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Egyedülálló időutazásra hív Szentgotthárd

Átadták az ipari parkhoz vezető bekötőutat

Egyedülálló attrakcióval bővült 
Szentgotthárd turisztikai kí-
nálata: január 20-án tartották 
meg az „Interaktív Időutazó Mú-
zeum Szentgotthárdon – Időm 
Szentgotthárdon” projektzáró 
rendezvényét. Az egykori ciszter 
udvarház felújításával egy mo-
dern, többfunkciós közösségi tér 
jött létre a város szívében.

Folytatás az 5. oldalon 

Január 27-én hivatalosan is átadták a 
közelmúltban befejezett 2x1 sávos M80-
as autóúthoz kapcsolódó szentgotthárdi 
bekötőutat, amely a rábafüzesi körfor-
galomtól vezet az ipari parkig és onnan 
a városba. A korábbi rábafüzesi lámpás 
kereszteződés kikerülésével 1,2 kilomé-
terrel rövidült az út az M80-astól. 

Tavaly januárban adták át a munkate-
rületet az építőknek, a műszaki átadás 
november 30-án volt, az útszakasz 
végleges üzembe helyezése december 
9-én történt, az autósok már ekkortól 
használhatták a bekötőutat. 

Folytatás a 3. oldalon 
Huszár Gábor és V. Németh ZsoltHuszár Gábor és V. Németh Zsolt
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Rendhagyó módon emlékezett meg a város a magyar kultúra 
napjáról január 22-én. Délelőtt az önkormányzat Facebook 
oldalán, délután pedig a Nagyboldogasszony templom előtti 
téren zajlott a program.

A koronavírus-járvány alatt 
már bevált módon, Szentgott-
hárd Város Önkormányzata 
Facebook oldalán vette kez-
detét a magyar kultúra napjá-
nak ünneplése. A Takács Jenő 
AMI diákjai Páliné Herczeg 
Anita zongorakíséretével 
énekelték el a Himnuszt, majd 
Sebestyénné Németh Eszter 
intézményvezető köszöntő-
je hangzott el. Beszédében 
hangsúlyozta, hogy Szent-
gotthárdon is több lehető-
ség van arra, hogy felnőttek, 
gyerekek a válságos idők 

ellenére is foglalkozzanak a 
kultúrával. 

„Sok mindent lehet örökölni, 
de ha csak ülünk a babérjain-
kon, az öröklött dolgokon, ak-
kor egyszer csak elfogynak. Így 
van ez a kultúrával is, elfogy és 
nem gyarapszik. A megörökölt 
hagyományokhoz meg kell te-
remtenünk a saját kultúránkat 
is, és meg kell adni ezt a lehető-
séget a gyerekeinknek is. Mert 
bizony a kultúrát minden nem-
zedéknek meg kell teremtenie.” 

Délután a Nagyboldogasz-
szony templom előtti téren 

Hrabovszky-Orth Katinka, a 
Pannon Kapu Kulturális Egye-
sület elnöke köszöntötte a je-
lenlévőket. Emlékeztetett arra, 
hogy – a kézirat tanúsága sze-
rint – Kölcsey Ferenc 1823. ja-
nuár 22-én tisztázta le Csekén 
a Himnusz kéziratát. Kiemelte, 
hogy nem csupán e jeles évfor-
dulóra emlékezhetünk, hanem 
Petőfi Sándor és Madách Imre 
születésének 200. évfordulóját 
is megünnepelhetjük idén.

A verses performansz során 
Petőfi Sándor Anyám tyúkja 

című versét, majd Pilinszky 
János Apokrif című művének 
részletét olvasták fel a jelen-
lévők. A program zárásaként 
Szentgotthárd Város Vegyes-
kara, a Békefi Antal Népdalkör 
és a Szivárvány Kórus eléne-
kelte Petőfi Sándor Távolból 
című megzenésített versét, 
legvégül pedig felcsendült a 
Himnusz is.

Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal
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A magyar kultúra napján

Doncsecz András városüzemeltetési vezető lapunknak 
elmondta, hogy január 24-én új napelemes közvilágítási 
lámpákat helyeztek ki a rábafüzesi kerékpárúton, illetve 
a Szentgotthárd-Máriaújfalu Kis utcában. 

Továbbá a Mária utca, illetve a rábafüzesi Kodály Zoltán 
utca végére is kerültek lámpatestek. A Máriaújfalut Rá-
bakethellyel összekötő Kis utca máriaújfalui városrészre 
eső közvilágítással eddig nem rendelkező szakaszán is 
kiépült a közvilágítás. Továbbá a rábafüzesi kerékpárúton 
a II. ütemben egy újabb 350 méteres szakaszon folytató-
dott a közvilágítás kiépítése. A Kodály Zoltán utca, illetve 
a Mária utca végén pedig kivilágítás nélküli részekre ke-
rültek ki lámpatestek. A beruházások részeként összesen 
huszonhárom darab újgenerációs, 40 wattos napelemes 
lámpatestet szereltek fel, talajcsavarral rögzített tűzi-
horganyzott fémkandeláberekre. A kivitelező a berhidai 
székhelyű VILATTI-TECH Kft. volt. A projektet teljes egé-
szében Szentgotthárd Város Önkormányzata finanszírozta 
a város saját költségvetésének terhére, bruttó 10 millió 751 
ezer Ft értékben.

(t. m.)

Napelemes közvilágítási  
lámpatesteket telepítettek a városban  
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Folytatás az 1. oldalról
Huszár Gábor polgármes-

ter elmondta, a projekt előz-
ményeként a bekötőút első 
– az M80-as autóút szent-
gotthárdi csomópontjának 
körforgalmától a Rábafüze-
si-patakig tartó – 190 mé-
teres része még az M80-as 
autóúttal együtt, uniós for-
rásból épült meg. Ezt teszi 
teljessé a mostani, hazai 
forrásból megvalósított fej-
lesztés. A nettó 555 millió 
forintos projektben egy tíz 
méter hosszú, a Rábafüze-
si-patak felett átívelő közúti 
felüljáró, valamint egy 270 
méter hosszú, 2x1 forgalmi 
sávos út kialakítása történt 
meg, amely csatlakozik a 
Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata által 2020-ban 
TOP forrásból létesített ipari 
úthoz. Az út és a nyílt csapa-
dékvíz-elvezetési rendszer 
kialakításával és a hídépítés-
sel együtt a beruházás során 
a közműveket is kiépítették. 
A közvilágítási hálózatot 
264 méteren, a vízvezeték-
hálózatot 223 méteren, a 
szennyvízhálózatot 225 mé-
teren bővítették a leendő 
ipari park igényei szerint. A 
polgármester hangsúlyozta: 

az út elkészülését nagyban 
segítette Pék János főépítés-
vezető és Sopár Márton, a 
NIF Zrt. munkatársa. A NIF 
Zrt. kiemelt nemzetgazda-
sági beruházásként kezelte 
a hiányzó szakasz megépí-
tését. A korszerű bekötőúttal 
közvetlen közúti kapcsolat 
jöhetett létre Szentgotthárd 
és Szentgotthárd Ipari Park-
ja, valamint az M80-as autóút 
szentgotthárdi külön szintű 
csomópontja között, aminek 
következtében a város meg-
közelítése 1,2 kilométerrel 
rövidült. 

Az átadón részt vett Kissné 
Köles Erika, az Országgyűlés 
szlovén parlamenti szószó-
lója is, aki azt hangsúlyozta, 
hogy a bekötőút nemcsak a 
szentgotthárdiaknak jelent 
sokat, hanem a térségben, a 
Rába-vidéken élőknek is. 

V. Németh Zsolt miniszter-
elnöki megbízott, a térség or-
szággyűlési képviselője elöljá-
róban megköszönte mindazok 
munkáját, akik a projekt meg-
valósításában részt vettek. – A 
bekötőúttal felkerült az i-re a 
pont. Az út három szakaszban 
épült meg, ehhez tervezésre és 

a szentgotthárdi önkormány-
zat előrelátó gondolkodására is 
szükség volt. Nekünk az a dol-
gunk, hogy a Körmend–Szom-
bathely közötti is megújuljon, 
akkor az ország legnyugatibb 
városából is kényelmesen, au-
tóúton és autópályán el lehet 
jutni a fővárosig. Ezt a részt a 
szaktárca is kiemelten kezeli. 
Ha újra felpörög a gazdaság 
és beindulnak az állami beru-
házások, akkor reményeink 
szerint az elsők között lesz ez 
a szakasz – zárta beszédét az 
országgyűlési képviselő. 

(t. m.)

Átadták az ipari parkhoz vezető bekötőutat

A Rendelőintézet Szentgotthárd által működtetett Rá-
kóczi u. 5. szám alatti – gyermek háziorvosi rendelők 
felett – tetőtéri nagyterem számos olyan csoportnak és 
programnak ad helyet, amelyek a rezsitakarékosság okán 
bezárt, korábban közösségi terekként működő helyisé-
gekből kiszorultak.

Mozgásprogramok tekin-
tetében, az évek óta az EFI 
keretében működő egészség-
megőrző torna és Életmód 
Jóga Klub mellett helyszínt 
biztosítunk a Gerinctréning 
Fit-Ball labdán, a Rozmaring 
tánccsoport, Szenior Öröm-

tánc, illetve újként induló 
Szenior Egyensúly Tréning 
foglalkozások részére.

A tetőtéri teremben, ugyan-
csak évek óta, havi rendsze-
rességgel találkozó Diabetes 
Klub tagjai mellett, nagyon 
szívesen fogadjuk a Galago-

nya Szívklub, a Harmónia 
Egészségvédő Kör, a Nyugdí-
jas Pedagógusok Egyesülete 
csoportjait is megbeszélések, 
együttlétek, kézműves foglal-
kozások céljából.

A termet használók elfo-
gadták, hogy a helyiségben – 
gazdaságossági szempontok-
nak megfelelően – lecsavart 
fűtőtestek mellett, az adott 
hőmérsékleti viszonyokhoz 
alkalmazkodnak.

A Magyar Vöröskereszt Vas 
Megyei Szervezete megke-

resését is nyitottan fogadtuk, 
hiszen álláspontunk szerint a 
véradás az életmentés egyik 
pillére. Ennek megfelelően 
a 2022. december 14. napján 
már megvalósult egy alka-
lommal és az előzetes tervek-
nek megfelelően február 15-
én is jöttek a szentgotthárdi 
véradók, hogy segíthessenek 
embertársaiknak.

Információ: 

Rendelőintézet 
Szentgotthárd

Új helyszínen a közösségi programok és a véradás

Huszár Gábor, V. Németh Zsolt, Szép RenátaHuszár Gábor, V. Németh Zsolt, Szép Renáta
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Január 30-án tartotta ülését a 
szentgotthárdi önkormány-
zat. A képviselők megvitatták 
és elfogadták a 2023-as év 
költségvetését. Az ülésen 
még számos egyéb témát is 
napirendre tűztek. 

Huszár Gábor polgármester 
beszámolt a két ülés között tör-
téntekről. Elmondta: sikerült 
elérni, hogy az önkormányzat 
tulajdonába kerülhessenek 
a Rába-parti kiskertek, sok 
családnak – akik ott művelik a 
földet, zöldséget, gyümölcsöt 
termelnek – jelent ez meg-
nyugvást. Az önkormányzat 
és a plébánia együttműködési 
szerződést kötött január 20-án, 
a ciszter örökség megismerte-
téséhez járul hozzá, hogy újra 
átjárhatók a kolostor ajtajai, 
amelyeket elfalaztak a háború 
után. A templom és a kolostor 
értékeit is be tudják mutatni a 
látogatóknak. 

A költségvetési tervezet tár-
gyalása előtt a polgármester 
elmondta, annak összeállítá-

sakor még több bizonytalan 
tényezővel – infláció, az ener-
giaárak drasztikus megeme-
lése, a munkabérek növeke-
dése – kellett szembesülniük. 
Az önkormányzat feladatait, 
az intézmények fenntartását 
továbbra is stabilan ellátja, 
a hitelfizetési moratórium 
lejárta után is  helytáll a fürdő 
banki követeléseiért, amelyek 
290 millió Ft-ról 480 millió 
Ft-ra nőttek.

A város 4 011 450 000 fo-
rintból gazdálkodhat az idén, 
iparűzési adóból 1 milliárd 270 
millió forinttal számoltak. Be-
ruházásra, fejlesztésre 445 252 
266 Ft-ot terveztek be, ennek 
jelentős része pályázati pénz, 
az intézmények fenntartásá-
ra, működtetésére 1 milliárd 
300 milliót fordítanak.

A tavalyinál  valamivel 
kevesebb jut beruházásra, 
felújításra és tartalékképzés-
re, mondta Kovács Márta, a 
Pénzügyi, Jogi és Gazdasági 
Bizottság elnöke. Márciusban, 
a zárszámadás után, amikor 

már pontosabban ismerik 
a bevételeket és a kiadáso-
kat, akkor újra a testület elé 
kerülhet a költségvetés. Az 
elnök megköszönte mind-
azok munkáját, akik a költ-
ségvetés tervezésében részt 
vettek. Dr. Haragh László, az 
önkormányzat Erőforrások 
és Szociális Ügyek Bizottságá-
nak elnöke elmondta, kisebb 
mozgástere van az idén az 
önkormányzatnak ahhoz, 
hogy forrásokhoz jusson, de 
a bizottság is támogatja a 
költségvetés elfogadását.

A képviselő-testület elfo-
gadta a 2023-as költségvetést.  

A továbbiakban módosítot-
ták a lakbérek megállapításá-
ról szóló rendeletet, tárgyal-
tak a közvilágítás energia-
megtakarítási lehetőségeiről. 
Határoztak a Szent Gotthárd 
Általános Iskola Sportcsarno-
kának bérleti díjáról és hasz-
nálatba adásáról. November 1. 
és március 31. között 3350 Ft 
rezsi hozzájárulási díjat kér-
nek a használatért, a csarnok 

üzemeltetését a Szentgott-
hárdi Sport- és Turisztikai 
Nonprofit Kft. fogja végezni.

Pályázatot írnak ki a IV. 
számú háziorvosi körzet be-
töltésére, június 30-án távo-
zik dr. Kovács Éva, a korábbi 
háziorvos, átadja a praxist. 
Közös megegyezéssel meg-
szüntették az  erdőgazdál-
kodói feladatok ellátására 
kötött megbízási szerződést, 
új szerződést kötöttek a Me-
faker 2000 Kft.-vel. 

Megszavazták a képviselők, 
hogy a Sztg. 0167/75 és 0167/77 
hrsz.-ú ingatlanok (Rába-
parti kiskertek területe) az 
önkormányzat tulajdonába 
kerüljenek. Kovács Márta 
megköszönte Simon Miklós-
nénak, hogy elindította az 
ügyet, Huszár Gábor polgár-
mester pedig V. Németh Zsolt 
országgyűlési képviselőnek 
köszönte meg, hogy „kimoz-
dította az ügyet a holtpontról”.

Zárt ülésen két témáról 
tárgyaltak. 

(t. m.)

Nehezedő feltételek között döntöttek 
a város költségvetéséről

Január 20-án, a Szentgotthárdi Önkormányzati Hivatal 
polgármesteri tárgyalójában írta alá azt az együttműködési 
megállapodást Bodorkós Imre plébános és dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző, amely a ciszter örökség széles körben történő megis-
mertetését és bemutatását is erősíti.

 A régi átjárók megnyitásá-
val újabb szakaszába léphet az 
egykori ciszter kolostorépület, 
valamint a barokk templom 
turisztikai és kulturális hasz-
nosítása, hiszen a hivatalban 
található kiállítások, közösségi 
terek és a templom művészeti 
kincsei oly módon is láto-
gathatók lesznek, hogy nem 
kell kilépni a látogatóknak az 
épületegyüttesből. 

Mindkét fél elkötelezett ab-
ban, hogy a gazdag történelmi 
múltat és ciszter örökséget 
meg kell őrizni, és meg kell 
mutatni az érdeklődőknek. A 
Nagyboldogasszony Plébánia 
és a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal is 
szeretettel várja a látogatókat!

 Információ: 
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

Együttműködési megállapodást kötött a Nagyboldogasszony 
Plébánia és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Bodorkós Imre, dr. Dancsecs Zsolt, Bodorkós Imre, dr. Dancsecs Zsolt, 
Huszár GáborHuszár Gábor
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Folytatás az 1. oldalról
Huszár Gábor köszöntötte 

a megjelenteket, V. Németh 
Zsolt miniszterelnöki biztost, 
a térség országgyűlési képvi-
selőjét, Metka Lajnšček főkon-
zult, Kissné Köles Erikát, a szlo-
vén nemzetiség parlamenti 
szószólóját, és Majthényi Lász-
lót Vas Vármegye Közgyűlésé-
nek elnökét. A polgármester 
röviden ismertette a valamivel 
több mint 300 milliós projekt 
történetét. A „Társadalmi és 
környezeti szempontból fenn-
tartható turizmusfejlesztés” 
című, TOP-1.2.1-16 kódszámú 
pályázati felhívás kizárólag 
olyan turisztikai fejlesztések 
támogatását tette lehetővé, 
amelyek megfeleltek a felhí-
vásban támasztott komplex 
feltételrendszernek. Elvá-
rásként fogalmazódott meg 
a többfunkciós helyiségek 
kialakítása, a turistafogadás 
feltételeinek létrehozása, ven-
dégfogadó terek kialakítása 
ugyanúgy, mint a komplex 
turisztikai, információs és 
látogatómenedzsment szol-
gáltatások és az időjárástól 
független kínálati program 
létrehozása. 

Az előzetes terveknek meg-
felelően egyszerre több fej-
lesztést is megvalósított a 
beruházás. Létrehozott egy 
olyan, teljesen egyedülálló 
élmény-múzeumot, amely 
Szentgotthárd történelmét 
rendhagyó módon mutatja 
be. A virtuális valóság segít-
ségével „személyesen” ta-
lálkozhatnak a látogatók a 
városalapító III. Béla királlyal, 
beszélgethetnek egy közép-
kori ciszter szerzetessel, de 
beléphetnek Montecuccoli 
sátrába a szentgotthárdi csata 
idején, és dolgozhatnak Széll 
Kálmán miniszterelnöknek is.

A polgármester kiemelte, a 
turisztikai vetületen túl a vá-
rosképet is jelentősen alakítja 
a beruházás: a város központ-

jában, a barokk templom és 
kolostor közvetlen szomszéd-
ságában álló romos, életveszé-
lyes épületet a projektnek kö-
szönhetően sikerült felújítani. 
Az egykori ciszter udvarház 
átalakításával ma már egy 
modern, háromszintes épület 
fogadja a betérőket. Mindeze-
ken túl újabb többfunkciós 
közösségi tér is létrejött: a 
fogadótérben a látogatókat 
a kávézó mellett kiállítási és 
rendezvénytérként, továbbá 
városi információs pontként 
is használhatják. 

Huszár Gábor elmondta, 
a pályázat összeállításakor 
fontos szempont volt, hogy 
egy olyan attrakció jöjjön 
létre Szentgotthárdon, amely 
nem csupán a helyieket és a 
már helyben lévő turistákat 
szólítja meg, hanem szélesebb 
körben is felkelti a figyelmet. 
Ennek érdekében a progra-
mot négy nyelven alakították 
ki: a magyar mellett német, 
angol és szlovén nyelven is 
kipróbálható. 

A polgármester végül meg-
köszönte a projekt megva-
lósításában közreműködők 
segítségét. Kiss Gábornak az 
építészeti tervezést, a Tender 
Építőipari és Szolgáltató Kft.-
nek az építészeti kivitelezést, 
a VÉKO Invest Kft.-nek az 
építészeti műszaki ellenőrzést.  
A Private Moon Bt.-nek az 
időutazó attrakció megter-

vezését és kialakítását, a Dí-
szletgyár Kft.-nek a dísz letek 
elkészítését. A Hatodikszék 
Kft. kreatív ügynökségnek az 
arculati kialakítást, az Aszta-

los-Kovács Kft.-nek a fogadó-
tér bútorzat elkészítését, Dr. 
Bíró Juditnak a közbeszerzési 
eljárások lefolytatásában való 
segítséget. A polgármester kü-
lön elismeréssel említette az 
InnoTeq Kft.-t, mint az attrak-
ció gerincét jelentő komplex 
szoftveres háttér kialakítóját 
és az attrakció véglegesítésé-

hez szükséges, minden részlet-
re kiterjedő finomhangolóját. 
Rajnai Gábor a produkció 
hardveres kialakításában je-
leskedett. A projektmenedzs-
mentet dr. Dobos Adrienn 
projektmenedzser mellett 
műszaki-pénzügyi oldalról Bá-
ger Teréz és Német-Tóth Mari-
anna segítette, illetve a projekt 
kezdeti szakaszában Páczné 

Szakál Éva is kivette a részét a 
feladatokból. Az üzemeltetésre 
létrehozott Szentgotthárdi 
Sport és Turisztikai Nonprofit 
Kft. (Bartyik Márta, Légrády 

Rita, Rédl Dániel) a tesztelé-
sekben és a fogadótér kiala-
kításában működött közre.  
A polgármester külön kiemel-
te dr. Gábor László munkáját, 
aki a legtöbbet tette az elmúlt 
években azért, hogy az évekkel 
ezelőtt megálmodott fejlesztés 
megvalósulhasson.

V. Németh Zsolt miniszter-
elnöki biztos is elismeréssel 
szólt a projekt során megva-
lósított turisztikai attrakcióról. 
Beszédében emlékeztetett 
arra, hogy a mai fiatalok igény-
lik az interaktivitást, ezt pedig 
az Időutazó Múzeum biztosít-
ja. A szentgotthárdiak számára 
is valódi élményt nyújthat a 
játék, éppúgy, mint az idelá-
togató turistáknak. Örömét 
fejezte ki azzal kapcsolatban, 
hogy nem egy új építmény ad 
helyet a múzeumnak, hanem 
egy régi épület újulhatott meg 
és kaphatott új funkciót. 

Jó hangulatban folytatódott 
a program, a létesítmény felső 
szintjein található öt időszo-
bába is betekinthettek a ven-
dégek, és néhány feladványba 
bele is kóstolhattak.

Információ:   
Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal
Fotó: Pap Eszter / Sztiphoto

Egyedülálló időutazásra hív Szentgotthárd
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Szentgotthárdon lakások, intézmények távfűtését látja el a 
körmendi központú Régióhő Kft. A gáz árának drasztikus 
emelkedése miként érinti a szolgáltatást igénybe vevőket 
és a gazdasági társaságot, erről kérdeztük Németh Istvánt, 
a cég ügyvezetőjét. 

– A távfűtés előnyeit sokan és 
sok évtizede élvezik, érzékelhe-
tő-e, hogy próbálnak menekülni 
az ügyfelek? 

– Nem tapasztaltuk, és en-
nek olyan oka is van, hogy 
nehéz kiváltani, más műszaki 
megoldást találni, a lakossági 
fogyasztóknak pedig egy-
általán nem érdemes ezen 
gondolkodni, hiszen a re-
zsicsökkentés védi őket az 
áremelkedéstől. A lakossági 
árak tíz éve változatlanok. Van 
még valami, amire ez igaz?

 – Milyen árakat alkalmaznak, 
mióta tart az áremelkedés? 

– Három kategória van: 
első a lakossági, a második 
az úgynevezett külön kezelt 
intézmények (kórház, önkor-
mányzat és ezeknek a hiva-
talai, szervei) a harmadikba 
tartoznak a vállalkozások 
(a távhő terminológiájában 
az egyéb fogyasztók).  A táv-
hőszolgáltatás lakossági ára 
nem változott, mert 2012 óta, 
a rezsicsökkentés jóvoltából 
az állam kiegészíti a hiányzó 
összeget. A másik két kate-
góriánál nincs kompenzáció, 
így ott az önköltségi árat kell 
alkalmazni. A külön kezelt in-
tézményeknél a fizetendő árat 
jogszabályban, és városonként 
határozták meg, miként a 
lakossági hatósági árat is. A 
hatósági ár nem vonatkozik 
az egyéb fogyasztókra. Októ-
ber elsejétől kezdődött az új 
„gázév” (szolgáltatói szakszó), 
amikor új szerződést kell köt-
ni. 2022 októberétől az eddigi 
2800 Ft/GJ körüli érték helyett 
több mint 43000 Ft/GJ lett a 
földgáz egységára, az önkölt-
ség is így nőtt. A távhőszol-
gáltatást a fogyasztói díjakból 
és az állam által folyósított 

lakossági ártámogatásból mű-
ködtetjük. Az Energiahivatal 
javaslatára a TIM (Techno-
lógiai és Innovációs Minisz-
térium), mint hatóság szabja 
meg az árakat és ellenőrzi a 
szolgáltatókat. 

– Szentgotthárdon mi a hely-
zet? 

– A két általános iskolát, az 
önkormányzati hivatalt és a 
kormányhivatalt, az önkor-
mányzat intézményeit (a mozi 
kivételével) és 550 lakást látjuk 
el. A takarékossági formák be-
vezetése után hektikussá vált a 
fűtés, az intézményeknél akkor 
kapcsoljuk be a szolgáltatást, 
amikor hivatalosan kérik. Na-
gyon sok helyen szereltek fel 
költségosztókat, az elszámo-
lási viták elkerülése végett is 
hasznos ez a megoldás, ahol 
lehetséges. Az intézményeknél 
és a lakásoknál is a takarékos-
ság lehet a kialakult helyzet 
egyik kulcsa. A szentgotthárdi 
tömblakások közül mindegyik 
távhőfűtéses otthonban ra-
diátoronként szabályozható, 
állítható a kívánt hőmérséklet.  
Minden 1 Celsius fokos csök-
kentés hozzávetőleg 6%-os 
energiaspórolást jelent. 

– A számlák befizetése zökke-
nő nélkül teljesül?

– Még nincsenek meg a ta-
valyi összesítések, de egyelőre 
nem érzékeljük nagy arány-
ban az elmaradást. 

– Meddig lesznek érvényesek 
a mostani árak?

– A szolgáltatási szerződé-
sek és a jogszabályok határoz-
zák meg azok érvényességét. 
A hatósági árak kívül esnek 
a hatáskörünkön. Azt viszont 

nehéz elképzelni, hogy ilyen 
magas energiaköltségek mel-
lett sosem fognak változni. Az 
„egyéb fogyasztók” díjtételeit 
muszáj a költségekhez igazí-
tani. A takarékosság viszont 
mindenkinek érdeke, oda kell 
figyelni a szükségtelen mér-
tékű energiafelhasználásra. 
Ma is sok helyiségben túlfűtés 
van, főleg ott, ahol egyénileg 

nem tudják az energiavétele-
zést a termosztát-szelepekkel 
szabályozni.  

– A cég hogyan takarékos-
kodhat? 

– A hőtermelő eszközök 
és egyéb berendezések kar-
bantartásával, a szolgáltatói 
eszközök hőszigetelésének 
fokozásával. Ezenkívül oda-
figyelünk arra, hogy a külső 
hőmérsékletnek megfelelő 
fűtővíz keringjen a radiáto-
rokban. A távhőszolgáltató 
hatásköre a hőközpontokig 
tart. Oda érkezik az energia, a 
vezetékeken keresztül jut be 
az épületekbe, lépcsőházakba, 
hőfogadókba, itt mérjük hite-
les mérőeszközökkel. 

– Lát esélyt arra, hogy Szent-
gotthárdon biofűtőművel kivált-
ják a távfűtést?

– Tanulmányozzák ezt a 
kérdést az önkormányzatnál, 
egy meglévő tanulmányterv 
átdolgozására készülnek. Sze-
mély szerint én egyelőre nem 
látom egyszerű feladatnak. 
Két ok miatt: nehéz a fűtési 
körzet közelében alkalmas 
helyet találni egy ilyen létesít-
ménynek, valamint a beruhá-
zás költségeinek fedezetére 
egyelőre nincs forrás. Ez vi-
szont remélhetőleg változni 
fog, ha a régóta várt, távhőre 
alkalmas pályázatokat végre 
kiírják. 

t. m. 

A távhőszolgáltásról az áremelkedések után
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Az 1952-53-as perek, a 
hortobágyi kitelepítés 
és az ötvenhatos ese-
mények farkasfai áldo-
zatainak emlékállításá-
ra gyűjt forrást a közala-
pítvány. A farkasfai szár-
mazású Németh Imre 
által kezdeményezett és 
anyagilag is támogatott 
projekt megvalósítá-
sához Szentgotthárd 
Város Önkormányzata 
is hozzájárult. Az em-

lékmű megvalósításá-
hoz azonban további 
forrásra is szükség van. 
Aki támogatja a kez-
deményezést, a Szent-
gotthárdért Közalapít-
vány alábbi számlaszá-
mára tehet felajánlást: 
1 1 7470 6 8 -2 0 0 0 1 474 .  
(A közlemény rovatban 
kérjük feltüntetni: far-
kasfai emlékű.)

További információ: 
94/553-021

A Szentgotthárdért Közalapítvány felhívása

Több mint 20 éve rendezi 
meg a III. Béla Informatikai 
Versenyt a VMSZC III. Béla 
Technikum és Kollégium. 

A hosszú múlttal rendelke-
ző megmérettetést néhány 
éve az általános iskolai 7-8. 
osztályosok számára írták 

ki. Az utóbbi évek kényszerű 
online lebonyolítását követő-
en a 2022/2023-as tanévben 
„élőben” a szentgotthárdi kö-
zépiskola termeiben mérték 
össze tudásukat, képességüket 
a csapatok. A megmérette-
tésre 2022. december 8-án 
került sor.

A sokfajta logikai, infor-
matikai, ügyességi feladatok 
alaposan megdolgoztatták a 

résztvevőket, és szoros ver-
senyben alakult ki a végső 
sorrend.

III. helyen végzett a Szent 
Gotthárd Általános Iskola és 
Gimnázium Fiúk csapata: Né-
meth Kristóf és Végvári Ger-
gő, felkészítő tanáraik: Jakab 
Anikó - Joó Tamás, II. helyen 

végzett az OKZ ÁI Somogyi 
Béla Tagiskolája Somogyi Tech 
Support csapata: Gyöngyössi 
Barna és Varga Zerind Belián, 
felkészítő tanáruk: Hajmási 
Katalin volt. 

Az I. helyet a Szent Gotthárd 
Általános Iskola és Gimnázi-
um Fiukák nevű csapata: Pin-
tér Noel és Nádasdi Nimród 
szerezte meg, felkészítő taná-
raik: Jakab Anikó - Joó Tamás 

voltak. II. helyen végzett az 
OKZ ÁI Somogyi Béla Tagis-
kolája Somogyi Tech Support 
csapata: Gyöngyössi Barna és 

Varga Zerind Belián, felkészítő 
tanáruk: Hajmási Katalin volt. 
III. helyen végzett a Szent 
Gotthárd Általános Iskola és 
Gimnázium Fiúk csapata: Né-
meth Kristóf és Végvári Gergő, 
felkészítő tanáraik: Jakab Ani-
kó - Joó Tamás.

Gratulálunk a csapatoknak!
Köszönjük az iskola oktatói-

nak a verseny megszervezését, 
valamint az Alapítvány Szent-
gotthárd Szakképzéséért-nek 
a díjakat.

Információ: 
 VMSZC III. Béla 

Technikum és Kollégium 

Újra személyesen versenyezhettek  
az informatikai csapatok

A Liftin’G négy nélkülözhetetlen elektrokozmetikai technológiát tartalmaz, 
melyekkel látványos és eredményes kozmetikai kezeléseket végezhetünk.

• Újgenerációs iontoforézis GIGI Kozmetika
• Újgenerációs ultrahang Merkl Andrea
• Face-lifting Szentgotthárd, Zöld Mező utca 35/A
• Mikromasszázs Tel.: 06 20 943 4712
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Intézményünkben, a Móra 
Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeum gyermekrészlegé-
ben 2022 márciusától Ba-
ba-mama klubot indítottunk, 
a tagok havonta találkoztak.

Célunk az volt, a kisgyerekes 
szülők és kicsinyeik látogassák 
könyvtárunkat, tehát népsze-
rűsítsük az olvasást. Emellett 
az anyukák és apukák gyer-
meknevelési tapasztalataikat 
megoszthassák egymással, 
illetve fontos az is, hogy a 
kisgyerekek „szokják” a kö-
zösséget. A klub tagjai havonta 
egy alkalommal találkoztak. A 
szentgotthárdi látogatók mel-
lett a környékbeli falvakból 
is érkeztek érdeklődők. Töre-
kedtünk arra is, hogy hasznos 
információkkal lássuk el a 

szülőket. Így minden összejö-
vetel alkalmával meghívtunk 
egy előadót, előzetesen fel-
mérve, hogy milyen témában 
tartsanak előadást. Így került 
sor az alábbi előadásokra:

Március: „Alvási szokások, 
nehézségek” – Mittli Éva klini-
kai gyermek szakpszichológus

Április: „Az érintés hatalma: 
a babamasszázs jótékony ha-
tásai” – Dériné Tóth Andrea 
védőnő, babamasszázs oktató

Május: „Vissza a természet-
hez: gyógymódok, megelőzés, 
öko háztartás az egyszerűség 
jegyében” –  Grebenár-Császár 
Anett természetgyógyász

Június: Közösségben a gyer-
mekem” – Mittli Éva klinikai 
gyermek szakpszichológus

Szeptember: „A korai fej-
lődés állomásai, a fejlesztés 
lehetőségei otthon, illetve a 
Pedagógiai Szakszolgálat-
ban” – Riederauer Andrea oligofrénpedagógus, szur-

dopedagógus, szülő-gyermek 
konzulens

Október: „Egészséges táp-
lálkozás kisgyermekkorban” 
– dr. Hameed Nóra Fatime 
háziorvos

November: „Ha baj van…” – 
elméleti és gyakorlati elsőse-
gélynyújtási ismeretek elsajá-
títása gyerekeknél – Gyarmati 
Gergely mentőápoló

Összegezve, nagyon tar-
talmas és egyben kötetlen 
délelőttök zajlottak gyermek-
könyvtárunkban szülők és 
gyermekek örömére.

Az idén továbbra is mű-
ködni fog a Baba-mama klub 
ugyanezekkel a törekvésekkel.

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Horváth Tiborné 
igazgató

Baba-mama klub a könyvtárban

Oktatási fórumra hívták a szentgotthárdi tanárokat január 
30-án. A Pedagógusok Szakszervezete által a Csákányi Lász-
ló Filmszínházban tartott megbeszélésre több mint 30-an 
mentek el. 

A kollégákat és a vendége-
ket, Gosztonyi Gábort, a szak-
szervezet alelnökét, Mitre-Ká-
rolyi Máriát, a Vas megyei 
elnököt Bartakovics Andrea, 
a szakszervezet járási titkára 
köszöntötte.

A két vendég mondandó-
jában többször is visszatért a 
szentgotthárdi Arany János 
Általános Iskola 29 kollégá-

jára, akik összefogtak és pol-
gári engedetlenséget mertek 
indítani, majdnem a teljes 
tantestület kiállt a szakmájuk 
és életpályájuk érdekében. 

A kétórás fórum beszélge-
téssé alakult, a pedagógusok 
sorolták gondjaikat, számta-
lanszor elhangzott: nemcsak 
a méltatlanul alacsony anyagi 
megbecsülést, hanem a szak-

mai egyeztetések elmaradását, 
a mindjobban hiányzó után-
pótlást, a növekvő helyettesí-
téseket és egyéb munkaterhe-
ket kifogásolják. Sérelmezték a 
tervezett minősítési rendszer 
bevezetését, ennek értelmé-
ben csökkenteni is lehet majd 
a bérüket, és a minősítés gya-
korlati bevezetéséről még 
nem tudnak semmit, mert 
kidolgozás alatt van. „A de-
cemberi szakszervezeti tár-
gyalásokat és egyeztetéseket a 
szakminisztériummal, inkább 
eligazításhoz hasonlítanám” 

– mondta Gosztonyi Gábor. A 
hogyan továbbra nem könnyű 
felelni, az egy évvel ezelőtt 
elkezdett sztrájkokhoz is ki 
kellett lépniük a kollégáknak a 
saját komfortzónájukból, ösz-
szefogás nélkül nem érhetnek 
el eredményt. A Miskolcról in-
dított, Budapestig tartó januári 
szakszervezeti Tudásmenet 
(közös gyaloglás és megbe-
szélések) nagyot szólt, de az 
alelnök arra is felhívta a fi-
gyelmet, kezdenek kifulladni a 
sztrájkok és megmozdulások.

(t. m.)

Oktatási fórumot tartottak a pedagóguspályáról
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Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet!
Keresse meg azt a szentgotthárdi alapítványt vagy egyesületet, melynek projektjét, 

kezdeményezését szívesen támogatná, és ajánlja fel Ön is adója 1 százalékát!
Ne gondolja azt, hogy adója 1%-a kis összeg, amivel nem érdemes foglalkozni. Kis 

adomány nem létezik! A civil szervezetek számára minden forint óriási segítséget jelent.
A rendelkező nyilatkozaton az Ön adóazonosító jele mellett a kedvezményezett adó-

számát kell feltüntetnie. 

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

A legfontosabb tudnivalók az 
1% felajánlásról

Határidők:
Egyéni vállalkozók és magán-
személyek: május 20. 

Az 1% felajánlásának módjai:
Ha ügyfélkapu regisztrációval 
rendelkezel, akkor az egysze-

rűen és könnyen kezelhető 
ESZJA (online) felületen ke-
resztül tudod benyújtani a 
nyilatkozatot. 
Ha magad készíted adóbeval-
lásod a 22SZJA-as számú be-
vallási nyomtatvány EGYSZA 
lapját kell kitöltened. 
2018-tól megszűnt a munkál-
tatói adómegállapítás, de a 

munkáltató továbbra is ösz-
szegyűjtheti az alkalmazottak 
1+1%-os nyilatkozatát. Ebben 
az esetben az 1%-os nyilatko-
zatod május 10-ig adhatod át 
neki, lezárt, adóazonosítójellel, 
a ragasztáson átnyúlóan aláírt 
borítékban. 
Önálló formában, azaz nem az 
szja bevallás részeként, hanem 

külön az erre a célra szolgáló 
nyomtatványon saját magad 
is eljuttathatod postai úton 
vagy akár személyesen is a 
NAV-hoz. 
Figyelj arra, hogy be legyen 
fizetve az adód, különben 
felajánlásoddal nem kapja 
meg a szervezet!

Az Ön adó 1 százaléka fontos nekünk!
Felajánlásával segítse szentgotthárdi civil szervezet tevékenységét!

Adószám Név Székhely
18880292-1-18 A TEHETSÉGEKÉRT ALAPITVÁNY 9970 SZENTGOTTHÁRD FÜZESI UTCA 7.
18883910-1-18 Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 9970 SZENTGOTTHÁRD KOSSUTH L U 14
18880890-1-18 Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 9970 SZENTGOTTHÁRD HONVÉD UTCA 10.
18946897-2-18 Gotthárd Televízióért Alapítvány 9955 SZENTGOTTHÁRD Toldi M. UTCA 13.
18887268-1-18 Hármashatár Baráti Kör 9970 SZENTGOTTHÁRD ÁRPÁD ÚT 9/A. FSZ.em. 2.ajtó
19895794-1-18 Horgász Egyesület 9955 SZENTGOTTHÁRD TOLDI ÚT 9/A.
18881808-1-18 ISKOLÁNK TANULÓIÉRT ALAPÍTVÁNY 9970 SZENTGOTTHÁRD ARANY J U 2
18894941-1-18 Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD FŐ UTCA 9.
18896929-1-18 Máriaújfaluért Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD Máriaújfalui ÚT 87/A.
19247737-1-18 Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 9962 MAGYARLAK KOSSUTH LAJOS ÚT 131.
15574321-1-18 MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 9970 SZENTGOTTHÁRD SZÉLL K. TÉR 2.
18894219-1-18 Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD KOSSUTH LAJOS U. 7
18757367-1-18 PresiDance Táncsport Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD FÜZESI ÚT 12.
18896493-1-18 RÁBAFÜZESÉRT EGYESÜLET 9970 SZENTGOTTHÁRD KODÁLY Z. UTCA 11.
19893503-1-18 Rábatótfalui Sportegyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD . HRSZ 0921/5.
18622832-1-18 Rábavidéki Ifjúsági Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD GÁRDONYI UTCA 1.
18891508-1-18 RÁBA-VIDÉKI SZLOVÉN NYUGDÍJAS EGYESÜLET 9970 SZENTGOTTHÁRD GÁRDONYI GÉZA ÚT 1.
18882469-1-18 Református Templomért Alapítvány 9970 SZENTGOTTHÁRD ÁRPÁD UTCA 11.
18898787-1-18 Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért 9970 SZENTGOTTHÁRD HUNYADI UTCA 18.
18892808-1-18 Skorpió Kick-Box   Sportegyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD ZSIDAI UTCA 2/B.
18271948-1-18 Synergy Fittness Szentgotthárd SE 9970 SZENTGOTTHÁRD RÓZSA F. UTCA 21/B. 2.lh.
18892901-1-18 A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 9970 SZENTGOTTHÁRD DEÁK F. UTCA 1.
18893311-1-18 Szentgotthárd Énekegyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD SZÉCHENYI ÚT 1/B. FSZ.em. 1.ajtó
18897229-1-18 Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD KOSSUTH LAJOS U. 7
18888324-1-18 Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 9970 SZENTGOTTHÁRD SZÉLL K. TÉR 5.
18897023-1-18 Szentgotthárdi Civil Fórum 9970 SZENTGOTTHÁRD SZÉLL K. TÉR 7.
18898543-1-18 Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896 9970 SZENTGOTTHÁRD BETHLEN UTCA 6.
18889727-1-18 SZENTGOTTHÁRDI SPORTBARÁTOK EGYESÜLETE 9970 SZENTGOTTHÁRD VÖRÖSMARTY UTCA 11.
19893589-1-18 Szentgotthárdi Városi Sportegyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD KOSSUTH UTCA 57.
18204481-1-18 SZENTGOTTHÁRD-TÉRVIDÉKI MUNKÁSOK ÉS LELKESEK EGYESÜLETE 9970 SZENTGOTTHÁRD ZSIDAI UTCA 50.
18883570-1-18 SZOCIÁLIS OTTHON LAKÓIÉRT ALAPITVÁNY 9970 SZENTGOTTHÁRD HUNYADI ÚT 21.
18880711-1-18 BRENNER JÁNOS EMLÉKHELY ALAPITVÁNY 9970 SZENTGOTTHÁRD SZÉLL KÁLMÁN TÉR 5.
19248714-1-18 Zsidahegyi Faluszépítő Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD ZSIDAHEGY ÚT 15.
19108735-1-18 Közösen Szentgotthárdért Egyesület 9970 SZENTGOTTHÁRD ÁRPÁD ÚT 2/A. I.em. 3.ajtó
19893424-1-18 Máriaújfalui SE 9970 SZENTGOTTHÁRD MÁRIAÚJFALUI ÚT 51.
18884313-1-18 Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány 9970 SZENTGOTTHÁRD SZÉLL K. TÉR 11.
19246200-1-18 Szentgotthárdért Közalapítvány 9970 SZENTGOTTHÁRD SZÉLL KÁLMÁN TÉR 11.
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195 éve, 1828. február 29-
én Pápán született Lóskay 
Bekény József szerzetes ta-
nár, 1848-as honvédtiszt. 
Perczel Mór segédtisztje volt, 
számos veszélyes ütközet-
ben vett részt. Világos után 
bujkálnia kellett. 1852-ben 

lépett be a ciszterciek közé, a 
rendben paptanárként latint 
és magyart tanított a pécsi, 
székesfehérvári és egri gim-
náziumokban. 1881-ben he-
lyezték plébánosnak Nagy-
falvára (Mogersdorf). 1889-
től nyugdíjas éveit töltötte a 
szentgotthárdi apátságban. A 
nagy tekintélyű, kiváló szó-
nokot rendje nesztoraként 
tisztelték. 1905. szeptember 
21-én hunyt el. A Temető-
kápolna mellé temették, 
márvány sírtáblája a kápolna 
falán látható. A „Nemzeti iro-
dalom és műveltség történe-
te” c. 1871-ben írt könyvéből 
nemzedékek tanultak. Jókai 
Mór Egy katholikus papról 
címmel elbeszélést írt róla.

150 éve, 1873. február 14-
én hunyt el dr. Polák Ignácz 
tanfelügyelő, Kethely tudós 
plébánosa. Szüleivel közös, 
méltóságteljes, gránit sír-
köve ma is látható a Min-
denszentek templom régi 
sekrestyéjének közelében. A 
nagy műveltségű, kiváló pap 
1852-től a haláláig vezette a 
plébániát, a faluban új iskolát 
építtetett.

125 éve, 1898. február 26-
án engedélyezte Szentgott-
hárd nagyközség képvise-
lő-testülete a kerékpározást 
a település utcáin, a járdák 
kivételével.

1 1 5  éve ,  1 9 0 8 . fe b r u-
ár 5-én halt meg Brenner 

János, Szombathely neves 
építésze. Szentgotthárdon 
született 1847. január 25-
én. Családja pár év múlva 
a megyeszékhelyre költö-
zött. Brenner János Éhen 
Gyula polgármester műszaki 
tanácsadója volt. Számos ma 
is álló, neves épület, köztük 
az első Takarékpénztár, az 
Emberbaráti Egylet Kórháza, 
a Faludy Ferenc Gimnázium 
(ma főiskola) köszönhető a 
tehetségének.

115 éve,1908. február 12-
én szavazta meg a képvise-
lő-testület, hogy a gimná-
zium mellé 4000 korona 
költséggel „szolgalakás” épül-
jön, ami július elsejére el is 
készült. A szolgálati lakást 
1996-ban, az új szárny építé-
sekor lebontották.

100 éve, 1923. február 24-
én Szentgotthárdon született 
Táncos Tibor Jászai Mari- és 
Kisfaludy-díjas színművész. 
Itt járt középiskolába, a Szín-
ház- és Filmművészeti Főis-
kolát 1954-ben végezte el. 
1966-tól a Veszprémi Petőfi 
Színház vezető művésze volt 
egészen haláláig. Számtalan 
Shakespeare- és Csehov-drá-
ma mellett vígjátékokban, 
sőt négy filmben is szerepelt. 
Legutolsó fellépésén Tamási 
Áron Énekes madár című 
művében Bakk Lukácsot 
alakította. 1979. június 18-án 
hunyt el, sírja temetőnkben a 
Nemzeti sírkert része.

95 éve, 1928. február 3-án 
született Pavlics Ferenc, a 
holdautó konstruktőre. Élete 
több ponton is kapcsolódik 
városunkhoz. 1943-tól egy 
éven át apai nagyszüleinél élt 
Rábatótfaluban, onnan járt 
be a szentgotthárdi gimná-
ziumba. A Műegyetem után 
a Gépipari Tervező Intézet-
ben dolgozott, és tanított a 
BME-n. 1956 novemberében 
nyugatra szökött. A General 
Motors detroiti kísérleti labo-
ratóriumából vezetett az útja 
1961-ben az Apolló űrprog-
ram tudósai közé. Ő állt a GM 

mérnöki csapatának élén, 
akik a Lunar Rovert, a világ 
első űrjárművét megalkot-
ták. Saját szabadalma volt a 

kerék megoldása, amiért kü-
lön NASA-díjat kapott. 1978-
ban a GM Európába küldte 
kapcsolatot kiépíteni a vas-
függönyön túli országokkal. 
Munkája eredményeként a 
győri Rábagyár beszállítójá-
vá vált az amerikai cégnek, 
majd 1990-ben a cégóriás 
városunkat választotta az 
első kelet-európai gyárának 
helyszínéül. A rendszerváltás 
után Pavlics Ferenc neve és 
munkássága kezdett ismert-
té válni szülőhazájában is. 
2005-ben díszvendég volt a 
Műszaki Egyetemen, 2006-
ban gyémánt diplomát és 
egyidejűleg Botka Imre-dí-
jat vehetett át. 2008-ban 
életműve elismeréseként 
a Magyar Köztársaság Ér-
demérem középkeresztjét, 
2010 márciusában a Magyar 
Örökség Díjat kapta meg.

70 éve, 1953. február 16-án 
hunyt el Stankó József, aki 
1945 márciusa után betaní-
totta a Kaszagyár ügyesebb 
munkásait a kaszaszélesítés 
nehéz munkájára. A „farkas-
kalapácsok”-on korábban 
csak osztrák szakemberek 
dolgozhattak, ők viszont 
1945-ben, a szovjet csapa-
tok bevonulásakor elhagy-
ták Magyarországot. Stankó 
József emlékét márványtábla 
őrzi az egykori kaszagyári 
kultúrház földszintjén. Sírja 
a rábafüzesi temetőben van.

35 éve, 1988. február 26-án 
tartotta az első közös zene-
kari próbát Szentgotthárdon 
a jennersdorfi zeneiskola 

növendékeivel közösen meg-
alakult Rábavölgyi Ifjúsági 
Vonószenekar.

30 éve, 1993. február 3-án 
Wellingtonban (Új-Zéland) 
hunyt el a tudósként világ-
hírnevet szerző Farkas Edit 
Erzsébet meteorológus, sark-

kutató. 1921. október 13-án 
Gyulán született. Édesapja 
újságíróként több helyen 
dolgozott, így leánya Szent-
gotthárdon is járt iskolába. 
Budapesten szerzett mate-
matika-fizika szakos tanári 
diplomát. A szovjet csapatok 
elől a család nyugatra mene-
kült, 1949-ben Új-Zélandon 
telepedtek le. Edit a wel-
lingtoni egyetemen doktori 
címet szerzett, 1953-tól az ot-
tani meteorológiai szolgálat 
munkatársaként kutatta az 
atmoszféra szennyeződését, 
a légkör ózontartalmának 
változásait. Munkája révén 
1975-ben eljutott az Antark-
tiszra − első magyar szüle-
tésű nőként −, személyesen 
indította el az ózonlyuk vál-
tozásait figyelő méréseket. 
Farkas Edit 1986-ban, nyug-
díjba vonulásakor Henry 
Hill-díjat vehetett át. 1988-
ban járt Magyarországon, 
és odaajándékozta az érdi 
Magyar Földrajzi Múzeum-
nak a Déli-sarkon töltött idő 
alatt vezetett naplóját.

15 éve, 2008. február 17-én 
vetítették a szentgotthárdi 
moziban a „Néma kolostor” 
című filmet, melynek utolsó 
képeit a ciszterci kolosto-
runkban forgatták 1941-ben 
Jávor Pál és Tolnay Klári 
főszereplésével.

Összegyűjtötte: 
Talabér Lászlóné

Nevezetes szentgotthárdi évfordulók februárban
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MOZIMŰSOR
Premier 3D-ben! február 

17. 19:00, február 18. 19:30, 
február 19. 18:30

A Hangya és a Darázs: 
Kvantumánia (szinkronizált 
amerikai családi sci-fi-ka-
landfilm, akció-vígjáték – 3D)

Az MCU ötödik fázisát elindí-
tó filmben visszatér a szuperhős 
páros, Scott Lang és Hope Van 
Dyne, hogy folytassák kalandja-
ikat. A Hope szüleivel, valamint 
Scott lányával kiegészült család 
egyszer csak a Kvantumvilág-
ban találja magát, ahol olyan 
kihívásokkal szembesülnek, 
amelyek miatt korábban elkép-
zelhetetlen tetteket kell véghez 
vinniük…

Premier 2D-ben! február 
18. 17:00, február 19. 16:00

A Hangya és a Darázs: 
Kvantumánia (szinkronizált 
amerikai családi sci-fi-ka-
landfilm, akció-vígjáték – 2D)

Tartalom: február 17. 19:00

Filmklub! február 20. 19:00
A játszma (magyar krimi, 

filmdráma – 2D)
1963, Budapest. Az állam-

biztonság tisztjének az élete 
tökéletes, és az egyetlen dolog, 
ami előléptetését hátráltatja, 
egy versengő kolléga. Amikor 
felbukkan a múltból egy lezár-
atlan ügy kapcsán a legendás 
kém, fordulat fordulatot követ, 
és kezdetét veszi egy könyörtelen 

párharc, ahol senki és semmi 
nem az, aminek látszik, és egyet-
len emberi gesztus az életedbe 
kerülhet...

Premier! 
Legyetek szeretettel!
( 8  r é s z e s  m a g y a r  t é -

véfilm-sorozat – 2D)
február 24. 17:30 1-3. rész
február 25. 10:00 4-5. rész
február 25. 13:00 6-8. rész

Boldog Brenner Jánosra 
emlékezve a kommunista 
diktatúrák áldozatainak em-
léknapja alkalmából…

február 24. 20:00
A Hangya és a Darázs: 

Kvantumánia (szinkronizált 
amerikai családi sci-fi-ka-
landfilm, akció-vígjáték – 2D)

Tartalom: február 17. 19:00

február 25. 18:00, február 
26. 16:00

Asterix és Obelix: A kö-
zépső birodalom  (szink-
ronizált francia családi ka-
land-vígjáték – 2D)

Krisztus előtt 50-ben a kínai 
császárnét megbuktatta és bör-

tönbe záratta egy áruló herceg. 
Az egyetlen lánya a galloktól 
kér segítséget. A természetfelet-
ti erővel bíró Asterix és Obelix 
örömmel fogadja a megke-

resést, hogy kiszabadítsák az 
uralkodót és megmentsék az 
országot. Útra kelnek, de egy 
másik nehézséggel is meg kell 
birkózniuk: Cézár szintén a 
trónra áhítozik…

február 25. 20:20, február 
26. 18:20, február 27. 19:00

Kopogás a kunyhóban 
(szinkronizált amerikai misz-
tikus horror-thriller – 2D)

Egy isten háta mögötti helyre 
megy feltöltődni egy kislány a 
szüleivel, ahol túszul ejti őket 
négy fegyveres, és elképesztő 
választásra kényszeríti őket, 
hogy elkerülhető legyen a vé-
gítélet. A külvilágtól távol a 
családnak el kell döntenie, 
miben hisznek, mielőtt minden 
elveszik…

BOLDOG BRENNER 
JÁNOSRA EMLÉKEZVE

A kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapja al-
kalmából az idén 110 éves 
szentgotthárdi Csákányi Lász-
ló Filmszínház történeténben 
először itt látható egy magyar 
tévéfilm-sorozat. 2023. február 
24-től (péntektől) bemutatásra 
kerül a vértanú áldozópapról 
készült Legyetek szeretettel! 
című szériának mind a nyolc 
része, a dramaturgiájának 
megfelelő 3-2-3 epizód üteme-
zéssel. A közönség-találkozó 
szintén a moziban lesz február 
25-én (szombaton) délután 
16:00 órától. A tervek szerint 
ezen az eseményen többek 
között részt vesz a forgató-
könyvíró-rendező Szilágyi 
Andor, valamint a főszereplő, 
Jámbor Nándor is. 

A Legyetek szeretettel! egy 
hét múlva is a mozivászonra 
kerül, szintén 3-2-3 epizód 
ütemezéssel a következő ve-
títési rend szerint: március 
4. (szombat) 14:30 1-3. rész és 
17:00 4-5. rész, március 5. (va-
sárnap) 15:30 6-8. rész.

A zártkörű előadásokra és a 
közönség-találkozóra az online 
helyfoglalás nem lehetséges, 
a mozi kerek évfordulójára 
tekintettel a regisztrációs jegy 
110 Ft egységáron a filmszínház 
pénztárának nyitvatartási ide-
jében vásárolható meg február 
17-től (péntektől). Fontos tudni-
való még, hogy a vetítésekre és 
a közönség-találkozóra külön 
kell regisztrálni! További infor-
mációk: www.csakanyimozi.
hu és www.facebook.com/
csakanyimozi

A tévéfilm-sorozat bemuta-
tása miatt az említett hétvé-
gén jelentősen megváltozik 
a műsorrend. Február 24-én 
(pénteken) 20:00 órakor kez-
dődik A Hangya és a Darázs: 
Kvantumánia. Február 25-én 
(szombaton) az Asterix és Obe-
lix: A középső birodalom 18:00, 
a Kopogás a kunyhóban pedig 
20:20 órától látható. 
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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 

Nyolc csapat vett részt a 
2023. évi Szentgotthárdi 
Öregfiúk Tornán a Szent 
Gotthárd Általános Iskola 
tornacsarnokában. 

Az idei tornára is érkeztek 
csapatok Szombathelyről, 
Zalaegerszegről, Katafáról, 
és  természetesen Szent-
gotthárdról is. A szervezők 
két csoportba sorsolták a 
mezőnyt, ahol izgalmas és 
kiélezett mérkőzések után az 
„A csoportból” a Katafa és a 
Hétház, míg a „B kvartettből” 
az All Stars Szentgotthárd és 
Profikolor gárdái jutottak az 
elődöntőbe. 

Az első elődöntőt maga-
biz tosan 3-0 ra nyerte a 
Hétház csapata a Katafá-
val szemben, míg a másik 
mérkőzésen a döntetlent 
követően az All Stars Sztg. 
jutott tovább a büntetőpár-

bajban. A bronzmérkőzésen 
ismét büntetők döntöttek, 
amiket a Profikolor csapata 
értékesített jobban és bronz-
éremmel zárt. 

A döntő nagy küzdelmet és 
izgalmakat hozott, a rendes 
játékidőben nem jutottak 
dűlőre a játékosok, így itt is a 
büntetők döntöttek, ezúttal 

az All Stars Sztg. csapata rú-
gott jobban, így ők nyerték a 
2023. évi tornát. A szervezők 
ezúttal is díjazták a legjob-
ban szereplő játékosokat, 
idén a gólkirály Nagy Zsolt 
(Hétház), a legjobb kapus Mi-
kos Károly (Profikolor), míg a 
legjobb játékos Vajda Róbert 
(All Stars Szentgotthárd) lett. 

A szervezők köszönik a 
csapatok részvételét, külön 
öröm volt látni, hogy mind-
végig sportszerűn küzdöttek 
egymással. A győztes csapat, 
balról jobbra állnak: László 
Ferenc, Soós Krisztián, Kini-
zsi Olivér, Neizer Péter, Kon-
kolics Attila, Császár Tamás, 
Ekler József, guggolnak: Tóth 
György, Jäger László, Vajda 
Róbert, a képről hiányzik 
Steiner Zsolt, Pálcsa János. 

g. á.  
Fotó: Tófeji Zsolt

X. Andante Retro-Öregfiúk Torna

A győztes csapat az All Stars Szentgotthárd lettA győztes csapat az All Stars Szentgotthárd lett
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Szentgotthárdon az Arany 
János Általános Iskolában 35 
pedagógus dolgozik. 

A téli szünetet követő első 
napon, január 9-én nem kez-
dődhetett meg a tanítás az 
iskolában, mert a tantestület 
35 pedagógusa közül 29-en 
határozatlan idejű polgári 
engedetlenségbe kezdtek. „A 
közoktatás mai helyzete, a 
pedagógus-utánpótlás elapa-

dása, a pedagógusok elkeserí-
tően és méltatlanul alacsony 
bérezése, a szakmai párbeszéd 
teljes hiánya, tehát a bizalom 
hiánya egyre nehezebb hely-
zetbe hoz minket – írták nyílt 
levelükben a tanárok.

Azt is nyilvánosságra hoz-
ták, hogy letétbe helyezték 
munkaviszonyuk felmondá-
sát, és ezt az elhatározásukat 
március 31-ig függőben tart-
ják, amennyiben szakterületü-

kön nem következik be pozitív 
változás.  

Az oktatás ellehetetlení-
tése miatt a Szombathelyi 
Tankerületi Központ utasí-
tására az iskola igazgatója, 
Schleipfnerné Gáspár Andrea 
rendkívüli tanítási szünetet 
rendelt el. Január 10-én csak 
gyermekfelügyelet volt az 
iskolában, ezt 1 tanulónak 
kérték a szülők, január 11-én 
pedig 2 diák felügyeletéről 

kellett gondoskodni. A Szent 
Gotthárd Általános Iskola és 
Gimnázium tantestületének 
tagjai is kifejezték szolidaritá-
sukat a kollégák iránt.

A szentgotthárdi Arany Já-
nos Általános Iskolában janu-
ár 12-én a szokásos rendben 
folytatódott a tanítás, az elha-
lasztott iskolaidőt, a tanítási 
órákat a későbbiekben pótolni 
fogják – tudtuk meg az intéz-
mény vezetőjétől.  (t. m.)

Három napig szünetelt az oktatás a tanárok polgári engedetlensége miatt

A közösségi médiában a közelmúltban több téves információ 
látott napvilágot a szentgotthárdi városi sportpályák hasz-
nálatáról. A Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit 
Kft. üzemelteti a Városi Sporttelepet, Bartyik Márta, a Sport-
komplexum vezetője válaszolt a kérdésekre. 

A Nonprofit Kft.-t tavaly ja-
nuárban alapította Szentgott-
hárd Város Önkormányzata, 
amely a Városi Sporttelep és 
a Szentgotthárdi Sport- és 
Szabadidőközpont (multi-
funkcionális sportcsarnok) 
üzemeltetéséért is felel.  A te-
rületen számos sportegyesület 
otthonra lelt. A Városi Sport-
telep körbekerítését a Szent-
gotthárdi Városi Sportegyesü-
let labdarúgó-szakosztálya a 
Magyar Labdarúgó-szövetség 
előírásának megfelelően több 
mint két éve TAO támogatás-
ból kezdte meg, mivel minden 
megyei első osztályú labdarú-
gócsapatnak meg kell felelnie 
ennek a biztonságtechnikai 
intézkedésnek. Az elmúlt két 
évben kapott türelmi időnek 
vége, így a következő bajnoki 

szezonban a szentgotthárdi 
futballcsapat csak akkor in-
dulhat megyei első osztály-
ban, ha a kerítés megépítése 
befejeződik. 

Bartyik Márta elmondta, a 
kerítés építésének befejezése 

után sem lesz változás az élő-
füves (centerpálya, edzőpálya) 
és a műfüves pálya használa-
tában, a korábbi gyakorlathoz 
képest. Az edzőpálya továbbra 

is díjfizetés nélkül használha-
tó. Díjat (rezsiköltség-hozzájá-
rulást) csak akkor kérnek, ha 
rendezvényre kívánják külön 
lekötni a pályát. Az új évben 
az változik, hogy a bérleti 
szerződéseket közvetlenül az 

üzemeltetővel kell megkötni, 
aki koordinálja az időpontok 
beosztását, nyilvántartását, az 
egységek nyitását/zárását és 
az egyéb technikai, operatív 
feladatokat. 

A sporttelepen található, és 
a nap 24 órájában látogatható 
a skate pálya és fitnesz park. 
Újdonság, hogy az idei évtől 
grund futballpályát is kiala-
kítottak, ahol a baráti, családi, 
sportcsapatok kötetlen formá-
ban élvezhetik a labdarúgást. 
Az önkormányzatnak és a 
Nonprofit Kft.-nek is az a célja, 
hogy programokkal, élénk 
sportélettel hívják és várják a 
város lakóit.

(t. m.)
Fotó: Sportkomplexum

A kerítést A kerítést 
a Magyar Labdarúgó-a Magyar Labdarúgó-

szövetség előírására építikszövetség előírására építik

A Városi Sporttelep nyitvatartási rendje, működése
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A Kiswire-Szentgotthárdi VSE labdarúgócsapata az őszi 
szezon befejezése után közös vacsorával zárta az évet. Ko-
vács Tamás szakosztályvezető értékelte az elmúlt időszakot, 
beszámolt a szakosztály pénzügyi helyzetéről és a személyi 
változásokról. Régi-új edző és mentáltréner is segíti a fut-
ballcsapatot.

– Tavaszra megújult, mo-
tiváltabb csapatot kell ki-
állítanunk.  A csapategység 
erősítésére, a szakmai munka 
új alapokra helyezésére, és a 
hagyományos edzésmunka 
kiegészítéseképpen a mentá-
lis felkészültség fejlesztésére 
is fókuszálni fogunk – hang-
súlyozta a szakosztályvezető. 

Edzőváltás volt, 2023 janu-
árjától Heiter László veze-
tőedző készíti fel a csapatot 
a tavaszi megmérettetésre. 
– Örömmel vállaltam a felké-
rést, mert a labdarúgó-szak-
osztály hosszú távú céljai 
találkoznak a szándékaim-
mal. Kiemelten fontosnak 
tartom, hogy 90 %-ban helyi 
kötődésű játékosok alkossák a 
csapatot. Szeretek fiatal, moti-
vált, ambiciózus játékosokkal 
dolgozni, ez jelenleg adott is. 
A cél, hogy a fiataljainkat itt 
tartsuk, megtalálják számí-
tásaikat nálunk, ugyanakkor 
szükségünk van a rutinos, 
tapasztaltabb játékosokra is: 
az ő szerepvállalásuk nélkü-
lözhetetlen – emelte ki az új 
tréner. Otthon érzem ma-

gam a szentgotthárdi felnőtt 
labdarúgócsapat edzőjeként, 
hiszen itt kezdtem 1994-ben 
edzői munkámat. Végigjár-
tam a ranglétrát az utánpótlás 
korosztályoktól a felnőtt csa-
patokig, a legtöbb korosztályt 
megismertem. 

Az utánpótlás korosztály 
mindig is szívügyem volt, 
és marad a jövőben is. Az 
utánpótlásból a fiatalokat fo-
kozatosan be akarom vonni 
a felnőtt csapat munkájába. 
Szeretném, hogy érezzék azt, 
hogy számítunk majd rájuk a 
későbbiekben a felnőtt csapat-
ban. Az első felkészülési hónap 

tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a játékosok komolyan 
veszik a közös munkát, az 
edzések látogatottságával is 
elégedett vagyok. A hozzáállás 
alapján minden dicséretet 
megérdemelnek a fiúk, az 
edzéseken legalább 16-17-an 
jelen vannak. Heti három 
edzéssel készülünk, plusz 
edzőmeccsekkel. A fő célunk, 
hogy a megyei I. osztályú 
élcsapatok közelébe érjünk, 
vagyis mindenképpen a kö-
zépcsapatok fölé szeretnénk 
kerülni hosszú távon. A tavaszi 
szezon arra fog választ adni, 
hogy milyen hosszabb távú 
célt tűzhetünk ki a nyártól. 
Elvárom a fiúktól, hogy min-
den meccsen – jó értelemben 
– agresszívan és bátran fut-
ballozzanak, csak a sokat futó 
játékosok fognak tudni szép 
eredményeket hozni. Bízom 
benne, hogy megújult labda-
rúgócsapatunk lelkesedése 
és győzni akarása vissza fogja 
csábítani a nézőközönséget 
is a pályára – foglalta össze 
céljait Heiter László.

A téli felkészüléstől kezdve 
Vari Balázs sport-mentál-
tréner is segíti a labdarúgó-
szakosztály munkáját, így a 
felnőtt csapat felkészülését 
is, aki igény és szükség esetén 
tanácsadóként – az edzők 
munkáját kiegészítve – a já-

tékosok és az edzők mentális 
felkészítését is végzi. 

– 2022 decemberében kap-
tam kézbe a Sport mentál-
tréner tanúsítványt, miután 
elvégeztem Kenyeres András 
hatékony módszereket és sok 
gyakorlati példát bemutató 
képzését. Hiszek az erőfeszí-
téshez kötődő eredményes-
ségben. Abból indulok ki, hogy 
a játékosok szemléletmódja is 
formálható, és a győztes gon-
dolkodás tanulható. Ha adott a 
nyitottság a játékosok részéről, 
és befektetik a kellő energiát, 
akkor együtt el tudjuk érni, 
hogy fejben nem fognak el-
engedni egyetlen meccset 
sem: a céljukra fókuszálnak, és 
küzdeni fognak az utolsó má-
sodpercig – fogalmazta meg 
szándékait a mentáltréner. 

Kovács Tamás szakosztály-
vezető megerősítette, hogy 
már a tárgyi és személyi fel-
tételek is adottak ahhoz, hogy 
a szakosztály eredményesen 
tudjon működni. „Feladatunk 
az, hogy biztosítsuk a partneri 
együttműködést a szakosztály 
munkájában a játékosok, az 
edzők és a vezetőség rész-
vételével.  Azon dolgozunk, 
hogy örömet szerezhessünk a 
szentgotthárdi futballszerető 
szurkolóknak.” 

Információ: 
Kiswire-Szentgotthárdi VSE

Eredményesebb tavaszt szeretnének

Heiter LászlóHeiter László

A Kiswire Szentgotthárd VSE megyei 
I. osztályú labdarúgócsapatának 

tavaszi sorsolása:

Febr. 25. Szentgotthárd–Bük 
Márc. 5. Táplán–Szentgotthárd
Márc. 11. Szentgotthárd–Körmend FC
Márc. 18. Jánosháza–Szentgotthárd
Márc. 25. Szentgotthárd–Celldömölk
Ápr. 1. Sárvár–Szentgotthárd
Ápr. 7. Szentgotthárd–Csepreg
Ápr. 10. Vasvár–Szentgotthárd
Ápr. 15. Szentgotthárd–Rábapaty

Ápr. 23. Vép–Szentgotthárd
Ápr. 29. Szentgotthárd–Haladás  
                 VSE-Zanat
Máj. 6. Répcelak–Szentgotthárd
Máj. 13. Szentgotthárd–Szarvaskend
Máj. 20. Király SE–Szentgotthárd
Máj. 27. Szentgotthárd–Söpte

A Rábatótfalui SE megyei II. osztály 
Déli csoportban szereplő labdarúgó-

csapatának tavaszi menetrendje: 

Márc. 19. Rábatótfalu–Őriszentpéter

Márc. 26. Egyházasrádóc–Rábatótfalu
Ápr. 2. Rábatótfalu–Nádasd
Ápr. 9. Vasszécseny–Rábatótfalu
Ápr. 16. Rábatótfalu–Csákánydoroszló
Ápr. 23. Rábatótfalu–Tanakajd
Ápr. 29. Gyönygyösh.-Szentk.– 
                 Rábatótfalu
Máj. 7. Rábatótfalu–Felsőcsatár
Máj. 14. Szentpéterfa–Rábatótfalu
Máj. 21. Rábatótfalu–Telekes
Máj. 27. Bajánsenye–Rábatótfalu
Jún. 4. Rábatótfalu–Rum
Jún. 10. Körmend VSE–Rábatótfalu
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Január 21-én t íz  csapat 
részvételével zajlott a VII. 
ÁFÉSZ Szentgotthárd Női 
Kupa a Szent Gotthárd Ál-
talános Iskola tornacsar-
nokában. 

A szervezők nagy örömére 
a térség számos településéről 
érkeztek csapatok, így Zala-
egerszegről, Szombathelyről, 
Vépről, Csepregről, Gerseka-
rátról, Gyenesdiásról, Celldö-
mölkről, és természetesen 
szentgotthárdi csapat is tagja 
volt a mezőnynek. A szer-
vezők két ötfős csoportba 
sorsolták a hölgyeket, akik 
körmérkőzésen döntöttek a 
két-két továbbjutó helyről. 
Az A csoportból a Zöldfa, 
Police-Ola LSK, míg a B-ből 
a SzaSza Pizza Celldömölk és 
a Kinizsi SK jutottak tovább. 
Az első elődöntőben a Zöldfa 
csapata büntetőkkel múlta 
felül a Kinizsi SK csapatát 
(0-0, büntetőkkel: 3-1), míg 
a másik elődöntőt szintén 
a büntetőket követően (0-0 
büntetőkkel: 6-5) a SzaSza 
Pizza Celldömölk nyerte kis 
szerencsével a Police-Ola 
LSK-val szemben. A bronz-
mérkőzést magabiztosan 
nyerte a zalaegerszegi Police- 
Ola LSK 3-0-ra. A döntő iz-
galmas mérkőzést hozott, és 
végül 1-0-ra a szentgotthárdi 
Zöldfa csapata bizonyult 
jobbnak a SzaSza Pizza ellen. 

A különdíjak a következő-
képpen alakultak, gólkirály-
nő: Grubits Daniella (Poli-
ce-Ola LSK.), A legjobb játé-
kos: Megyeri Boglárka Anna 
(ZÖLDFA Szentgotthárd), 
legjobb kapus: Kiss Emília 
(SzaSza Pizza Celldömölk). Az 
öregfiúk tornához hasonlóan 
a női mérkőzések is sportsze-
rű, izgalmas mérkőzéseket 
hoztak, amiért köszönet a 

csapatoknak, valamint az 
is elmondható, hogy csúcs-
döntés is történt, az Alpok-
alja kupa történelmében 
eddig ennyi női csapat még 
sosem vett részt.

(g. á.)
Fotó: Tófeji Zsolt

VII. ÁFÉSZ 
Szentgotthárd Női Kupa

További információ a www.stkh.hu oldalon érhető el. +QR kód

További információ a www.stkh.hu oldalon érhető el. +QR kód

gyűjthető szelektíven gyűjthető szelektíven

             tilos a szelektívbe dobni              tilos a szelektívbe dobni

Amennyiben az STKH által biztosított kék és sárga színű, szelektív
hulladékgyűjtő zsákok megtelnek, az ezen felül keletkező

szelektív hulladékot bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhetik.
A kartonpapír és a tojástartó a zsák mellé is kihelyezhető kötegelve!

PET palack és műanyag kupak
műanyag szatyor és nejlonzacskó
műanyag fólia
mosószeres, öblítős flakon
fém üdítős- és sörös doboz
fém konzervdoboz
társított karton (Tetra Pak, pl: tejes- és
gyümölcsleves doboz)

Fontos, hogy az átlátszó zsákokba is csak a szabályoknak megfelelő
hulladékfajtákat dobja, illetve az átlátszó zsákok esetében is külön zsákba

gyűjtse a papírhulladékot és szintén külön zsákba a műanyag-, fém- és
társított karton (Tetra Pak) csomagolási hulladékot.

A szelektíven gyűjtött többlet hulladék
szabályos kezelése

Tisztelt Lakosaink!

műanyag, fém és Tetra Pak
csomagolási hulladék (sárga zsák)

papírhulladék
(kék zsák)

zsíros, olajos, vegyszeres vagy
festékes flakon
nem csomagolási eredetű hulladék

újságpapír, magazin, prospektus
reklámanyag, szórólap
csomagolópapír
iskolai füzet fólia nélkül
irodai papír
csomagolási papírhulladék

zsíros, olajos papír
indigó, matrica
használt papírzsebkendő és szalvéta

Csak szárazon és összelapítva gyűjtse! Csak szárazon és tisztán gyűjtse!

www.stkh.hu 0694/200-560

a szelektív hulladékgyűjtés szabályai?

Álló sor: Németh Alexandra, Csidei Klaudia, Nyári Virág, Álló sor: Németh Alexandra, Csidei Klaudia, Nyári Virág, 
Megyeri Boglárka AnnaMegyeri Boglárka Anna

guggolnak: Melus Bianka, Császár Flóra, Boda Patríciaguggolnak: Melus Bianka, Császár Flóra, Boda Patrícia




