermekek testi, 
lelki és szellemi fejlődését. 
Megszerettette a gyerekekkel 
a környezetismeretet, a ma-
tematikát, kis diákjai érdek-
lődően, szeretettel vettek részt 
óráin. Nagy figyelmet fordított 
arra, hogy a tanulók szabad-
idejüket hasznosan töltsék el. 
Szakmai fejlődése érdekében 
rendszeresen tanfolyamo-
kon, továbbképzéseken vett 
részt, több éven át a nevelési 
munkaközösség vezetője volt. 
Mindenki bátran fordulha-
tott hozzá szakmai és más 
kérdésekben is. Pályája során 
kivívta tanítványai szeretetét, 
a szülők tiszteletét, munka-
társai megbecsülését. Négy 

Pedagógusnapi ünnepségen adták át 
a közoktatási díjat, és köszöntötték a jubilánsokat

Tóth Györgyné, Pintér Ferencné
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évtizedes töretlen kitartással 
végzett, kiemelkedő és lelki-
ismeretes tanítói munkájának 
méltó elismerése e díj.

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete Kardos Tiborné részé-
re a kisgyermekek nevelése 
terén végzett több évtizedes 
töretlen elhivatottságú, ki-
emelkedő szakmai munkája 
elismerése és megbecsülése 
jeléül Szentgotthárd Közok-
tatásáért Díjat adományozott.

Kardos Tiborné 40 évvel 
ezelőtt, középiskolai tanul-
mányai befejeztével 1982-ben 
kezdte meg óvodapedagógusi 
pályafutását, mint középfokú 
végzettségű óvónő, a Sza-

konyfalui Napközi Otthonos 
Óvodában. Ott folyamatosan 
gyarapította a gyermekek 
szlovén nyelvtudását, amelyet 
ő maga anyanyelvi szinten 
használt. 1986-ban, a Soproni 
Óvónőképző Intézetben szer-
zett diplomát, s ettől az évtől 
erősíti a szentgotthárdi óvoda 
csapatát. Az intézményben a 
szlovén nemzetiségi csoport-
ban nevelte és neveli most 
is a gyermekeket. 2001-ben 
szlovén nyelv és irodalom 
szakos tanári végzettséget 
szerzett, emellett rendsze-
resen vett részt továbbkép-
zéseken, amelyek keretében 
tovább bővíthette a szlovén 
nyelvi ismereteit. Munkája 

során fontosnak tartotta a 
gyermekek személyiségének 
teljes körű kibontakoztatását, 
a hagyományok megőrzését, 
tovább örökítését. Személyi-
ségével, nevelői magatartá-
sával boldog, kiegyensúlyo-
zott, gondtalan gyermekkort 
biztosít a rá bízott gyermekek 
számára. Hivatását őszinte 
gyermekszeretettel, nagyfo-
kú felelősségtudattal végzi, 
kapcsolataiban együttműkö-
dő, kölcsönösségre törekvő. 
Munkaközösség-vezetőként 
a pályakezdő kollégáknak és 
a több éve pályán lévőknek 
is egyaránt képes tudását 
átadni. Négy évtizedes lelki-
ismeretes, töretlen lendületű, 

példaértékű óvodapedagógu-
si munkájának méltó elisme-
rése e díj.

Az ünnepség zárásaként a 
Takács Jenő Alapfokú Művé-
szeti Iskola szórakoztatta a 
közönséget. Közreműködött 
Lőrincz Sára, Páli Dalma és 
Orovicz Klarissza furulyán, 
zongorán játszott Mészáros 
Izabella és Páliné Herczeg 
Anita. Páliné Herczeg Anita, 
Sebestyénné Németh Eszter és 
Pass Róbert segítették a gyere-
kek felkészülését az előadásra. 
Az est kötetlen beszélgetéssel 
zárult a JustFood Kft. által biz-
tosított vendéglátás mellett.

(t. m.)
Fotó: Pap Eszter / Sztiphoto

Szentgotthárdon a Szlovén 
Kulturális és Információs 
Központban május 12-én nyi-
tották meg a 19. Nemzetközi 
Művésztelep alkotásaiból 
rendezett kiállítást. Bár a 
művésztelep 2020-ban volt, 
a koronavírus járvány miatt 
az ott készült műveket csak 
idén tudták bemutatni. 

Kovács Andrea, a Magyar-
országi Szlovének Szövet-
ségének elnöke szlovénul 
köszöntötte a művészeket és 
érdeklődőket. Huszár Gábor, 
Szentgotthárd polgármestere 
elmondta, a 2020-as év mel-
lett nem lehet elmenni anél-
kül, hogy ne jutna eszünkbe 
a koronavírus-járvány és a 
korlátozó intézkedések. Ezt 
figyelembe véve igencsak fel-
értékelődik a 2020-as szent-
gotthárdi művésztelep, ame-
lyet a szigorított körülmények 
ellenére is megtartottak. Bölcs 
döntés volt, hogy nem hagyták, 
hogy a vírus megszakítsa ezt a 
nagyszerű kezdeményezést. 
Megköszönte Kovács And-
reának, Hirnök Józsefnek és 
Gerics Ferencnek a támogató 
hozzáállást, egyúttal ígéretet 
tett arra is, hogy hagyomány-

teremtő szándékkal egy-egy 
alkotónak Szentgotthárd vá-
rosa külön kiállítási lehető-
séget kínál minden évben, a 
művésztelep indulásakor. Az 
idén Csuta György alkotásait 
fogják kiállítani. 

A továbbiakban Pisnjak 
Atilla művészettörténész érté-
kelte az alkotásokat, kiemelte, 
hogy a kiállítók közül többeket 
megihletett a pandémia, így 
az alkotásokban felfedezhető 
az ember és a vírus viszonya.

 Csuta György például elő-
szeretettel reagál az aktuali-
tásokra, egyik műve a Covid 
19 címet kapta, a másik, a 
Trianon 100 a trianoni béke-

szerződés 100. évfordulójára 
emlékeztet.

Barbara Kastelec első alka-
lommal vett részt a művész-
telepen, így szinte magától 
értetődő volt, hogy az új kör-
nyezetre, impulzusokra rea-
gálni fog. Igor Banfi alkotásain 
a táj a valóság és az álomsze-
rűség közti horizontot, vagyis 
határainkat mutatja. A finn 
származású, de már több éve 
Magyarországon élő és alkotó 
Maria B. Raunio Szentgotthár-
don a természet egy részének 
megörökítésére tett kísérletet. 
A muraszombati Göntér End-
re erőteljes és bátor ecsetvo-
násokkal készült, nagy hatású 

műveket hozott, csakúgy, mint 
Svetlana Jakimovska Rodic, 
akinek műveiben szintén a 
színek jutottak fontos szerep-
hez. A siklósi Kovács Ferenc 
Szentgotthárd látképét örö-
kítette meg, a győri Lipovics 
János, a szigetvári Vanyúr Ist-
ván és a lendvai Király Ferenc 
pedig bronz kisplasztikákat 
készített a kiállításra, ez utób-
biak újdonságnak számítanak 
a művésztelep történetében.

Zárásként Metka Lajnšček, 
a Szlovén Köztársaság szent-
gotthárdi főkonzulja ajánlotta 
a szép számú érdeklődő figyel-
mébe a nívós tárlatot. „A Rába-
vidék csodás hely, ihletet ad a 
művészeknek. A művésztelep 
nemcsak inspirációt ad, de új 
barátságok is születnek, az 
alkotásokkal pedig szerte a vi-
lágba is elviszik a jó hírünket.” 
Megköszönte a szervezők és a 
szentgotthárdi önkormányzat, 
továbbá Gerics Ferencnek, az 
alkotótábor állandó művészeti 
vezetőjének is a munkáját. A 
szervezők már most készül-
nek az idei művésztelepre, 
amelyet augusztus első he-
tében tartanak az Európa 
különböző pontjairól érkező 
alkotók részvételével.  (t. m.)

Idén tudták csak bemutatni a két évvel ezelőtti képeket, szobrokat

A művészek társaságában Metka Lajnšček
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A Városi Sporttelep főépü-
letének felújítására év ele-
jén állított össze támogatási 
kérelmet az önkormányzati 
hivatal. A benyújtott pályá-
zatot a Belügyminisztérium 
támogatásban részesítette.

Az önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása keretében az 
„Óvodai, iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesz-
tés, felújítás” ablakra benyúj-
tott pályázat a megcélzott tel-
jes összeget, vagyis 17.570.486 
forintot nyerte el. A projekt 
teljes költségvetése bruttó 
35.140.973 Ft, amelyhez – a 

pályázat előírásainak megfe-
lelően – 50% önerőt a szent-
gotthárdi önkormányzat tesz 
hozzá.

 A Kossuth Lajos utcában 
lévő sporttelep a térség leg-
nagyobb létesítménye, egy-
ben a Szentgotthárd Városi 
Sportegyesület székhelye is. A 
sportközpont sokat fejlődött 
az elmúlt években, a terüle-
tén található két nagyméretű 
élőfüves labdarúgópálya, a 
műfüves labdarúgópálya, a 
multifunkciós sportcsarnok, 
a tekepálya, valamint a külté-
ri fitnesz park és bringapark 
is. Az itt zajló sokrétű sport-
életet a főépület szolgálja ki, 

az öltözők, a vizesblokkok 
és a tekepálya itt található. 
A létesítmény tetőcserére 
szorul, a jelenlegi palatető 
számos problémát (beázá-
sok, jégkárok, viharkárok) 
okozott már. A beruházás 
keretében hamarosan sor 

kerülhet a komplett tetőcse-
rére, a födém és a homlokzat 
szigetelésére és a régi, rossz 
állapotú ablakok helyett újak 
beépítésére is.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös Ön-

kormányzati Hivatal

Újságunk hasábjain május 
hónapban megjelent írásunk – 
amely a közterületen történő 
ellenőrizetlen körülmények 
közötti állatetetésre hívta fel 
a figyelmet – hatására többen 
érdeklődtek, hogy az önkor-
mányzat ellenőrzi-e és hogyan 
a közterületre kihelyezett ételt, 
állateledelt, és milyen szabályt 
sértenek meg azok, akik ezt 
teszik. 

Mostani írásunkban szeret-
nénk tisztázni a felmerült kér-
déseket.

A közterületre kisállatok számára – 
kutya, macska, galambok – kihelyezett 
étellel, eledellel, amelyet esetleg csak 
részben vagy egyáltalán nem – példá-
ul rakott burgonya, kenyérmaradék, 
morzsa – fogyasztanak el, szennyezik 
a környezetet, és ezzel köztisztasági 
szabálysértést követnek el, amelyet 
a közterület-felügyelők ellenőriznek.

A Szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásokról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012 évi II tör-
vény 196 § szabályozza a köztisztasági 
szabálysértést. Ide tartozik esetünkben, 
aki szemetel vagy beszennyez csele-
kedet is, amely a közterület-felügyelők 
hatáskörébe tartozik. 

Ez a szabálysértés több magatartás 
elkövetését is szabályozza. 

• aki szemetel vagy – jelen esetünk-
ben ellenőrizetlen körülmények között 
közterületen kisállatokat etet – közte-
rületet beszennyez

• felügyelete alatt lévő állat által 
okozott szennyezés megszüntetéséről 
nem gondoskodik (kutyája után nem 
szedi össze a kutyaürüléket) 

• települési hulladékot engedély nél-
kül elhelyez vagy nem a kijelölt helyen 
rakja le. Háztartási és egyéb hulladékát 
köztéri hulladékgyűjtőkbe helyezi. Il-
legális hulladék lerakást követ el, amely 
a rágcsálóirtáshoz hasonlóan nagy 
anyagi terheket ró az önkormányzatra, 
és ezzel mintanyiunk pénzét költik. 

• Szemetelés körébe tartozik, 
aki a cigarettacsikket eldobja 
vagy a csapadékelvezető rend-
szerbe dobja.

A fenti magatartások elköve-
tői szankciókra számíthatnak, 
amely lehet pénzbírság, közér-
dekű munka és helyszíni bírság, 
amelyet a közterület-felügyelők 
szabhatnak ki. 

Jelen írásunk célja a figye-
lemfelhívás és nem a szankci-
ókkal való fenyegetés. 

Mindezek alapján kérjük a 
lakósságot a köztisztasági szabályok be-
tartására, ne szennyezzük a környeze-
tünket, ne szemeteljünk, kutyánk után 
szedjük fel az ürüléket, a cigarettacsik-
ket ne dobjuk el, és főleg ne a csapadék-
elvezető rendszerbe. Hulladékainktól 
csak legálisan a törvényben foglaltak 
alapján - 2012 évi CLXXXV törvény 
– váljunk meg. A hulladékoktól való 
megválásnál vegyük figyelembe, hogy 
városunk területén hulladékudvar – 
Zöldudvar Nyárfa utca – működik, ahol 
a háztartásunkban feleslegessé vált 
dolgok – például autógumi, fáradt olaj, 
használt sütőolaj, bútorok, elektronikai 
eszközök stb – is ingyenesen leadhatók. 

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata

Tájékoztató, figyelemfelhívás 2. 

Nyert a pályázat, megújul a sporttelep főépülete
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Az őszi szentgotthárdi Pá-
lyaválasztási Nap keretében 
az Erzsébet Ifjúsági Alap 
Nonprofit Kft. ifjúságszak-
mai mentora, Vass István és 
Gaál Ákos ifjúsági referens a 
pályaválasztás témakörében 
tartottak szakmai programot 
a gimnazisták számára. 

A program során egy pro-
jektnapot kellett közösen ki-
dolgozniuk a tanulóknak, 
akik ekkor még nem tudták, 
hogy a továbbtanulással kap-
csolatos tanulmányutat meg 
is valósíthatják az Erzsébet 
Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. 
támogatásával. A kirándulásra 

a járványügyi helyzet 
miatt csak tavasszal 
kerülhetett sor.

Május 12-én a Szent 
Gotthárd Általános 
Iskola és Gimnázium 
10. évfolyamos tanu-
lói Győrbe látogattak. 
A fakultációválasztás 
előtt álló diákokkal 
először a Széchenyi István 
egyetemre mentek, ahol egy 
előadás keretében a tovább-
tanulási pontszámításon kívül 
az egyetem karaival és azok 
szakjaival, valamint az egye-
tem programjaival és kollégi-
umaival ismerkedhettek meg. 
Továbbá  rövid séta keretében 

a tanulók bejárták az egyetemi 
kampuszt is. Ezután a Mobilis 
interaktív kiállításközpontba 
tartottak, ahol közel 70 inter-
aktív játék, látványos és szó-
rakoztató kísérleti bemutatók 
várták a gimnazistákat.

A tanulók jól érezték ma-
gukat, rengeteg élménnyel 

és ismerettel gazdagodtak a 
kirándulásnak köszönhetően. 
A programok talán abban is 
segítettek nekik, hogy el tud-
ják dönteni, milyen irányban 
tanuljanak tovább, megköny-
nyítve ezzel a fakultációs órák 
kiválasztását is.

g. á.

Tanulmányi kiránduláson a gimnazisták

Ehhez nem kell mást ten-
ned, mint egy jó pályamunkát 
készíteni a Széll Kálmán Ta-
nulmányi Ösztöndíj pályázat 
keretében. A nyertes pályázók 
munkáit 10 hónapon keresztül 
6.000 Ft/hó (középiskolások 
részére) illetve 12.000 Ft/hó 
(főiskolások/egyetemisták 
részére) összeggel díjazza 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata. 

Az ösztöndíj célja, hogy azon 
11. és 12. és 13. évfolyamos kö-
zépiskolai tanulók tanulmá-
nyait elismerje, akik a helyi 
gimnáziumban vagy szak-
középiskolában minimum 
4,2-es tanulmányi átlaggal 
rendelkeznek, továbbá, akik 
– tanulmányi eredménytől 
függetlenül – kimagasló ered-
ményt értek el valamely terü-
leten. Az ösztöndíj lehetőséget 

nyújt továbbá az államilag 
finanszírozott, első diplomáját 
szerző, 26. életévét be nem töl-
tött, nappali tagozatos, szent-
gotthárdi állandó lakcímmel 
rendelkező, magyarországi 
hallgatói jogviszonyban álló 
főiskolai/egyetemi hallgatók 
elismerésére is. 

Támogatott pályázók: kö-
zépiskolás korosztályból 4+1 
fő, a felsőoktatásban tanul-
mányokat folytatók közül 3 fő. 

A rövid témavázlat és a pá-
lyázati adatlap benyújtásának 
határideje: 2022. augusztus 
31.  

Az ösztöndíjra érdemes-
nek: 

 – középiskolás tanulóknak 
a pályázatukban ismertetett 
vázlat alapján témadolgoza-
tot kell készíteni, amelyet a 
pályázat évében december 31. 

időpontig kell leadni legalább 
8, legfeljebb 25 oldalban

– felsőoktatásban tanulmá-
nyokat folytató ösztöndíja-
soknak a pályázatukban be-
mutatott témavázlat alapján 
szintén dolgozatot kell készí-
teni legalább 12, legfeljebb 30 
oldal terjedelemben, melynek 
beadási határideje szintén az 
adott év december 31. napja. 

A rendelet teljes terjedelmé-
ben az önkormányzati hivatal 
weboldalán elérhető: 

http://hivatal.szentgotthard.
h u / o n k o r m a n y z a t /
onkormanyzati-rendeletek.
html 

További információ: 553-
044 v. 553-021-es telefon-
számon vagy e-mailben a 
sport@szentgotthard.hu vagy 
a kisterseg@szentgotthard.hu 
címen. 

A mentorok, akikhez segít-
ségért/információért a közép-
iskolások fordulhatnak: 

• Szent Gotthárd Gimná-
zium: Dancsecsné Kovács 
Andrea tanárnő, 

• SzMSzC III. Béla Techni-
kuma és Kollégiuma: Seress 
Csaba tanár úr.  

Információ: Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati 

Hivatal

Szeretnél hatvan/százhúszezer forint zsebpénzt keresni egyetlen dolgozattal?

Sári Kovács Szilvia ötletgazda-prog-
ramigazgató, Karcag város alpolgár-
mestere által létrehozott „A legszebb 
konyhakertek” – Magyarország leg-
szebb konyhakertjei Magyar Örökség 
díjas országos programhoz csatlakozva 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
meghirdeti „A legszebb konyhakertek” 
programot Labritz Béla alpolgámester 
védnökségével. Várjuk minden kony-
hakerttel rendelkező kertművelő 
és közösség jelentkezését! Részletes 

programleírás Szentgotthárd Város 
Önkormányzata honlapján, Facebook 
oldalán található. Jelentkezési lap és 
további tájékoztatás a programmal 
kapcsolatban a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatalban Domokos-
Bartyik Zsuzsannától kérhető (17. 
sz. iroda, 0694/553-014, palyazat3@
szentgotthard.hu).

A legszebb konyhakertek
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A szentgotthárdi Pannon 
Kapu Kulturális Egyesület a 
magyar költészet napja alkal-
mából nyilvános vers- és pró-
zamondó versenyt hirdetett 
április 11-én a Színház nagy-
termében, melyen iskolánk 
tanulói közül 25-en vettek 
részt. Büszkék lehetünk rájuk 
és felkészítő tanáraikra, hiszen 
szép eredményeket értek el az 
irodalmi megmérettetésen. 

Az alsó tagozatban I. 
helyezett lett Kelemen 
Farkas, aki a 3.c osztály 
tanulója, felkészítő ta-
nára Szukics Judit volt, 
Ficzkó Nóra 2.a osztá-
lyos kisdiákunk pedig II. 
helyezést ért el, akit Var-
ga Éva Adrienn segített 
a felkészülésben. A zsűri 
elnöke Kissné Köles Eri-
ka szlovén szószóló volt.

Minden felkészítő kol-
légának – Akkir Zsuzsan-
na, Dancsecs Borbála, 
Kozma Jázmin, Ligetvári-
Németh Katalin, Molnár 
Szabina, Szukics Judit, 
Tüskés Marianna, Varga 
Éva Adrienn – és minden 
részt vevő, valamint he-
lyezett tanulónak szívből 
gratulálunk! 

Tóth Andrea Klára

Márciusi lapszámunkban a kutya-
sétáltatással kapcsolatos kérdéseket 
jártuk körül, és foglalkoztunk kedven-
ceik mozgásigényének kielégítésével, 
elsősorban a sétáltatással. Bármilyen 
kutyájuk is van, szem előtt kell tartani, 
hogy a séta fontos része a kutya na-
pirendjének, hiszen csak így tartható 
fenn az egészsége, így sajátíthatja el a 
szociális készségeket, és így erősítheti 
az immunrendszerét!   

Fontos, hogy a kutyák sokat tudjanak 
mozogni minden nap. Kicsi vagy nagy, 
fiatal vagy öreg, minden kutyának szük-
sége van napi mozgásra, hogy egészsé-
ges és boldog életet élhessen.  

Rendes testmozgás nélkül a ku-
tya unatkozni fog, nyughatatlan lesz, 
frusztrált és végső esetben akár meg is 
betegszik. Az  általános szabály szerint 
a legtöbb kutyának 30 percnyitől akár  
2 órásig is lehet a napi mozgásigénye, ez 
azért kutyánként eltérő is lehet. 

Ha a kedvenc nem mozog eleget, el-
hízhat, ami ízületi problémákhoz vagy 
egyéb betegségekhez vezethet.   

A mozgáshiány következménye a fo-
kozott ugatás, a durva játék, a destruktív 
viselkedés, a szociális készségek hiánya, 
de akár az agresszió is lehet!  

Ennek elkerülése végett összegyűjtöt-
tünk hét hasznos tanácsot a kutyatartók 
számára:  

1.  A kutyák életkorát mindenképp 
figyelembe kell venni!  A szükséges 
oltások beadása után már nyugodtan 
elvihető a kiskutya is rövidebb sé-
tákra! A túlzásba vitt fizikai aktivitás 
azonban rossz hatással lehet az izmai 
és a csontozata fejlődésére! Nagyobb 
testű fajta esetén érdemes egyeztetni 
az állatorvossal is a részletekről, aki 
segít meghatározni a korhoz illő moz-
gásmennyiséget. 

2.  A legtöbb kutya imádja a sétákat, 
de a közös játékról sem érdemes meg-
feledkezni! Eldobálni neki a labdát a 
gazdi számára nem túl megerőltető, 
a  kutya számára azonban nemcsak 
az edzés miatt hasznos, de mentálisan 
is megfelelő ingert jelent. A labdado-
bálás helyettesítheti még a sétát is a 
mozgás szempontjából! 

3.  A szellemi fejlődés biztosítására 
egy engedelmességi tréning jó ötlet 
lehet, de akár el is rejthet a gazdi fi-
nom falatokat egy erre megfelelő játék 
belsejében, mondjuk egy KONGBAN 
(KUTYAJÁTÉK) . A finomságok ki-
piszkálása jó elfoglaltság lesz a kutya 
számára. 

4.  Ha idősebb a kutya, akinek prob-
lémái vannak az ízületeivel, akkor az 
úszás tökéletesen kiválthatja a hosszú 
sétákat, ugyanis a kedvence így anél-
kül tornáztathatja meg magát, hogy az 
ízületeit túlságosan megterhelné. Az 
úszáshoz azonban olyan vízfelületet 
kell keresni Szentgotthárdon, ahol a 
kutya fürdetése nem tilos. 

5.  Kerülni kell az intenzív mozgást 
közvetlen etetés előtt vagy után, hogy 
megelőzzék a gyomor-dilatáció (GDV), 
vagy a gyomorcsavarodás veszélyét! 
A futkározás és a hempergés súlyos 
problémákhoz vezethet evés után. 

6.  Vegyék figyelembe az időjárási kö-
rülményeket is! Hideg időben a talppár-
nák ki vannak téve a fagyás veszélyei-
nek, míg kánikula idején a megfelelő 
ivóvízmennyiségről kell gondoskodni, 
hogy elkerüljék a kiszáradást! 

7.  Ha a kutyának egészségügyi prob-
lémái vannak, mindenképpen egyez-
tetni kell egy állatorvossal, aki jól tudja, 
hogy milyen jellegű és hosszúságú 
sétára van szüksége a kedvencnek! 
Ha azt veszik észre, hogy a kutyus, aki 
rajong a sétáért, hirtelen ódzkodni 
kezd a kimozdulástól, akkor is érdemes 
felkeresni egy állatorvost! 

Korábbi cikkünkben kitértünk arra, 
hogy Szentgotthárdon póráz nélkül 
kizárólag kijelölt kutyafuttatón lehet 
mozgatni a kedvenceket, ezek a kijelölt 
kutyafuttatók nem teljes mértékben 
„klasszikus” kutyafuttatók. (Nincsenek 
bekerítve) 

A kutyafuttató jellemzően városi 
környezetben fizikailag lehatárolt 
közösségi kutyás használatra kije-
lölt terület, ahol a gazdi felügyelete 
mellett a kutyák szabad (póráz nél-
kül) biztonságos lemozgatására van 
lehetőség. 

Szentgotthárd belterületén az erre 
a célra kijelölt területek, ahol ebet 
futtatni csak felügyelet mellett lehet:  

• Akasztódomb térsége, Szentgott-
hárdról Apátistvánfalva felé haladva  a 
jobb oldalon található rét területe   

• vápa csatorna töltésén, a Lahn pa-
tak jobb oldali töltésén (Szentgotthárd 
felől érkezve a jobb oldali töltés)   

• a Rábapart e célra kijelölt területén, 
a folyó bal partján, a Penny Market 
mellett induló töltésen.

Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal

TANÁCSOK KUTYATARTÓKNAK 2. rész 

Vers- és prózamondó verseny
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Tegyük szebbé környezetünket! címmel önkéntes programot 
szervezett a Városi Gondozási Központ Szentgotthárd az in-
tézmény udvarán. A program célja a parkosítás, virágosítás 
által a különböző generációk összekapcsolása maradandó 
érték teremtése mellett.

A központ a közelmúltban 
kapott új kerítést az utcafront 
felől. A SIHU 237 MOTIVAGE 
projektnek köszönhetően le-

hetőség nyílt a terület önkén-
tes megszépítésére, ezért in-
vitálták a projektpartnereket, 
az idősek klubja látogatóit és 

Szentgotthárd Város Ifjúsági 
Tanácsának tagjait, hogy ön-
kéntes segítségnyújtás mellett 
varázsolják szebbé az udvar-
részt.  A terület előkészítését 
követően telepítettek évelős 
növényeket, bokrokat, fákat, és 
ültettek muskátlikat.  A munka 
fáradalmait az udvaron a nagy 
fák árnyékában pihenték ki 
frissítők mellett, és szalonnát 
is sütöttek. 

Köszönik minden részt-
vevő áldozatos munkáját! 
Köszönik a Fábián Növény-
kereskedésnek a gyönyörű 
virágokat, a Buldózer 2000 
Kft.-nek a tereprendezést, az 
EMERIK -FA Kft.-nek a felaján-
lott faaprítékot, a Titán-Beton 
Kft.-nek pedig a geotextíliát. 

Információ: 
Városi Gondozási Központ 

Szentgotthárd

MOZIMŰSOR
június 10. 19:00, június 11. 

19:00, június 12. 18:00, június 
13. 19:00, június 14. 19:00

Top Gun: Maverick (szink-
ronizált amerikai akciófilm 
– 2D)

Miután több mint harminc 
évet szolgált a flotta talán leg-
jobb pilótájaként, most a neki 
leginkább megfelelő helyen 
van: vakmerő tesztelőként egyre 
feljebb teszi a lécet, és ügyesen 
kitér az előléptetés elől, amely 
földi szolgálatra kötelezné. Ez-
úttal egy osztagnyi növendéket 
olyan különleges küldetésre kell 
kiképeznie, amilyet a haditenge-
részet még nem látott…

június 11. 17:00, június 12. 
16:00

A kis Nicolas és az elveszett 
kincs (szinkronizált francia 
családi vígjáték – 2D)

Nicolas remekül érzi magát 
otthon és az iskolában egyaránt. 
A haverokkal mindig valami 
csínytevésen törik a fejüket. A 
családfőt azonban előléptetik, 
ami költözéssel jár, sőt az or-
szág másik végébe. A kisfiú el 

sem tudja képzelni, mi lesz vele 
a barátai nélkül. Nincs más 
megoldás, fel kell kutatni az 
elveszettnek hitt kincset, hátha 
az maradásra bírja a szülőket…

június 17. 19:00, június 18. 
19:00, június 19. 18:00, június 
20. 19:00, június 21. 19:00

Jurassic World: Világura-
lom (szinkronizált amerikai 
kalandfilm, sci-fi akciófilm 
– 3D)

Négy éve már, hogy a Nublar-
sziget elpusztult. A dinoszau-
ruszok most már a civilizált 
világban élnek és vadásznak. A 
törékeny egyensúly átformálja 

a jövőt, egyszer és mindenkorra 
meghatározza, hogy az emberek 
maradnak-e a fő ragadozók a 
bolygón, amelyen most a törté-
nelem legfélelmetesebb teremt-
ményeivel kell osztozniuk…

június 18. 17:00, június 19. 
16:00

A kis Nicolas és az elveszett 
kincs (szinkronizált francia 
családi vígjáték – 2D)

Tartalom: június 11.17:00
június 24. 19:00, június 25. 

19:00, június 26. 18:00, június 
27. 19:00, június 28. 19:00

Jurassic World: Világura-
lom (szinkronizált amerikai 
kalandfilm, sci-fi akciófilm 
– 2D)

Tartalom: június 17. 19:00

június 25. 17:00, június 26. 
16:00

Lightyear (szinkronizált 
amerikai családi animációs 
sci-fi kalandfilm – 3D)

Ebben a lenyűgöző kaland-
filmben, ami egyúttal a játékfi-
gurát ihlető hős eredettörténete, 
az űrhajós intergalaktikus külde-
tésre indul egy csapat becsvágyó 
újonccal, no meg a robottársával, 
Soxszal az oldalán…

A LEGÚJABB DINÓS SZTO-
RI

A szentgotthárdi filmszín-
házban is tanúi lehetünk a 
Jurassic-korszak nagyszabású 
lezárásának. A két generáció 
most először egyesül ebben a 
merész, időszerű és lélegzetel-
állító kalandban, amely szinte 
az egész világot érinti. Eddig 
sosem látott őslényekkel, to-
vábbá szédületes akciókkal, 
valamint elképesztő és új 
vizuális effektekkel találkoz-
hat a közönség. A szuperpro-
dukció június 17-től 21-ig 3D, 
míg június 24-től 28-ig 2D 
formátumban kerül a speciális 
ezüstvászonra. További infor-
mációk és online helyfoglalás: 
www.csakanyimozi.hu

Önkéntesek segítették a környezet szépítését
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Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat (52.)

Közeleg a nyár, ami a spor-
tok és mozgásprogramok 
szerelmeseinek körében is 
az egyik legkedveltebb év-
szak. A termi edzéseket, a 
sportcsarnokokat és a zárt 
térben történő mozgásfor-
mákat felválthatjuk a víz-
parttal, a természettel és 
egyéb kültéri sportágakkal.  
A legtöbben ilyenkor túrá-
kat szerveznek, kerékpárra 
pattannak, futni indulnak, 
úsznak, eveznek vagy ép-
pen a szabadban is végez-
hető labdajátékok, vagy ütős 
sportágak közül választanak 
kedvükre valót. A nyár so-
kunk örömére nagy hőség-
gel jár, de egyben veszélyt 
is jelenthet, ha sportolásra 
adjuk a fejünket. Olyan prak-
tikákat, tippeket és sportolási 
szokásokat veszünk sorra, 
melyek minden mozogni vá-
gyót a nyári mozgásformák 
űzéséhez hozzásegíthetnek, 
de a sérülések elkerülését is 
szolgálják.
Folyadékbevitel és táplál-
kozás

Az első és legfontosabb a 
folyadékpótlás. A hőség és az 
esetleges magas páratarta-
lom okozta fokozott izzadás 
miatt, testünk a dehidratáció 
veszélyének van kitéve, ezért 
szükséges nagy figyelmet 

fordítani rá. A folyadékház-
tartást egyensúlyi helyzetben 
kell tartani, tehát a szerve-
zet által veszített folyadék 
mennyiségével megegyező 
felvett folyadékra (elsősor-
ban vízre) van szükségünk! 
Táplálkozás: a nyári szezon 
széles választékban kínál 
nekünk gyümölcs- és zöld-
ségféléket, ezeket nyersen, 
párolva, esetleg salátaként fo-
gyaszthatjuk. Gyümölcsöket 
akár edzés előtt is ehetünk, 
hiszen gyorsan felszívódó 
szénhidrátot tartalmaznak. 
Ajánlatos a napi 6-7-szeri 
étkezés, amennyiben rend-
szeresen sportolunk!

Tipp: a legideálisabb, ha 
már sportolás előtt 1-2 órá-
val megkezdjük a hidra-
tálást (pl.: 0,5-1 l víz, vagy 
izotóniás ital), edzés után 
30-60 percen belül együnk 
szénhidrátot és fehérjét 
is tartalmazó élelmiszert. 
A napszak megválasztása

A nyári napokra jellemző 
nagy hőség és erős napsütés 
könnyen pokollá teheti a sza-
badlevegőn végzett mozgás-
formáinkat, különösen, ha az 
általunk választott sport nagy 
igénybevételnek 
teszi ki testünket.

Tipp: a megeről-
tető edzésformákat 

kora reggel, vagy késő este 
végezzük. Egyéb esetben 
csökkentsük az időt, az inten-
zitást vagy az ismétlésszámot, 
és próbáljunk több pihenőt 
beiktatni.
Megfelelő ruházat

A funkcionális, sportág-
specifikus, vagy általános 
sportruházat viselésével hoz-
zájárulhatunk komfortérze-
tünk fenntartásához a nyári 
nagy melegekben és esős 
időben egyaránt. 

Tipp: a hőség ellen a speci-
ális kidolgozású, jól szellőző, 
nedvességelvezető, gyorsan 
száradó, a váratlan zivatarok, 
esőzések elleni védelemben 
pedig a különféle impreg-
nálással kezelt, vagy más 
módszerrel vízhatlanná tett 
ruhadarabok viselése.
Balesetek/sérülések meg-
előzése

A kisebb-nagyobb balese-
tek és sérülések nyáron is 
előfordulnak, de nyilván 
van mit tenni a megelő-
zésük érdekében. Az egyik 
módszer az alapos beme-
legítés elvégzése, mellyel 
felkészíthetjük testünket a 
terhelésre. A jó bemelegítés 

hatására növeljük az izmok 
vérellátását és serkentjük a 
vérkeringést, felkészítjük az 
idegrendszert, ezáltal ösz-
szehangoljuk a testet és az 
agyat, valamint rugalmasab-
bá és ellenállóbbá tesszük 
a szalagokat, védve azokat 
az esetleges sérülésektől. 
Fontos, hogy amennyiben 
olyan sportág űzésére adjuk a 
fejünket, mely eséssel járhat, 
bátran használjuk a sportág-
specifikus védőfelszerelé-
seket (pl.: kerékpáros sisak, 
kerékpáros kesztyű, térd- és 
könyökvédő, szemüveg stb.). 
A védőfelszerelések megóv-
hatnak az olyan komolyabb 
sérülésektől, mint a törés, 
zúzódás, felületi, vagy égési 
sérülések.

Tipp: sportág-specifikus 
bemelegítés elsajátítása, vé-
dőfelszerelések használata, 
egy kisebb elsősegélycsomag 
beszerzése, naptej használa-
ta, a sportolás helyszínének 
jó megválasztása, az észlelt 
rizikófaktorok elhárítása a 
sportmozgás kezdete előtt!

Hegyi Gergely
rekreációszervező és 

egészségfejlesztő (EFI) 

Sportolás nyáron

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

Az Európai Unió támoga-
tásával és az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával, az Interreg 
V-A Szlovénia-Magyarország 
2014-2020 Együttműködési 
Program keretében az „Idős-
barát régió kialakítása a ha-
tártérségben, a biztonságos 
és aktív időskort elősegítő, 
hosszú távú együttműködések 
kialakításával” rövid nevén 
„MOTIVAGE” SIHU237 jelű 
projektnek több megvalósult 

eseményéről számolhatunk 
be.

1. Havi rendszerességgel 
megtartottuk a 2021. szep-
tember hónapban elindult 
mentálhigiéné tárgykörébe 
tartozó programok közül az 
Alzheimer Café-t, valamint 
a mentálhigiénés segítség-
nyújtást.

2. Az önkéntes programok 
között a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum helyszí-
nein áprilisban húsvétvárón, 

míg májusban ker-
tészkedés keretében 
találkoztak a középis-
kolás, illetve idősebb 
generáció tagjai.

3. Mozgásprogram-
jaink záróakkordja-
ként a Lendvai Idősebb Polgá-
rok Otthona lakói és munka-
társai részére vittünk jó gya-
korlatot csoportnyi Szenior 
örömtánc formájában, illetve 
különböző mozgásformákat 
gyakoroltunk együtt, egymást 

segítve (torna, séta, petanque).
4. Örömmel vettünk részt 

a partnerek által szervezett 
alkalmakon is.

Rendelőintézet 
Szentgotthárd

A MOTIVAGE PROJEKT MEGVALÓSULT PROGRAMJAI 
A RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD SZERVEZÉSÉBEN
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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 

125 éve, 1897 júniusában 
kapcsolták be a szentgott-
hárdi telefonvonalat a me-
gyei hálózatba. Az akkor 
bevezetett kézi kapcsolással 
végzett összeköttetés a posta 
emeletén működött. 1994 ka-
rácsonyára Szentgotthárdon 
és Körmenden, valamint a 
járás 58 falujában osztrák 
rendszerű, digitális telefon-
központot adott át a Matáv. 
Az elvégzett fejlesztés 1,2 
milliárd forintba került.

120 éve, 1902. június 8-án 
alakult meg a Szentgott-
hárdi és Vidéki Állatvédő 
Egyesület, mely hosszú év-
tizedekig működött. Vezetői 
közt számos köztiszteletnek 
örvendő értelmiségit talá-
lunk: az elnök dr. Kiss Elemér 
főszolgabíró, az alelnök Pum 
Károly iskolaigazgató, a titkár 
Luka Ferenc tanító, a pénztá-
ros pedig Csuba István volt.

110 éve, 1912 júniusában 
jelent meg a helyi Wellisch 

nyomda kiadásában özvegy 
He i l m a n n-n é  A m b r ó z y 
Cecília „Kisdedóvói alaki 
munkák, játékok és színjáté-
kok dalokkal” című könyve 
óvóintézetek és családok 
használatára. A kiadvány 
3 korona 20 fillérbe került. 
Cecília asszony képesített 
óvónőként lett településünk 
legelső óvónője. Erdélyből, 
Kolozsvárról érkezett 1885-
ben. A kisdedóvó október 
1-jén nyílt meg a Széchenyi 
utca 26. szám alatt. Munká-
ját kezdetben csak egy dada 
segítette. 40 éven keresztül 
egészen 1925-ös nyugdíja-
zásáig, amit 66 évesen maga 
kért, látta el hivatását.

75 éve, 1947. június 29-én, 
a tanév végén rendezhették 
meg a gimnázium fenn-
állásának fél évszázados 
jubileumát. A jeles évfor-
duló 1943-ban lett volna 
esedékes, de akkor a II. vi-
lágháború miatt számos 

tanár és volt diák harcolt 
a frontokon, sokan még 
ekkor is hadifoglyok voltak. 
1947 júniusában viszont 
mindent alaposan meg-
szerveztek, a felejthetetlen 
öregdiák-találkozóról so-
káig beszéltek az emberek. 
Dremmel Antal városbíró, 
dr. Rozgonyi Vendel ügy-
véd, mint a legidősebb volt 
diák és Fülöp Géza, mint 
frissen érettségizett fiatal 
köszöntötték az intézmény 
vezetőit és a jelenlevőket. 
Az alapítók közül dr. Vargha 
Gábor ügyvéd volt jelen. Dr. 
Bátai Emil körorvos benső-
séges szavakkal emlékezett 
meg a köztiszteletben álló 
nyugdíjas igazgatóról, Marót 
Artúrról. A nap zárásaként 
este, a gimnázium Árpád 
cserkészcsapatának tábor-
tüzénél búcsúztak el egy-
mástól a meghívottak. 

70 éve, 1952. június 15-
én nyitotta meg kapuit 

az az intézmény, amely a 
Szentgotthárdi Kasza- és 
Kovácsműhely Rt. dolgo-
zói gyermekeinek szoci-
ális gondozását végezte a 
Szabadság tér 1. szám alatti 
bérelt épületben, a Liget 
sarkán. A napközi otthonban 
külön részt alakítottak ki 
a legkisebbeknek, így ezen 
időponttól számíthatjuk 
településünkön a bölcsődei 
ellátást. A 19 bölcsődés és 34 
óvodás korú kisgyermekről 
Gerlai Istvánné, Juliska néni 
vezetésével 8 fős személyzet 
gondoskodott. Két év múlva, 
1954. április 1-jén vette át a 
fenntartói jogot a községi ta-
nács. Egészen 1980 decem-
beréig ebben az épületben 
működött a bölcsőde.

40 éve, 1982. június 25-
én számolt be a Vas Népe a 
magtártemplom alatt talált 
temetkezési helyekről. 

Összeállította: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók júniusban
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Az idén új helyszínen, a Tar-
jáni sportcsarnokban mérték 
össze tudásukat az után-
pótlás korú kick-boxosok. 
Tudvalevő, hogy a magyar 
bajnokság győztese automa-
tikusan válogatott 
kvótát szerez a 
korosztályos vi-
lágversenyen való 
indulásra. A ne-
vezések számán 
látszott, hogy so-
kan szeretnének 
kijutni Jesolóba, 
ahol az idei vi-
lágbajnokságot 
rendezik. A Skor-
pió Kick-box SE-t 
idén Vörös Már-
ton képviselte, aki a cadet 
2, -63 kg, pointfighting és 
light contact küzdelmi ágban 
is kipróbálta magát. Már-
ton taktikus küzdelemmel 
pointfightingban hamadik, 
míg light contactban máso-
dik helyet ért el. A versenyző 
felkészítői: Hegedűs Zoltán, 
Kulcsár Ferenc és Takács 
Tibor voltak.

A szentgotthárdi Bedi Miklós 
a szombathelyi Agrobio Classic 
Kick-Box és Ökölvívó klubot 
képviselte. Pointfighting cadet 
2 -63 kg-ban mindenkit maga 
mögé utasítva megnyerte a 

magyar bajnoki címet, és  ki-
harcolta magának a jogot, hogy 
ebben a kategóriában súlycso-
portja legjobbjaként képvisel-
hesse hazánkat október elején 
az olaszországi Jesolóban az 
utánpótlás világbajnokságon. 
Köszönjük a felkészítést edző-
jének, Mayer Gábornak!

Információ: Skorpió 
Kick-Box SE és Bedi Miklós

Két év kihagyás után ismét 
nevezhetnek a környék fu-
táskedvelői a 18. Csatafutás-
ra. A szervezők a megszokott 
távokra várják a nevezéseket 
főfutamra (9,5 km), Harminc 
Éves Opel Hobbifutamra 
(2022 m), gyerekfutamok-
ra (több korcsoportban), 
parafutamra. Az előneve-
zés már elérhető a www.
csatafutas.com oldalon. Az 
előnevezés 07.15-én zárul, így 
érdemes előre nevezni. Az 
idei versenyre a Harminc-
éves Opel Szentgotthárd 
a főfutam és hobbifutam 
összes nevezője számára 

biztosítja a megszokott pólót. 
A futáson MINDEN nevező 
(gyerek, para, hobbi, főfutam) 
a rajtszáma felmutatásával 
1000 Ft-os kedvezményre 
jogosult a belépője árából a 
Szentgotthárd Spa & Well-
nessben. A verseny prog-
ramja sem változik 16.00 
után kezdődnek a gyerek- és 
a parafutamok, a főfutam 
mezőnye 18:30-kor rajtol, 
ezt követően startolnak a 
hobbifutók, akik ezúttal az 
Opel parkolóig és vissza 
futnak. Bővebb információ 
és versenykiírás az esemény 
honlapján olvasható.

Május 29-én folytatódott a 
Nyugat-dunántúli Regionális 
3D Íjász Bajnokság, a ver-
senyt Écsen, a Rábaring mel-
lett rendezték. A pálya már a 
megszokott nehézségű volt, 
hiszen a domborzati viszony, 
az emelkedők és lejtők ma-
gukban is nehézséget okoz-
nak a célok eltalálásában. A 
Szentgotthárdi VSE íjászai 
tudták, hogy mire számít-

hatnak, de azért a pályaépítő 
csapat minden évben okoz 
meglepetést. A gotthárdi 
íjászok több kategóriában is 
megmérettették magukat, és 
négy versenyzőt szólítottak 
az eredményhirdetéskor a 
dobogóra. 

Dallos Mariann nomád ka-
tegóriában, Mesics Kálmán a 
barebow kategóriában, míg 
Krajczár Kristóf a vadászref-
lex kategóriában ért el első 
helyezést. Korándi Szilárd a 

vadászreflex veteránok kö-
zött pontegyenlőséggel lett 
második.

A Szentgotthárdi VSE ifjú 
íjásza, Krajczár Kristóf, Lo-
vászpatonán indult a Suli 
Íjászbajnokság kvalifikáci-
ós versenyén április 30-án. 
Kristóf korábban már több 
versenyen is részt vett, el-
sősorban 3D versenyeken, 
ezen a megmérettetésen a 

pályaíjászatban is kipróbálta 
magát, ahol a népes mezőny-
ben (kategóriájában 11 fő) 
a második helyet szerezte 
meg, és egyúttal kvalifikálta 
magát az országos döntőbe 
is. A döntőt június 12-én a 
budapesti Gerely utcai sport-
pályán rendezik, ahol az ifjú 
versenyző az irányzék nél-
küli reflex U13 kategóriában 
folytatja szereplését. 

Információ: SZVSE íjász 
szakosztály

Több mint kétezer fiatalt 
mozgatott meg az Atlétikai Di-
ákolimpia Országos Döntője, 
amely egy hétig tartott a győri 
Olimpiai Sportparkban május 
25-31. között. A diákolimpiai 
versenyeken évente közel 160 
ezren indulnak az egész or-
szágban, a sportágakon belül 
az atlétika a legnépszerűbb. 
A győri döntőbe közel 2 ezer 
diák jutott be a megyei verse-
nyekről, ők hét napon keresz-
tül különböző korcsoportokba 
(I-VI. korcsoportban) osztva 
küzdöttek meg a diákolim-
pia legfényesebb érmeiért. A 
versenyen részt vett Major 
Dominik a Szent Gotthárd Ál-
talános Iskolából és Tass Máté 
a gimnáziumból. Dominik 
a Megyei Bajnokságot meg-
nyerve magasugrásban jutott 

a döntőbe, ahol az előkelő 10. 
helyet szerezte meg, felkészítő 
tanára Pappné Restás Csilla. 
Máté 100 m-es síkfutásban 
lett második a megyei viada-
lon, és az országos döntőben 
is jól futott, de sajnos ez a 
teljesítmény nem volt elég a 
továbbjutáshoz. 

g. á.

18. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás

Íjászversenyek

Atlétika Diákolimpia Országos Döntő

Kick-box Utánpótlás Magyar Bajnokság

Fóthi Attila, Bedi Miklós, 
Vörös Márton

Major Dominik, 
Pappné Restás Csilla
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Szentgotthárd-Rábafüze-
sen megemlékeztek a néme-
tek kitelepítésének 76. évfor-
dulójáról. Orbán Viktornak, 
a városrész képviselőjének 
kezdeményezésére és koor-
dinálásában, május 25-én a 
Rábafüzes központjában lévő 
emléktáblánál Óra Krisztián 
szentgotthárdi plébános-he-

lyettes áldotta meg a táblát, 
a résztvevők elhelyezték az 
emlékezés virágait és gyer-
tyát gyújtottak az 1946. május 
26-án kitelepített hianz né-
met ajkú rábafüzesi lakosok 
tiszteletére. 

Információ: 
Nagyboldogasszony 

Plébánia honlapja

A rábafüzesi németek 
kitelepítésére emlékeztek
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