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Koszorúzásra várva
Szentgotthárdon ezúttal nem a szokásos
helyszínen, de a szokásos módon a Hősi
Emlékműnél tartották március 13-án a
koszorúzást, majd a színházteremben
az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztető ünnepi műsort.
A fúvószenekar által játszott Himnusz
elhangzása után Juhász Gyula Március 15-e
című versével vezették be az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulójára
emlékező koszorúzást a Hősi Emlékműnél.
Először az önkormányzat nevében Huszár
Gábor polgármester koszorúzott, majd V.
Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Ezt követően a pártok,
a különböző intézmények, az egyházak, a
nemzetiségek, az egyesületek és civil szerve-

zetek helyezték el a megemlékezés koszorúit,
virágait, a kis mécseseket. Az alkalomhoz
illően díszített színházteremben Huszár
Gábor mondta az ünnepi beszédet:
A tavasz a szerelem, az újjászületés, a
szabadság évszaka. Ezért lehet olyan fontos
a számunkra minden, amit hozzá köthetünk,
így az 1848-49-es forradalom és szabadságharc is. Március 13-án Bécsben győzött a
forradalom, ami a Pilvax Kávéházból indult
ki magyar földön. A szónok röviden emlékeztetett az eseményekre, és azokra, akik
szervezték, irányították. Aztán így folytatta:
sokak szerint ebben az időben született meg
az újkori magyar nemzet, a modern polgári
Magyarország.
Folytatás a 2. oldalon

Mindketten örültünk a találkozásnak,
hiszen egykor évfolyamtársak voltunk
a főiskolán, és évtizedek óta nem volt
alkalmunk beszélgetni. A szentgotthárdi
Színház aulájában Kázárné Gabi, amatőr
üvegfestő szemet gyönyörködtető alkotásai mellett meghúzódó, kis csuhéfigurás kiállítása jó alkalmat adott ahhoz,
hogy felkeressem Barabásné Sas Ibolyát.

Folytatás a 4. oldalon
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A modern, polgári
Magyarországért küzdöttek
szükség. A hősökre két emléktábla is emlékeztet a városban.
A forradalom nagy vívmánya a
jobbágyfelszabadítás volt, és az,
hogy előidézte a későbbi bölcs
kiegyezést, amely az első világháború vérzivataros időszakáig
tartott. Emlékeztetett azon

demeiről, egykori gazdaságélénkítő szerepéről. Utalt arra, hogy
március 16-át az országgyűlés
a nemzeti zászló és a címer
napjává nyilvánította, s elárulta,
hogy éppen most, március 13án került vissza 26 hektár föld
a szentgotthárdi önkormányzat

A polgármester ünnepi beszédét mondja
Folytatás az 1. oldalról
A békésen induló forradalom
azonban hamar harcba csapott
át, amihez erős honvédsereg
kellett. Csuk Ferenc levéltári
kutatásai szerint Vasvármegye
1848. augusztus 23-án megtartott közgyűlésén 3 ezer önkéntes harcba állítása mellett

kötelezte el magát. Szentgotthárd lakosságarányosan 13
katonát kellett, hogy adjon. A
sorozás november 7-e és december 23-a között zajlott. (A
polgármester fel is olvasta, hogy
mely családok adtak katonát
a városrészekből.) A 47 név
önmagáért beszél, hiszen csak
tizenhárom katonára lett volna

A diákok ünnepi műsorából

KEDVES SZÜLÔK!
A SZEOB Tótágas Bölcsőde

„BÖLCSŐDEKÓSTOLGATÓRA”
várja 2015. április 18-án (szombat)
10.00-12.00 óra között
mindazon szülőket gyermekeikkel,
akik szeptembertől szeretnék igénybe venni
a bölcsődei ellátást

A diákok ünnepi műsorából
szentgotthárdiakra, akik ebben
az időszakban fontos politikai
szerepet töltöttek be, voltak
országgyűlési képviselők, és volt
köztük miniszterelnök is. Hangsúlyozta, hogy a forradalom egy
olyan országért zajlott, amely
a saját lábán állhatott, büszke
volt és sikeres. Az eszme ma is
időszerű, és a mai kormány is
ezen munkálkodik. Ez persze
nem jelenthet elszigeteltséget
és bezárkózást. Az sem véletlen,
hogy napjaink gazdasági növekedési akcióterve éppen Széll
Kálmán nevét viseli. Az ünnepi
szónok beszélt Széll Kálmán ér-

tulajdonába osztrák kézből.
Majd Jókai Anna írónő 2008as ünnepi beszédéből idézett,
aki aktualizálva a 12 pontot, a
refrént így változtatta meg:
Esküszünk, esküszünk, hogy
amíg élünk, így teszünk.
Az ünnepi beszéd után a
Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8 évfolyamos
Általános Iskola diákjai a jelenlévők többszörös tapsával
jutalmazott sokszínű, színvonalas műsort adtak „Piros, fehér,
zöld” címmel.
L.E.
Fotó: Bana Ferenc

I mpre s sz um
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja
Felelős szerkesztő: Treiber Mária
Felelős kiadó: Szentgotthárdi Önkormányzat
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
Nyomdai előkészítés, nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft.,
Szombathely
Terjesztés: Savaria Post
ujsag@szentgotthard.hu
ISSN 0238-9312
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Csakis szentgotthárdit!

Serfeczné Szukics Márta, mellette jobbról
Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke

Pável Ágoston
Emlékplakettet kaptak
Ün n e p i k ö z g y ű l é s e n
emlékeztek meg az
1848-49-es forradalom
és szabadságharc 167.
évfordulójáról Szombathelyen, a Megyeházán március 13-án. Az
ünnepségen adták át a
kitüntetéseket, a várost
Labritz Béla szentgotthárdi alpolgármester
képviselte.
Majthényi László, a Vas
Megyei Közgyűlés elnöke
mondott ünnepi köszöntőt, majd a hagyományokhoz híven átadta a megyei
kitüntetéseket. Szentgott-

Gáspárné Mayer Margit

hárdról hárman részesültek
elismerésben. Pável Ágoston
Emlékplakettet vehetett át
Gáspárné Mayer Margit, a
szentgotthárdi szlovén rádió (Radio Monoster) szerkesztő-riportere, valamint
Serfeczné Szukics Márta, a
Szentgotthárd és Térsége 1-4
évfolyamos Általános Iskola
tanítónője.
Az ünnepségen Vas Megye
Közgyűlése Elnökének Emlékérmét kapta dr. Máté János
(posztumusz), a közelmúltban elhunyt szentgotthárdi
gyermekorvos, a kitüntetést
felesége vette át.
Fotó: Erős Zoltán

Némi időn kívül ez tényleg
nem kerül semmibe! Keresse
meg azt a szentgotthárdi
alapítványt vagy egyesületet,
melynek projektjét, kezdeményezését szívesen támogatná,
és ajánlja fel Ön is adója 1
százalékát!
Ne gondolja azt , hog y
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
adószámát kell feltüntetnie.
Az adó 1 százalékot gyűjtő
szentgotthárdi szervezetek,
amelyek szerepelnek a NAV
regisztrált civil kedvezményezettek listájában:

Az SZJA 1%-át gyűjtő, támogatható alapítványok és egyesületek:
Szentgotthárdi Civil Fórum 18897023-1-18
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 18892901-1-18
Szentgotthárd Énekegyesület 18893311-1-18
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 18894219-1-18
Szentgotthárdért Közalapítvány 19246200-1-18
Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 18888324-1-18
Horgász Egyesület Szentgotthárd 19895794-1-18
Rábafüzesért Egyesület 18896493-1-18
Farkasfa Jövőjéért Egyesület 18898677-1-18
Egészségesebb Jövőért Alapítvány 18894611-1-18
Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 18898543-1-18
Szociális Otthon Lakóiért 18883570-1-18
A Tehetségekért Alapítvány 18880292-1-18
Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért Alapítvány
18883910-1-18
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 18895564-1-18
Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 18889727-1-18
Szentgotthárdi VSE 19893589-1-18
Szentgotthárdi Kézilabda Klub 19247964-1-18
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 118949411-18
Szentgotthárd Fúvós Kultúrájáért Egyesület 18897229-1-18
Szentgotthárd Közbiztonságáért Alapítvány 18884313-1-18
Pro Natura St. Gotthárd Civil Összefogás 18898316-1-18
Rendelőintézet Szentgotthárd Szakellátásáért Alapítvány
18898787-1-18
Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 18880890-1-18
Hármashatár Baráti Kör 18887268-1-18
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 18881808-1-18
Synergy Fitness Szentgotthárd SE 18271948-1-18
Szentgotthárd - Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete
18204481-1-18
Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért 188802301-18
Református Templomért Alapítvány 18882469-1-18
Brenner János Emlékhely Alapítvány 18880711-1-18
Skorpió Kick-Boksz Sportegyesület 18892808-1-18
Adni egyszerűen jó!
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Tojásdíszítés cérnával

Barabásné Sas Ibolya az alkotásai között

Varázslatos csuhéfigurák:
a nyuszitól a tojásfáig
Folytatás az 1. oldalról
Elmesélte, hogy az élet nem
volt kegyes hozzá, hiszen betegsége miatt rokkantosították.
Nem könnyen viseli ezt az, aki
a főiskola elvégzése után egy
ideig népművelő volt a szülőfalujában, Alsószölnökön,
majd 1981-től Szentgotthárdon tanítóskodott, s 1993tól igazgatóhelyettesként is
megállta a helyét az általános
iskolában. Talán a sors akarta,

majd egy belvárosi önálló lakásba, négy éve él a csuhés
kézimunkának.
– Először iskolásoknak bemutató anyagként készítettem
csuhéból figurákat, amelyek
nagyon megtetszettek kolléganőmnek, aki szerint akár egy
kiállítást is megérnének ezek.
Egyre több helyre hívtak, egyre
több kiállításon mutathattam
be a kisméretű alkotásaimat. De
készítettem nagyobbakat is, több
faluban is – így Alsószölnökön

Ritka látvány: fatörzsre mászó nyuszik
hogy korábban kipróbálhassa
kézügyességét, kreativitását,
amely most jól jött a nyugdíjas hétköznapok tartalmas
eltöltéséhez. Alsószölnökről
nagyobbik lányához költözött
Szentgotthárd-Rábatótfaluba,

is - felállítottak olyan betlehemet,
amelyekben az általam csuhéból
kreált alakok, állatfigurák voltak
láthatók. Aztán arra gondoltam,
hogy csuhéból lehetne figurákat „gyártani” akár húsvétra is.
Motivált az is, hogy egy tévés

mesefilmben láttam, hogy egy
nyuszika ül egy virágon – mesélte.
Jöttek is sorra az ötletek, megszülettek a nyuszis motívumok.
A nyulak fejét festett tojáshéjból
készítette. Összesen 63 húsvéti
nyuszi került ki a keze közül,
amelyek valamin ülnek, vagy valamit fognak. Emellett - ápolva a
hagyományt - tojásfája is látható
a mostani kiállításon.
– Nem dolgozom öncélúan,
mindig csak úgy, hogy valakinek
örömöt szereznek a munkámmal. Az első kiállítási anyagomat
az alsószölnöki német kisebbségi önkormányzatnak ajándékoztam. A zeneiskolás unokámnak
egy egész zenekart fabrikáltam.
Amikor hegedűforma üveget
láttam, melléje nagybőgősöket
álmodtam. Egy-egy figura kiötlése egy napot vesz igénybe,
és addig dolgozok rajta, amíg
be nem fejezem. A kézügyességet, a kreativitást már ki
tudtam élni népművelőként és
pedagógusként is, mindig mindenféle alkalomra bütyköltünk
a gyerekekkel valamit. Amúgy
a kisebbik lányom is besegít a
munkába.
A csuhé mesterétől azt is
megtudtam, hogy használ fűzfaágat, rafiát és ragasztót is a
munkáihoz, utóbbit a nagyobb
szilárdság, a tartósság érde-

kében. Egyedi díszes húsvéti
tojást is tud alkotni. A cérnát
húzogatja a ragasztós tojáshéjon, így alakul ki a sokféle
véletlenszerű motívum. Nincs
különösebb kedvence, minden
munkája közel áll a szívéhez.
A mostani kiállítás zárása után
is elajándékozza a Színházban
kiállított figurákat.
– A sok dicséret, az emberek
lelkesedése ad erőt a további
munkához. A karácsony előtti
betlehemek átadása is igen nagy
élményt jelentett a lakosságnak,
hálásak voltak érte a falusiak –
mondta búcsúzóul, miközben
a kiállítás látogatóitól fogadta
a gratulációkat, az elismerő
szavakat.
L.E.

A látványos tojásfa
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Újra szentgotthárdi
kézben a magyar oldali
ipari park területe
Március 13-án a szentgotthárdi önkormányzat nevében
aláírták azt a szerződést, amely
magyar kézbe juttatta a Szentgotthárdi Ipari Park Kft-t, az
osztrák-magyar ipari park magyar oldalán lévő 26 hektáros
terület tulajdonosát. A város
ezáltal szerezte meg a területeket, amelyeket így most már
önállóan tud hasznosítani.
Huszár Gábor polgármester elmondta, a SzentgotthárdHeiligenkreuz Ipari Parkban működő Szentgotthárdi Ipari Park Kftben a kilencvenes évek végén az
osztrák tulajdonos, a WIBAG AG.
jelentősen megemelte a törzstőkét,
ezzel a magyar tulajdonosoknak
erősen csökkent a tulajdonhányada. Az osztrákok ezáltal átvették a
tényleges rendelkezési jogot a kft.
felett, de a közös ipari park magyarországi oldalán szinte egyáltalán
nem fejlesztettek. A szentgotthárdi
önkormányzat jóvoltából csak az
Allison új üzemépítése hozott kedvező változást. Az önkormányzat
2011-ben határozott arról, hogy az
előnytelen helyzetet megváltoztatja, és megpróbálja visszaszerezni a
magyar oldalon lévő 26 hektáros
területet. Az adásvétel előmozdítását segítette az akkor kirótt, és
azóta egyre halmozódó telekadó
is, melyet részben emiatt is vetett ki
az önkormányzat. Hosszú tárgyalássorozat végére sikerült pontot
tenni március 13-án. A város az
osztrák tulajdonosoktól kedvező
áron tudta megvásárolni az ipari
park magyar oldalán lévő céget
(a teljes Szentgotthárdi Ipari Park
Kft-t) és ezáltal a területet, amelynek így százszázalékos tulajdonosa
lett. Az osztrák oldali ipari park
kft.-ben néhány százalékot még
megtartott a város.
A polgármester elmondta, a
város fejlődését már akadályozta,
hogy az érdeklődő befektetőknek
nem tudtak saját területet ajánlani.
Az önkormányzat tervezi, hogy
elindítja az ipari park hármas
ütemének kialakítását, a közművesítést a Rábafüzesi út mentén
lévő árvízi vápa északi oldalán.

A Mária utat jelző, információs tábla

Átadták a túraútvonalat
Szentgotthárdon március 26-án, a rábakethelyi
Brenner kápolnánál adták
át „A Hársas-tó környéki
túraútvonal fejlesztése”
projektet, és avatták föl a
Mária zarándokutat jelző
táblákat.
Huszár Gábor polgármester
mondott beszédet az avatóünnepségen. Megköszönte mindazok munkáját, akik részt vettek
a sikeres projektben. Fölidézte,
hogy néhány éve határozták
el a Hársas-tó és környékének
rendbetételét, valamint a szép
környezetben a túraútvonal létrehozását és fejlesztését. Szentgotthárd csatlakozott a vallási
turizmushoz is kapcsolódó
Mária Úthoz, a Nagyboldogas�-

A környék látnivalóiról
tájékoztatnak

szony templom előtti téren lévő
kő is jelzi ezt, a sikeres pályázat
révén újabb táblákat helyeztek
ki. A város is fontosnak tartja a
vallási turizmus fejlesztését, a
Mária Út jellegzetessége, hogy
mellékutak mentén halad, a
zarándokok az eldugottabb,
és természetközelibb tájban
gyönyörködhetnek. A LEADER
pályázat a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával valósult meg, négy
nádtetős kiülő beszerzése történt meg, kettőt a Brenner kápolnánál, kettőt a Hársas-tónál
állítottak fel, illetve hét kisebb
és három nagyobb táblát helyeztek ki, amelyek a Mária Útról
tájékoztatják a vándorlókat,
hasznos útbaigazítást és információt nyújtanak. A pályázó a

Szentgotthárdi Horgász Egyesület volt.
(Szentgotthárd Város
Önkormányzata)
Fotó: Bana Ferenc

Huszár Gábor
az avatáson

A Békefi kórus is közreműködött az ünnepségen
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A civil szervezetek élénkítik és
segítik a város életét
Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködéséről, a helyi értéktár
létrehozásáról, a Tourinform Iroda kialakításáról
is tárgyaltak a képviselők a
március 25-én tartott önkormányzati ülésen.
Az önkormányzati ülés kezdetén Cserpnyák Martin 14
éves és rendkívül tehetséges

(a helyi mentőállomást 50 éve
alapították).
Közmeghallgatáson Kovács
Buna József kifogásolta a Várkertben és a Ligetben parkolók
építését, valamint kérte, hogy a
régi strand területét ne kerítsék
el teljesen, adják át a sétálóknak.
A polgármester válaszolt a kérdésekre, a parkolók nem a védett
területeken vannak, nem vágtak
ki védett fákat.

Lakások lesznek a kethelyi volt határőr laktanyában
szentgotthárdi tekézőnek négy
különleges méretű (15-ös), és
nehezen beszerezhető tekegolyót
adott ajándékba a városi önkormányzat nevében Huszár Gábor
polgármester. Az ifjú tekéző
sorra nyerte a versenyeket, az
U14-es válogatott edzőtáborába
is meghívták.
A polgármester beszámolt
az eltelt hónap önkormányzati
eseményeiről, elmondta, május
16-án Szentgotthárd ad otthont
az országos mentőtalálkozónak

Frank Róbert hosszasan idézte
régebbi gotthárdi és nagymarosi
emlékeit a közmeghallgatáson.
Véleménye szerint 1945 előtt
város volt Szentgotthárd, mert
polgárai úgy viselkedtek, most
nyoma sincs ennek.
A közmeghallgatás után az önkormányzat és a civil szervezetek
együttműködésével folytatták a
közgyűlést. A városban tavaly is
számos területen tevékenykedett
civil szervezet. Kultúra, sport,
egészségügy, környezetvéde-

lem, zenei élet, és a különféle
segítőszervezetek is érdekessé és
tartalmassá teszik Szentgotthárd
életét. A Szentgotthárdi Civil Fórum fogja össze az egyesületeket,
adott esetben képviseli érdekeiket. Az önkormányzat tavaly
közel ötmillió forinttal támogatta
működésüket. Pályázatokon,
adott programokra kaphattak
pénzt, amivel el is kellett számolni. A városháza épületében civil
irodahelyiséget tartanak fenn,
az önkormányzat civil referense
pedig segíti munkájukat. Az
egyesületek a városrészeken is
aktívak, klubokat működtetnek,
összefogják, szervezik az ott élők
társadalmi és közösségi életét,
részben önkormányzati feladatokat is átvállalnak.
A képviselők megismerhették, milyen terveik vannak a
szentgotthárdi civil szervezeteknek az idén. Folytatják a jól
bevált programokat, képviselőik
negyedévente egyeztetnek az
önkormányzattal.
Dr. Sütő Ferenc javasolta, hogy
a tavalyról megmaradt közel 180
ezer forintot kaphassák meg a
városrészi önkormányzatok.
Kardosné Kovács Márta megköszönte az önkormányzat támogatását és az önkormányzati civil
referens (Szép Renáta) munkáját.
A képviselők elfogadták a tavalyi évről szóló beszámolót és
az idei cselekvési tervet.
Az önkormányzatnak a Helyi
Értéktár Bizottság beszámolt a
városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről, a Helyi
Értéktár létrehozásának tapasztalatairól. Huszár Gábor polgár-

mester elmondta, több javaslatot
is kapott az önkormányzat arról,
mit lehetne a Helyi Értéktárba
felvenni, de még korántsem
zárt a lista. Néhány értéket föl
is sorolt: Nagyboldogasszony
templom, a ciszter kolostor és
a Várkert, a Narancsos ház, a
kaszagyári farkaskalapácsok,
az őshonos curmin szőlő, a
hajdinaliszt, tökös-mákos rétes,
kerékrépa stb.
Szalainé Kiss Edina javasolta, hogy a helyi hírességeket
is vegyék be az értéktárba. Dr.
Sütő Ferenc az ország egyetlen
önkormányzati tulajdonban lévő
máriaújfalui kápolnát ajánlotta,
amely arról is nevezetes, hogy ott
tartotta utolsó miséjét Brenner
János, vértanúságot halt káplán. A városrészen megmaradt
haranglábat és mázsaházat is a
testület figyelmébe ajánlotta. Lábodi Gábor elmondta, a curmin
szőlő olyan kuriózum, hogy a
hungaricumok közé is javasolhatnák fölvenni.
A testület döntött a városi
Tourinform Iroda létesítéséről,
helyét egyelőre a fürdőben jelölték ki, később a belvárosba
kerülhet át. Az ülésen meghallgatták Tama Istvánt, a Magyar
Turizmus Zrt. Nyugat-dunántúli
Regionális Igazgatóságának vezetőjét a szervezet működéséről, a
csatlakozás előnyéről.
Önkormányzati bérlakásokat
alakítanak ki a kethelyi volt
határőrlaktanya épületében,
amelyekből munkavállalói bérlakásokat is rendelkezésre bocsátanak majd.

(t. m.)

Babasétány kialakításának folytatása, a 2014-ben született gyermekeknek
„Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” című
program keretén belül faültetésre kerül sor:
Szentgotthárd Város Önkormányzata várja az ültetésre a
programba jelentkező családokat.

2015. április 11-én (szombaton) 11:00 órakor,
a Zsida – patak mellé, helyrajzi
szám: 403/102
A faültetés megkezdése előtt
köszöntőt mond Huszár Gábor
Polgármester.

Kérem Önöket, amennyiben a faültetésben részt kívánnak venni, jelezzék palyazat@
szentgotthard.hu e-mail címen.
A faültetéshez szükséges eszközök (ásó, lapát) korlátozott men�nyiségben állnak rendelkezésünkre.

Amennyiben lehetősége engedi, a gördülékeny munkavégzés
érdekében saját munkaeszközt
(ásó vagy lapát) szíveskedjen
magával hozni.
Szentgotthárd Város
Önkormányzata
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Grecsó Krisztián író humoros történetei
Félórás késéssel érkezett
a Színház aulájában élénk
érdeklődést kiváltó író-olvasó találkozóra Grecsó
Krisztián, a türelmet megköszönve elmondta, előre
nem tudhatta, hogy a 8-as
főúton a munkálatok miatt
milyen akadályokkal kell
majd szembenéznie. A fiatal, József Attila díjas író
és költő érdekes, humorral
fűszerezett élményanyaggal
kárpótolta a személye és
művei iránt érdeklődőket.
Grecsó Krisztián mondanivalója döntően önmagáról és
családjáról szólt, ami persze nem
véletlen, hiszen műveit nagyrészt
ez motiválta, ez adta a mondanivalóhoz az alapanyagot. A
szimpatikus, kellemes hangú író
mesélt a múltjáról, a családjáról,
eddigi pályafutásáról, és arról,
hogy milyen módon gyűjtötte
az anyagot műveihez. Egy Battonya melletti, kis alföldi faluban
született és nőtt fel. Paraszti
származású családjában erősen
élt a falusi életforma. Náluk a
kultúrát a Biblia és a kalendárium
jelentette. Nem véletlen, hogy a
népi írók hagyományait ápolja,
bár nem szereti a beskatulyázást.
Igaz, az életmódja jó alap volt
erre, hiszen egyebek mellett még
birkapásztorként is kipróbálta
magát. Apukája állandóan szava-

lóversenyekre járt, annak idején
az nagy divat volt. Fura alak volt
ő „könyékig” érő, lila hajával. A
csodabogárságot tőle örökölhette.
Első verseskötete nagy bukás
volt, de azt eredményezte, hogy
nagyanyja megmutatta neki a
naplóját, amiből a Mellettem
elférsz című könyvében is felhasznált anyagot. Ez a mű lényegében családja regénye. Nagy
lökést adott neki a folytatáshoz
unokatestvére azzal a javaslattal,
hogy minél messzebb menjen
továbbtanulni, s még véletlenül se
mondja meg, honnan jött, milyen
származású, nehogy jöttment
falusinak állítsák be. A tájszólása
miatt azonban ez a titok mindössze negyedóráig tartott. Azt
vette észre, hogy tudatosan is
haragszik az otthoniakra, mert
a gimnáziumban az otthonról
hozottak csak hátrányt jelentettek
számára. Az első két kötetének
bukása ennek is betudható. A
már ismertséget hozó Pletykaanyu című novellásköteténél jött
rá, hogy mit is jelent az a világ,
ahonnan jött, milyen értékei is
vannak. Egy vasárnapi ebéd aztán
megváltoztatta az otthoniakkal
szembeni véleményét, gyermekkori miliőjének értékelését. Nagyapja és nagynénje adta elő már
ki tudja hányadszor a múltbéli
történeteit, s akkor megértette,
hogy az időseknek már nincs kapaszkodójuk, ezért a megszépült

múltban élnek, arra emlékeznek
szívesen. Ettől kezdve gyűjtögette
az otthoni történeteket, ahogy

A fiatal író felolvas az
érdeklődőknek
előszeretettel időzött a Zöld Sas
nevű sörözőben, ahol a kapatos
vendégek kész anyaghalmazt
zúdítottak rá. Bár fenntartások
vannak a kocsmázással kapcsolatban, de ha valaki jó szaftos történetekre kíváncsi, akkor áldozatot
kell hoznia érte. Egy sör után az
emberek már megnyílnak, de
őt azok a történetek érdekelték,
amelyek két-három sör után a
közösségről szóltak. Mindent úgy
is írt le, ahogy elhangzott, ugyan
név nélkül, de megszemélyesítve
a figurákat. Lett is per belőle. A
Pletykaanyu miatt hatan perelték
becsületsértésért. Aztán jöttek a
további könyvek (Isten hozott,
Tánciskola). A Mellettem elférsz

című művében a szüleit kérdezgeti. Ennek a regénynek a megszületése egy tárcanovella írására
való felkérésnek köszönhető, s egy
családi fotóval kezdődött. Később
kiderült, nem minden volt igaz,
amit a családi visszaemlékezéseken hallott. A Megyek utánad
lényegében egy férfiember életéről szól, két szerelmi történeten
keresztül. Ez a könyv egykori Nők
Lapjá-s kolléganőjének úgy megtetszett, hogy éjszaka felkeltette a
férjét, hogy beszéljen neki róla.
Az 1976-ban született, szegvári származású író úgy fogalmazott, hogy vannak dolgok,
amelyekről azt hisszük, hogy
véletlenek, pedig talán nem is
azok. Ezt azzal indokolta, hogy
egy egyetemi bulin felkért egy
lányt, aki azt mondta, hogy
neki Szegvár egy mesebeli hely,
mert el sem tudja képzelni, pedig anyukája odavalósi, s sokat
mesélt neki a faluról. Mi több,
az is kiderült, hogy a nagyapja
– mármint Grecsó Krisztiáné életét az ő nagypapája mentette
meg 1956-ban, s a két öreg a temetőben egymástól 150 méterre
nyugszik.
Grecsó Krisztián még sok
mindenről beszélt, majd a jelenlévők közül többen is kérdeztek, elsősorban személyével,
tanulmányaival, pályafutásával
kapcsolatban érdeklődtek.
l.e.

Felhívás: rászoruló személyek számára,
vetômag pályázatban való részvételre
Az Élelmiszerbank, a Syngenta
Kft. támogatásával megvalósuló „Élelmiszerlavina” program
keretein belül 2015.03.16-án
adományt adott át ingyenesen
Szentgotthárd Város Önkormányzata számára azzal a céllal,
hogy az önkormányzat helyi
összefogással, a létminimum közelében élő rászorulók ellátására
fordítsa azt. A program során
élelmiszertámogatáshoz jutó
támogatott rászorulók lehetnek
gyermekek, nagycsaládosok, idő-

sek, vagy más, hátrányos helyzetű csoportok is, akik anyagilag
nehéz helyzetben élnek.
A vetőmagok 2015. április elejétől kerülnek elvetésre a szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek
Otthonának földterületén.
Szentgotthárd Város Önkormányzata felhívást ír ki rászoruló
személyek számára a pályázatban
való részvételre, és ezzel együtt a
vetőmagok elvetésében és a palánták gondozásában való aktív,
tevőleges közreműködésre.

Amennyiben a munkálatokból,
és a megtermett zöldségekből
részesülni szeretnének, akkor
önkéntes alapon, legyenek szívesek jelentkezni írásban nyilatkozaton, vagy e-mailen jelezzék
azt a palyazat@szentgotthard.
hu címen 2015. áprillis 30-ig. A
nyilatkozat letölthető a www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon a
Hirdetmények, Önkormányzati és
Térségi Erőforrások hirdetményei,
Pályázati hirdetmények menüpontban, illetve személyesen átvehető az

Önkormányzati Erőforrások 21-es
irodájában (9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11.).
A vetőmagok előre meghirdetett napokon kerülnek elvetésre
április első felében, az ültetésre és
az azt követő munkákra várjuk a
programba jelentkező személyeket. A programban való részvétel
teljesen ingyenes. Az ültetés időpontjáról a megadott elérhetőségekre küldünk majd tájékoztatást.
Szentgotthárd Város
Önkormányzata
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MOZIMÛSOR
április 10. 16:00 (Matinéjegy:
550 Ft)
Hős6os (Oscar-díjas film,
szinkronizált amerikai animációs vígjáték – 3D)
április 10. 19:00, április 11.
19:00, április 12. 18:00
április 13. 19:00, április 17.
19:00, április 18. 19:00
Halálos iramban 7. (szinkronizált amerikai akciófilm – 2D)
április 11. 17:00, április 12.
16:00
Hamupipőke (szinkronizált
amerikai családi kalandfilm –
3D)
április 14. 19:00 (Filmklub)
Godard: Búcsú a nyelvtől
(feliratos svájci kísérleti film –
3D)
További információk és online
helyfoglalás: www.csakanyimozi.
hu
LÁMPAGYÚJTO GATÓK
– VILÁGPREMIER A MOZI-

BAN A FÖLD NAPJÁN!
2015. április 22-én (szerdán) 19 órától a Föld Napja
alkalmából ismét egy különleges
este várja a Csákányi László
Filmszínház vendégeit. Ez az
esemény a szentgotthárdi mozi
történetének egy újabb fejezetét
nyitja meg, mivel először kerül
sor arra, hogy egy országos
programot online élő közvetítés
keretében kísérhetik figyelemmel az érdeklődők, valamint az
első kultúr sci-fi premier előtti
díszelőadásán is részt vehetnek.
A LÁMPAGYÚJTOGATÓK
az emberiség első filmes, magyarok által megfogalmazott csillagközi üzenete. A film előtt és után
élő adásban zenés szórakoztató
show műsor látható majd a mozivásznon. Az est házigazdája a
budapesti fő helyszínen Dombóvári István humorista lesz.
A film tartalmáról röviden.
B ombaként robbant a hír :

egy idegen civilizáció nagy
erősségű rádiójeleit észlelték
Magyarországon. Maroknyi
csapat kapta a megbízást, hogy
elkészítsék az emberiség első
filmes csillagközi üzenetét egy
távoli galaxisba. A nemzetközi
űrügynökségeket megkerülve,
egy Kondor nevű kétes hírű
hazai gyártó sufnituning hordozórakétájával kívánják ezt
célba juttatni…
A LÁMPAGYÚJTOGATÓ
formabontó és egyedi, a realitás
és a fikció határán egyensúlyozó
izgalmas filmszerű kerettörténettel, 42 ismert és elismert honfitársunktól várja a végső választ
a földi lét alapvető kérdéseire.
Ez a produkció egyúttal a mai
Magyarország legkülönlegesebb
összefogása is.
Szereplők : Almár Iv án,
Argyelán Krisztina, Ábrahám
Péter, Berg Judit, Besenyei Péter,
Boldogkői Zsolt, Dombóvári

István, Erdei Zsolt, Fehér Gyula,
Fejes Tamás, Fluor Tomi, Harcsa
Veronika, Illényi Katica, Jordán
Adél, Kamarás Iván, Kammerer
Zoltán, Karafiáth Orsolya, Katus
Attila, Kiss Tibor, Kovácsovics
Fruzsina, Kozma Orsi, Kulifai
Tamás, Laár András, Lackfi
János, Leskovics Gábor, Lovasi
András, Lubics Szilvi, Lukács
László, Növényi Norbert, Pacher
Tibor, Péterfy Bori, Qka MC,
Rakonczay Gábor, Rátgéber
László, Ricsi Pi, Sidlovics Gábor,
Szakos Krisztián, Szentpéteri
József, Takáts Eszter, Tari Annamária, Török Gábor, Vida Ágnes.
Ez egy olyan film, amely fontos üzenetet hordoz a társadalmunk és a jövőnk szempontjából
egyaránt. Az alkotók egyszeri és
megismételhetetlen országos közösségformáló szellemi élményt
ígérnek. További információk
és online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

MEGHÍVÓ

Értesítjük Szentgotthárd Város lakosságát, hogy
az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezete

SZENTGOTTHÁRD VÁROS INTEGRÁLT
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK
KIDOLGOZÁSA CÉLJÁBÓL
MEGRENDEZEndő LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Pénzügyi fogyasztóvédelmi
tájékozató elôadást tart

HELYSZÍN: Szentgotthárd
Színház aula
IDŐPONT: 2015. április
22. szerda 17:00
Előkészítésben van Szentgotthárd Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozása!
S z e n t g o t t h á r d Vá r o s
Önkormányzata 2015 első
félévében elkészíti a város
legfőbb fejlesztési dokumentumát, az Integrált Településfejlesztési Stratégiát,
melyhez a Belügyminisztérium nyújt támogatást. A
tervezés során a lakossággal,
a civil és gazdasági szereplőkkel együttműködve, szakértők bevonásával, széles
körű párbeszéd során meghatározzák és kidolgozzák
Szentgotthárd Város 2014-

2020-ra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.
Ahhoz, hogy olyan jövőkép
és stratégia készüljön el, amely
az itt élők, itt dolgozók számára tényleges előnyöket biztosít,
Szentgotthárd Város Önkormányzata mind a tervezés,
mind a későbbi megvalósítás
során számít a lakosság, a helyi
közösségek, munkáltatók, vállalkozások, civil szervezetek
és intézmények együttműködésére. Az előretekintéshez, a
hosszú távú tervezéshez tehát
kérjük az Önök támogatását,
és kérjük, hogy véleményüket
és észrevételeiket osszák meg
velünk. Ezt a tudást hatalmas értéknek tekintjük, és
szeretnénk figyelembe venni
Szentgotthárd jövőjének megformálásához.

Az előadás célja: Az elszámolással és forintosítással kapcsolatos
tudnivalók megismertetése:
Kiket érint az elszámolási törvény:
Azoknak a magánszemélyeknek szól, akik 2004. május 1. és 2014.
július 19. napja között kötöttek és 2009. július 26. napját követően
rendelkeztek/rendelkeznek deviza alapú, forint alapú, deviza hitellel,
pénzügyi lízing- vagy kölcsönszerződéssel. Vonatkozik továbbá a
2009. július 26. napja előtt el nem évült követelésekre, elhalálozás
esetén az örökösökre, az árfolyamgátba belépett és a végtörlesztést
igénybevevőkre is.
A tájékoztató előadást követően személyes konzultációra is lehetőség lesz.
Az előadáson ajánlott részt venni azoknak is, akik bővíteni szeretnék a pénzügyi fogyasztóvédelmi ismereteiket.
Az előadás „Az Elszámolási törvénnyel kapcsolatos széleskörű fogyasztói tájékoztatást elősegítő Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Program”
megvalósítása érdekében a Magyar Nemzeti Bank támogatásával
történik!
Előadó: Büte Péter
Az előadás időpontja: 2015. április 16. 17.00
Helye: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Refektórium
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Vas Megyei Szervezete

Szentgotthárd

2015. április

Szalai Szabolcs

9

Szép Renáta

Ruttkai és Latinovits, Latinovits és Ruttkai
Ruttkai Éva és Latinovits
Zoltán, a két zseniális színész és szerelmespár szelleme, gyönyörűséges és gyötrelmes élete libbent át a
Szentgotthárdi Csákányi
László Filmszínház nagytermén március 28-án délután.
Főleg fiatalok jöttek el a rendezvényre, az a korosztály,
amelynek már csak a filmvásznon adatott meg a találkozás
a két kiváló művésszel. Bana
Tibor országgyűlési képviselő
volt a házigazda. Megköszönte
a szentgotthárdi önkormányzatnak, a mozi munkatársainak
és a szervezőknek a segítségét.
Elmondta, ő is nagy tisztelője
Ruttkai és Latinovits életművének, Ady verseit talán senki nem
tudta úgy tolmácsolni, mint a
színészóriás.
Labritz Béla szentgotthárdi
alpolgármester elmondta, örül
neki, hogy újra városi kulturális program színhelye lehet
az önkormányzat által szépen
felújított mozi. Amikor botrányok és katasztrófák izgatják az
embereket, van egy kis sziget,
ahol a két magyar művészről
lehet szó, és a szerelemről, amit
átéltek, vászonra, színpadra vittek, feledhetetlenné tettek. Egész
életüket átfonta a szenvedély.
Szentgotthárdon a nyáron rendezik a Szerelmesek Fesztiválját,
akár ennek előfutára is lehet ez a
rendezvény.
Talabér Ádám a Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnöke is
megköszönte az önkormány-

zat támogatását. A kultúrát, a
művelődést fontosnak tartják,
Marton Veronika ötletét fejlesztették tovább és hozták létre
a programot. Miért Latinovits
és Ruttkai? Mert mindketten
emblematikus alakjai a huszadik századi magyar színház- és
filmművészetnek, és rajongóik
vannak a legfiatalabbak között
is, szerelmük örök!
Latinovits Zoltán tolmácsolásában József Attila verseit
hallhattuk a filmvászonról, a
színpadon Kóbor Zsóka gitárral
kísérve énekelte ugyanazokat a
verseket.
Szép Renáta szívszorító történeteket olvasott fel Ruttkai
Éva írásaiból, tizenhat évig tartó
fájdalmas, mégis igazi és mély
szerelmükről. Sorsszerű találkozásuk a Miskolci Nemzeti Színházban történt, amikor Ruttkai
Éva három előadás erejéig vendégszerepelt ott. Amikor először
néztek egymásra, Ruttkainak
még a szava is elakadt, mert úgy
érezte, a saját szemei néznek
vissza rá… Az első találkozásuk
emlékére a művésznő minden
premierjén este fél hétkor virágcsokrot kapott szerelmétől.
Latinovits halála után közös
otthonukban az egyik óra mindig
fél hetet mutatott, Ruttkai így
őrizte megismerkedésük pillanatát. Tragédia és humor, Szép
Renáta előadásában mindkettőt
mesterien váltogatta, a háttérben
a vásznon, ifjan és idősödve, hol
összesimulva, hol messzire és
távolra nézve, Ruttkai és Latinovits, Latinovits és Ruttkai.

Szalai Szabolcs önvallomással
kezdte, őt Latinovits inspirálta a
színészi pálya felé. A szakképző
iskola könyvtárában informatikai könyvet keresett, amikor

korában sok mindent kipróbált
(a kétkezi munkát is), színjeles
építészmérnöki diplomával
fölcsapott színésznek. Bajor
Gizi hallotta verset mondani,

Kóbor Zsóka
megakadt a szeme egy piros
fedelű könyvecskén, Latinovits
írta. Beleolvasott és kikölcsönözte, mivel addig nem tudta,
hogy a színész, írónak is kiváló. A színpadon most ebből a
könyvből, a Ködszurkálóból
olvasott fel részleteket. Latinovits Zoltán a híres Gundel
család leszármazottja, fiatal

csalhatatlan érzékkel fölfedezte
benne a színészt, és üzent neki.
Debrecenbe egy kopott bőrönddel érkezett, itt kezdődött
a pályája, és Balatonszemesen,
a vasúti síneknél fejeződött be.
Bana Tibor zárta a rendezvényt.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
a Rendelôintézet Szentgotthárd
intézményvezetôi (magasabb vezetô)
beosztásának ellátására
• orvostudományi vagy egyéb
egyetemi szintű végzettség,
• mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser
szakképesítés vagy 2013. szeptember 1-je előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseri vagy
egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés,
• legalább ötéves vezetői gyakorlat,
• a munkáltatóval fennálló
közalkalmazotti jogviszony, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe történő
kinevezés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére
vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói
stratégiai célok megvalósulását
célzó fejlesztési elképzeléseket,
• a pályázati feltételként előírt
végezettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,
• teljes körű hatósági erkölcsi
bizonyítvány,
• vezetői gyakorlat igazolása,
• hozzájáruló nyilatkozat a
pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 5 év
A munkavégzés helye: Rendelőintézet Szentgotthárd, 9970
Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.
A beosztáshoz tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az intézmény egyszemélyi
felelős irányítójaként ellátja az
általános és szakmai vezetői
feladatokat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről szóló 2003.
évi LXXXIV. törvény, valamint
a 356/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint jog a
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy
letelepedési engedély,

A beosztás betölthetőségének
időpontja: a képviselő-testület
döntését követően azonnal betölthető.
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.)
Kormányrendeletben meghatározott bizottság véleményének
kikérését követően Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt.
A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján
az előírt képesítési feltétel és a
vezetői gyakorlat megléte alól a
fenntartó felmentést adhat.
A képviselő-testület fenntartja a jogát, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30.

• a pályázó nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy vele szemben
az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 41.§
(2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
• a pályázó nyilatkozata a
pályázat nyílt, vagy zárt ülésen
történő tárgyalásáról,
• az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény alapján
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó
nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.
Gábor László önkormányzati
és térségi erőforrások vezető
nyújt a 94/553-021-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
Postai úton, a pályázatnak
Szentgotthárd Város Önkormány zata címére történő
megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot :
1718./2015, valamint a munkakör megnevezését: Rendelőintézet Szentgotthárd - intézményvezető

A pályázati kiírás közzétételének helye:
• Egészségügyi Közlöny –
2015. áprilisi szám
• www.szentgotthard.hu –
2015. március 23.
• www.kozigallas.gov.hu –
2015. március 23.

Önkormányzati közlemény
Furcsa történés zavarta meg
Szentgotthárd életét, valaki
a barokk templom kapuját
szemelte ki arra, hogy a véleményét kifejezze. A rendőrség rongálás bűntette miatt
nyomoz, egyelőre nem tud-

juk ki volt az elkövető. Nem
kívánunk találgatásokba bocsátkozni, nem tudjuk, hogy
mi volt a célja azon túl, hogy
biztos akart lenni abban, hogy
felfigyelnek (meggondolatlan,
vagy nagyon is végiggondolt)

tettére. Demokráciában élünk,
szabad véleményt nyilvánítani. Nem itt! És nem így!
A rongáló nemcsak a műemlék templomkaput, de szeretett városunk hírnevét is
megtépázta.

A város vezetése és meggyőződésünk szerint minden
jóérzésű polgára visszautasítja
ezt a buta és megdöbbentő
cselekedetet!
Szentgotthárdi Városi
Önkormányzat
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FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentgotthárdi Tankerülete
fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre
történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban
kerül sor:
Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2015. április 16. (csütörtök)
8.00 – 19.00
2015. április 17. (péntek)
8.00 – 18.00
Pótbeiratkozás ideje:
2015. április 20. (hétfő)
8.00 – 18.00
A szülő köteles beíratni tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig
született gyermekét a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A beiratkozáshoz az alábbi
dokumentumok szükségesek:
• A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
• Az iskolába lépéshez szük-

séges fejlettség elérését tanúsító
igazolás (óvodai szakvélemény,
nevelési tanácsadás keretében
végzett iskolaérettségi szakértői
vélemény, sajátos nevelési igényű
tanulók esetében a Szakértői
Bizottság szakértői véleménye).
• Tartózkodási hely (állandó
bejelentett lakcím hiányában).
• A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem
magyar állampolgár esetén regisztrációs igazolás (határozatlan
ideig érvényes), tartózkodási
kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), állandó tartózkodási kártya.
• Nyilatkozat a közös szülői
felügyeleti jog gyakorlására (A
2014. március 15-étől hatályos
Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény Negyedik
könyv XVIII. fejezet – A szülői
felügyelet gyakorlása – előírásai
az irányadók.
A felvételről első fokon az
iskola igazgatója dönt, elutasítás

esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentgotthárdi Tankerületének igazgatója
hivatott a felülbírálati kérelmet
elbírálni.
2015.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések nevét
az alábbiakban közöljük:
1. Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos
Általános Iskolája (Beiratkozás
helye: 9970 Szentgotthárd, Arany
János u. 2.)
Alsószölnök, Apátistvánfalva,
Felsőszölnök, Kétvölgy, Nemesmedves, Orfalu, Rönök,
Szakonyfalu, Szentgotthárd,
Vasszentmihály
2. Szentgotthárd és Térsége
Iskola Magyarlak-Csörötnek
Általános Iskolája (Beiratkozás
helye: 9963 Magyarlak, Kossuth
Lajos u. 236.)
Magyarlak, Csörötnek
3. Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos

Általános Iskolájának Rábagyarmati Telephelye (Beiratkozás
helye: 9961 Rábagyarmat, Város
u. 1.)
A nemzetiségi nyelvoktatásban részt vevő iskolák Szentgotthárd járás területén:
Német nemzetiségi nyelvoktatás
• Szentgotthárd és Térsége
Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola (9970
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér
2-4.)
Szlovén nemzetiségi nyelvoktatás
• Ap á t i s t v á n f a l v a i K é ttannyelvű Általános Iskola és
Óvoda (9982 Apátistvánfalva,
Fő u. 117.)
• Kossics József Kétnyelvű
Általános Iskola és Óvoda (9985
Felsőszölnök, Templom út 10/1.)
• Szentgotthárd és Térsége
Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola (9970
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér
2-4.)

BÉRBE ADÓ ÜZLETHELYISÉG!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2015.
számú határozata alapján
az alábbi hirdetményt teszi
közzé:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd,
Széll K. tér 15. fszt. 1 sz.
alatti, 29/A/2 hrsz- ú, 83
m 2 a l ap te r ü l e tű , ö n ko rmányzati tulajdonban lévő
üzlethelyiséget bérbeadásra
a helyben szokásos módon
meghirdeti:
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 182.600.Ft/hó (2200.-Ft/m2), mely Áfa
mentes
A bérlet időtartama hatá-

rozatlan, 3 hónap felmondási
idővel.
A pályázat beérkezésének
határideje: 2015. április 16.
A pályázatok elbírálásának
határideje: 2015. áprilisi testületi ülés.
A helyiségben vendéglátás,
idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység,
idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység
folytatható.
A pályázatnak tartalmaznia
kell a helyiségben folytatandó
tevékenységet.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt
és különösen súlyozott a
döntés során a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben

a legjobb ajánlattevővel a
szerződéskötés nem valósul
meg, úgy a soron következő
ajánlattevővel történik meg a
szerződéskötés, amennyiben
ajánlata eléri a meghirdetett
minimum közölt bérleti díjat,
a megjelölt tevékenységi kör
pedig megfelel a döntéshozó
által megjelölt kritériumoknak. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük
benyújtani.
A bérleti díj az előző évi
infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell a
3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését is a bérleti szerződés megkötésével
egyidejűleg.
A képviselő-testület ered-

ménytelen, ill. számára nem
megfelelő tevékenységi kört
tartalmazó pályázat esetén új
pályázatot írhat ki.
Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe
vett üzlethelyiségben és azt az
Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak
értéke egészben, vagy részben
a bérleti díjba beszámításra kerül – ennek pontos részleteiről
az önkormányzattal meg kell
állapodni.
B ővebb felvilágosítás a
Szentgotthárdi Közös Önkormány zati Hivatal Városüzemeltetésén, illetve a
94/553-032-es telefonszámon
kérhető.
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FELHÍVÁS
Felhívom az érintett Szülők figyelmét, hogy a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan, az

ÓVODÁBA TÖRTÉNÔ JELENTKEZÉSEKRE
Szentgotthárd Város és Kistérsége területén működő Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és
Bölcsőde óvodáiban 2015. április 20-án (hétfőn) 07.00-17.00 óráig és
2014. április 21-én (kedden) 07.00-17.00 óráig kerül sor.
A jelentkezések helye:
- Játékvár Óvoda Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
- Micimackó Tagóvoda Magyarlak, Temető u. 1.
- Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek, Vasúti u. 16.
A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 2015.
szeptember 1-jétől hatályba lépő
rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson kell
részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012.
szeptember 1. előtt születtek,
és még nem járnak óvodába. A
jegyző a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével az ötödik életév

betöltéséig felmentést adhat a
kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól.
Amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, a Szülő köteles arról a
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon
belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt!
Tájékoztatásul közlöm, hogy
az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a
harmadik életévét a felvételtől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen
minden hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A Játékvár Óvodában 1-1
csoportban szlovén és német
nemzetiségi óvodai nevelés folyik. Ezúton hívom fel a szülők

figyelmét, hogy eziránti igényüket a beíratásnál írásban szíveskedjenek jelezni.
Az intézmények működési
(felvételi) körzete a Szentgotthárdi Kistérség területe.
A felvételnél a szentgotthárdi
székhely óvoda esetében elsősorban a Szentgotthárdon, a tagóvodák esetében elsősorban az adott
tagóvoda településén lakóhellyel
és tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket kell felvenni az
intézménybe, ezt követően pedig
a maximális férőhely erejéig a
kistérségi igényeket is kielégíti
az intézmény.
Jelentkezéskor az adatokat
a szülő/gondviselő/ személyi
azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványával, valamint a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványával
kell igazolni.

A szülő, amennyiben azt az
óvodai beiratkozás napján – az
elektronikus elérhetőségének
megadásával azt kérte –, elektronikus úton értesítést kap arról,
hogy a gyermeke óvodai felvételt
nyert vagy felvétele elutasításra
került.
A gyermek felvételéről 2015.
május 20-ig döntés születik,
túljelentkezés esetén felvételi
bizottság dönt.
Felhívom a Tisztelt Szülők
figyelmét, hogy az óvodáztatási
kötelezettség nem teljesítése jogkövetkezménnyel jár. Az a szülő,
aki nem íratja be óvodaköteles
gyermekét, szabálysértést követ
el. A szabálysértés pénzbírsággal
is büntethető, melynek mértéke
ötezer forinttól százötvenezer
forintig terjedhet.
Szentgotthárd, 2015. március 20.

Dr. Dancsecs Zsolt

jegyző

LOMTALANÍTÁS
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a
lakosságot és az intézményeket, hogy a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével lomtalanítási akciót
szervez az alábbi napokon és
helyszíneken:
2015. április 11-én (szombaton):
Szentgotthárd Rába-folyótól
keletre eső területe (Füzesi –
József A. – Széchenyi – Bethlen
G. – Rózsa F. – Táncsics M.
– Mária – Petőfi S. - Kisfaludy
S. – Kossuth L. – István király
utcák által határolt terület valamennyi utcája) és Rábakethely
városrészen
2015. április 25-én (szombaton):

Szentgotthárdon a Rába-folyótól nyugatra eső utcákban,
így a Pável Á. ltp-en, Hunyadi,
Május 1., Malom, Mátyás király, Móricz Zsigmond, Ady
Endre, Baross Gábor, Jókai
és a Gárdonyi G. utcákban,
valamint Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu,
Farkasfa, Zsida és Zsidahegy
városrészeken.
Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel 7 óráig a lakásban keletkezett, felhalmozott és feleslegessé vált
tárgyakat szállítójárművel
megközelíthető közterületre
helyezzék ki.
Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben
nem elhelyezhető hulladékok

gyűjtését három csoportban
végzik, külön tehergépkocsikkal a lomokat (pl.: bútor,
berendezési tárgy, eszköz stb.),
külön a gumiabroncsot 90 cm
átmérőig.
Az elektronikai hulladékok
(szétbontatlan televízió, rádió,
mosógép, hűtőgép stb.) elhelyezésére 2015. április 10-én
(pénteken) 9:00 – 16:00 óra
között a SZET Szentgotthárdi
Kft. telephelyén (9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8.) kihelyezett konténerben is lehetőséget
biztosítunk.
A lakosság figyelmét nyomatékosan felhívjuk, hogy építési
anyag, törmelék, „lapátos áru”
(homok, mészhidrát, cement,
egyéb), nagyméretű gumiab-

roncs (pl. traktorgumi), faág,
fanyesedék, veszélyes hulladék,
autó és egyéb bontási műveletekből, ipari és kereskedelmi
tevékenységből származó hulladékok, valamint a szabványos
edényzetben is elhelyezhető
hulladékok kirakását mellőzzék !
Bővebb információval a
szolgáltató a 94/726–000-as
telefonszámon áll rendelkezésükre.
Egyben felhívjuk a figyelmüket, hogy az idén sem
szervezünk őszi lomtalanítási
napot.
Együttműködésüket előre is
köszönjük!

Szentgotthárd
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SPORTPROGRAMAJÁNLÓ
– Szentgotthárd és térsége –
TABAK1 Szentgotthárd Körmendi FC (Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015.04.11 - 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
Rábatótfalui SE. - Csörötnek
KSK. (Megyei II. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2015. 04. 12 - 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Futball Klub Szakonyfalu
- Bajánsenye SE. (Megyei II.
labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015. 04. 12 - 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya
Máriaújfalu SE. - Gersekarát
SE. (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015. 04. 12 - 16:00
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
Kézilabda V. kcs-os fiú Diákolimpia Országos Elődöntő
Időpont: 2015. 04. 14 - 10:00
Helyszín: Szentgotthárd és
Térsége Iskola Széchenyi István
5-8 é.f. Á.I., Tornacsarnok
Pawel Packing Szentgotthárdi KK - Móri KSC (Kézilabda
- NB II Északnyugat)
Időpont: 2015. 04. 18 - 18:00
Ifjúsági mérkőzés: 16:00
Helyszín: Szentgotthárd és
Térsége Iskola Széchenyi István
5-8 é.f. Á.I., Tornacsarnok

Rábatótfalui SE. - Kmd Téglagyári SE Sport36 (Megyei II.
labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015. 04. 19 - 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Alsószölnöki STE - Telekes
Medosz SE. (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015. 04. 19 - 16:00
Helyszín: Alsószölnök Sportpálya
Thermalpark - Szentgotthárd VSE - Soproni Sörgurítók SE (Teke - NB - I Nyugati
csoport)
Időpont: 2015. 04. 19 - 10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep, Tekepálya
Tabak1 Szentgotthárd - Kőszegi SE (Megyei I. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2015. 04. 25 - 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
Futball Klub Szakonyfalu Egyházasrádóci SE. (Megyei II.
labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015. 04. 26 - 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya
Máriaújfalu SE. - Magyarlaki
SK. (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015. 04. 26 - 16:00
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
Pawel Packing Szentgotthár-

di KK - MKB MVM Veszprém
II (Kézilabda - NB II Északnyugat)
Időpont: 2015. 05. 02 - 18:00
Ifjúsági mérkőzés: 16:00
Helyszín: Szentgotthárd és
Térsége Iskola Széchenyi István
5-8 é.f. Á.I., Tornacsarnok
Rábatótfalui SE. - Ivánci
KSK (Megyei II. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2015. 05. 03 - 16:30
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Alsószölnöki STE Máriaújfalu SE. (Megyei III.
labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015. 05. 03 - 17:00
Helyszín: Alsószölnök Sportpálya
Tabak1 Szentgotthárd - Vép
VSE (Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015. 05. 09 - 16:30
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep
Futball Klub Szakonyfalu
- Rábatótfalui SE. (Megyei II.
labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015. 05. 10 - 16:30
Ifjúsági mérkőzés: 14:30
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya
Máriaújfalu SE. - Gasztony
KSE. (Megyei III. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2015. 05. 10 - 17:00
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
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Önkéntes munkát
végeztek
a képviselôk
A Jobbik idén a korábbinál
is nagyobb figyelmet fordít
a betegek, szegények, rászorulók, idősek megsegítésére,
így 2015-re meghirdette az
Önkéntesség Évét.
Lábodi Gábor tájékoztatta lapunkat arról, hogy a párt országgyűlési képviselői havi egy napot
önkéntes munkával töltenek szociális, karitatív vagy kulturális területen, valamint fizetésük 10 %-át
minden hónapban jótékonysági
célra, egy alapítványnak ajánlják
fel. Bana Tibor országgyűlési
képviselő Lábodi Gábor megyei
közgyűlési és szentgotthárdi önkormányzati képviselővel közösen
elsőként a szentgotthárdi Városi
Gondozási Központban vállalt
közérdekű önkéntes munkát március 26-án. A képviselők alaposan
megismerhették az intézmény
tevékenységét, emellett ismételten
szembesülhettek azzal, hogy a
szociális ágazatban dolgozók alul
vannak fizetve. Ezen szerintük
sürgősen változtatni kell. Bana
Tibor és Lábodi Gábor bútorok,
irodaszerek cipelésében, egy fenyőfa elültetésében és a falevelek
összegereblyézésével, a letört
faágak összegyűjtésével az udvar
szebbé varázsolásában nyújtottak
segítséget. Szeretetteljes fogadtatásban részesültek, örömmel,
jókedvűen végezték a rájuk bízott
feladatokat, a nap végén pedig
elégedetten, jó érzéssel tették le a
szerszámokat.
(Jobbik Szentgotthárd)

Pannon Kapu: városi programajánló
Április 11. 17.30 Süsü, a
sárkány kalandjai, zenés mesejáték 2 felvonásban. Helyszín: Színház. Belépőjegy
egységesen: 2. 000 Ft/fő
Április 25. 14.00 Takács
Jenő AMI művészeti kiállítása és bemutatója. Helyszín:
Színház aula és nagyterem.
Április 28. 18.00 Duma-

színház, fellépők: Aranyosi
Péter, Janklovics Péter, Illés
Ferenc és Kovács András
Péter. Helyszín: Színház nagyterem.
Május 1. Civil nap
Május 8. Standor Tibor
„Szentgotthárd régen” című
fotókiállítása . Helyszín:
Színház aula.

Május 9. 18.00 Hangversenybérlet, Gesangsverein
Jennersdorf Kórus koncertje.
Helyszín: Színház nagyterem
Május 30. 18.00 Hangversenybérlet, „Egyetemes
zene” hangverseny, a grazi
művészeti egyetem előadásában. Helyszín: Refektórium
Május 31. Gyereknap

ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ

a Szentgotthárdi Fürdő
Szépségfarmján.
További információ:
94/554-324 vagy
személyesen
a titkárságon

14 Szentgotthárd

Edzôi vélemények
és várakozások
Heiter László, a Tabak1 Szentgotthárd VSE régi-új edzője elmondta, hogy szüksége volt egy
kis fújásra a felnőtt csapat után, s
nagyon jól érezte magát az utánpótlás korosztálynál. Nem várta,
hogy ilyen gyorsan visszakerül
az első csapat kispadjára, de ha
szükség van rá, rendelkezésre áll.
Már motiváltnak is érzi magát,
hiszen jó kis csapata van. Annak
ellenére, hogy a kezdeti győzelmek után vesztettek Répcelakon,
elégedett volt a játékkal, s csak
egy utolsó percben, kontrából
kapott góllal dőlt el végleg a
mérkőzés, de a meccsen volt
esélyük akár a győzelemre is. A
csapat magja adott, a teljesítménye pedig biztató a jövőre nézve.
Szeretnének a dobogó közelébe
kerülni. A téli szünet alatt egy
játékosuk távozott Ausztriába,
egy viszont éppen onnan tért
vissza egy alacsonyabb osztályú
csapattól. Hajtós, nagy teherbírású játékos. Jelenleg heti három
edzéssel készülnek a mérkőzésekre, s továbbra is cél minél több
helyi tehetséges fiatalt beépíteni
a csapatba.
Merkli Józseftől, a Rábatótfalui SE edzőjétől megtudtuk,
hogy a tavaszi első három forduló hét pontja ellenére nem
volt igazán elégedett a teljesítménnyel, hiszen kilenc pont
begyűjtése volt az eredeti cél.
Az első két meccsen nem úgy
ment a szekér, ahogy kellett
volna. A Magyarszecsőd ellen
is lehetett volna nyerni. Úgy
látja, rapszodikusan szerepel a
társaság. A Szarvaskend ellen
már úgy játszott a csapat, ahogy
az elvárható, igaz, kicsit át is
variálta a hadrendet. Igazán
nagy motivációjuk nem lehet a
játékosoknak, hiszen a magasabb osztálybeli szereplést nem
tudnák vállalni, így legfeljebb
a minél jobb szereplés a cél.
A felkészülési időszakban két
játékos távozott a csapattól, az
egyik kapus, a másik védekező
középpályás. Két játékos pedig érkezett. A tavaszi szezon
általában jól szokott sikerülni,
remélhetőleg most is így lesz.

2015. április

Beszámolunk a márciusi sportéletrôl
Koszár Zsolt ezüstérme a Mezei Országos Bajnokságon
Március 14-én rendezték meg
immáron 107. alkalommal Magyarország Mezei Futóbajnokságát Kecskeméten, ahol a Synergy
Fitness Szentgotthárd atlétája,
Koszár Zsolt is rajthoz állt az
ország legjobb közép- és hosszútávfutói között. A felnőtt férfiaknak 10 km volt a táv. A verseny
rendkívül izgalmasan alakult, kb.
5 km-ig egy 10 fős boly haladt az
élen, ekkor a békéscsabai Gregor
László, a veszprémi Kovács Tamás
és Zsolt egy erős váltással elszakadtak a többiektől, és fokozták az
iramot. 7 km környékén Gregor
egy újabb váltással szétrázta a
hármast, így a szentgotthárdi
fiú az ezüstért küzdött tovább a
londoni olimpikon Kováccsal,
amelyet egy kemény utolsó körrel,
kiváló futással sikerült is megszereznie. „Boldog vagyok, örülök
az ezüstnek, végig koncentrált és
kemény voltam” – értékelt Zsolt
a versenyt követően.
Az amatőr női futam 2 km-es
távján a győzelmet Benkő Nóra
szerezte meg, míg a férfi amatőr
futamban Benkő Ádám 4. helyen
ért célba.
Irány a világbajnokság – sporttörténelmet ír egyesületünk
ifjú versenyzője!
Március 14-én került sor
Oroszlányban az U-14 és U-18as válogatott keretszűkítő edzőtáborára, melyen Cserpnyák
Martin, mint a legfiatalabb résztvevő képviselte ismét szentgotthárdi egyesületét.
Az első nap délelőtt 120 vegyes
gurítást kellett végrehajtania,
ahol Martin remek teljesítmén�nyel 559 fát ütve a legjobb U-14es eredményt érte el. Teljesítménye a nála 4 évvel idősebbeknél
is a harmadik helyre lett volna
elegendő.
Délután a sprint versenyszám
következett, ahol mindkét korosztály versenyzői szerepeltek.
Itt Martin szintén dobogón
végzett.

A másnap délelőttön ismét 120
vegyes dobás következett, ahol
bár gyengébben kezdett, de a
végére belelendült – küzdeni tudását külön kiemelte a kapitány.
A nap végén következett a
keretszűkítés, melynek során
kiderült, hogy Martin már biztos
utazó tagja a keretnek, sőt az is
lehet, hogy az U-18-as gárdában
kap szerepet a németországi
világbajnokságon.
Akármelyik korosztályban is
lép pályára, a Szentgotthárdi
Városi Sportegyesület még sosem delegált világbajnokságra
játékost.

Cserpnyák Martin tekéző
Területi Teke Diákolimpia –
Zalaegerszeg
A tekézőkkel kapcsolatos hír
még, hogy folytatódott a diákolimpiai versenysorozat számukra. Zalaegerszeg adott otthont a
Területi Elődöntőnek, ahonnan
az első két helyezett az országos
döntőbe juthatott. A szentgotthárdi diákok ismét jól szerepeltek. Női B nem igazolt kategóriában László Kata aranyérmet
szerzett. Férfi A kategóriában
László Ábel jobb tarolásával
verte Schvarcz Leventét, és ezzel
az első és második helyezett is
szentgotthárdi versenyző lett,
Cseh Máté a tizenharmadik
helyet szerezte meg. Férfi B
kategóriában Cserpnyák Martin
bronzéremmel zárta a viadalt,
míg Karba Noel Márk az ötödik
helyen végzett.

Kéttusa Diákolimpia Megyei
Döntő
Szentgotthárd adott otthont az
első ízben kiírt Megyei Kéttusa
Diákolimpia Döntőnek. A két
versenyszámból álló verseny
(úszás és futás) az öttusa sport
előfutárának számít. A megye
iskoláiból 102 tanuló indult, I-VI.
korcsoportokból. A szentgotthárdi iskolák is szép számban
képviseltették magukat az eseményen, a mezőny egyharmadát
a helyi versenyzők képezték.
Az úszóversenyek helyszínét a
St. Gotthard Spa & Wellness biztosította, ami az összes résztvevő
számára nagy élményt jelentett.
Az I-III. korcsoportosok számára
50 m, a nagyobbak számára 100
m volt az úszótáv. A futóversenyek pedig a várkertben zajlottak
a kisebbek számára 800 m, a IVVI. korcsoportosok 1600 m-es
távot teljesítettek. Az egyéni verseny mellett kétfős csapatokban
is versenghettek a kéttusázók. A
gotthárdi diákoknak az eredményekre sem lehetett panaszuk,
hiszen rengeteg egyéni és csapatérmet szereztek. Az országos
döntőt Kecskeméten rendezik,
amin a szentgotthárdi diákok is
megmérettethetik magukat.
Szentgotthárdi dobogósok:
1. korcsoport: 1.Viserálek Fanni, 2. Moldován Eszter (csapatversenyben 1. hely)
2. korcsoport: 3. Viserálek
D o r k a (c s a p a t v e r s e n y b e n
Viserálek Dorka, Davanzo Nikol 2. hely)
3. korcsoport: Csapatversenyben: Heiter Bence, Pintér
Benedek 2. hely
4. korcsoport: 2. Lang Laura, 3.
Sulics Laura, 1. Mészáros Bence,
2. Lang Márk (csapatversenyben
1. hely lányok, fiúk)
5. korcsoport: 1. Papp Kincső,
1. Gécsek Olivér István, 2. Mikos
Áron (csapatversenyben 1. hely),
3. Papp Kristóf
6. korcsoport: 1. Németh Dávid, 2. Kanics Máté, 3. Laczó
Benjamin (csapatversenyben 1.
hely)
(Gaál Ákos sportreferens)
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Dél-Burgenland teljes gázt ad!
13. Motomotion & 3. Pannonia Custom Show 2015. április 17 – 19.

Április 17, péntektől április
19, vasárnapig ismét forró
lesz az aszfalt Oberwartban,
a 13. Motomotion bemutatón a dél-burgenlandi vásárcsarnokot autószalonná
változtatjuk és a lóerőkedvelőknek is elegendő szórakozást nyújtunk. A legújabb
modellek több mint 20 autómárkából kerülnek prezentálásra, és a keretprogram
sem gyenge idegzetűeknek
való. A terepjárótól a motoros mutatványokig minden
megtekinthető. A csúcs: a
Pannonia Custom Show,
ahol a látogatók az egyedi
építésű motorok közül kiválaszthatják a kedvencet.

ereje: ez a veszély fenn áll, hogy
az egyik fényesre polírozott autót
egyből hazavigyük. „A kiállítás
magas színvonalú, elegáns és
attraktív standokon kerülnek az
autók bemutatásra” – mondja
Markus Tuider szervező.

Ritkaság
A Motomotion kiállításon a
megfelelő helyen vagyunk, ha
új autó érdekel minket, de a
bemutató egyik részét a ritkaságoknak szánjuk, ami csodás
autókat kínál, itt lehet ámulni
és bámulni. Szeretettel ápolt
oldtimerek, limuzinok, sportautók, drugsterek és custom autók
vagy egy kamion, ami a Truck
Trial Trip-re (kamion ügyességi
versenyre) készült, kerül itt bemutatásra.

Csapó indul!

Szórakozás - Autó, Motor,
Motorsport
Nem kell messze utazni, hogy
átfogó képet kapjunk az aktuális
modellekről vagy a custom motorokról, és ha már itt vagyunk,
akkor adott a lehetőség, hogy az
elegáns járgányokba beleüljünk.
Az oberwarti Motomotion a
megfelelő hely, hogy a sportautókról, a környezetbarát családi
autókról és az üzemanyag-takarékos autókról információt
kapjunk. Az új modellek csábító-

A klasszikus autószalon mellett a látogatókra április 17.-től
akciódús keretprogram is vár:
terepjáró parcours, motorsport bemutató autó szlalommal és lélegzetelállító motoros
bemutatók teszik a napot feledhetetlenné. „Akinek jó az
idegrendszere az a drift taxit is
kipróbálhatja és átélheti, hogy
hogyan válik az egyik gumi a
másik után füstté” – mondja
Markus Tuider. Továbbá, partnerünkkel az ÖAMTC-vel motoros biztonsági bemutatót és
csúszás tréninget tartunk, és végül, de nem utolsósorban idén is
adott a lehetőség a helikopteres
körrepülésre. A vásár repülőtér
a szabadterületen található és a
pilóta ismét Klaus Weber.

Egy időben: Pannonia
Custom Show
A felpolírozott és egyedileg
készített, unikátokká varázsolt
custom motorok kedvelői is meg
lesznek elégedve. A Pannonia
Custom Show a csúcspontja a
bemutatónak és a legnagyobb
custom vásár Ausztriában. A 80
kiállított privát motorok mellett
megtalálható lesz egy külön
standon a márka Harley Davidson, a Victory és az Indian. A
színpadon kézi festést, fémmegmunkálást, airbrush bemutatókat tekinthetünk meg és mind a
három vásárnapon élvezhetjük a
„The Cat Paws” együttes zenéjét.
Nina - Nike Höllinger fog három
napon keresztűl a Pannonia
Custom Show programján vezetni minket, háttér történeteket
mesélni és érdekes interjúkat
készíteni.

Pannonia Custom Award
A kiállított privát custom
motorok közül idén háromszor
kerül a Pannonia Custom Award

kiosztásra hat különböző kategóriában. A People´s Choice
Award díjat a látogatók ítélik
meg. A belépőjegyekhez minden
látogató kap egy szavazólapot és
szavazhat a favorit motorra.
Tehát Hölgyeim és Uraim:
„Please start your engine again
and see you in Oberwart!”

Infó
Nyitva tartás: 2015. április
17 – 19. naponta 09.00 – 18.00 h.
Belépődíjak: Napijegy € 6.Kedvezményes jegy diákoknak és nyugdíjasoknak € 4,50,
Gyermekeknek a belépés 12 éves
korig ingyenes.
Web: www.motomotion.at/
magyar
Facebook: www.facebook.
com/customshow.at
Szervező: Burgenland Messe
BetriebsgmbH. & CoKG
Markus Tuider
Messegelände III.
A-7400 Oberwart
0043/3352 33022
office@burgenland-messe.at
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„Legyetek jók, ha
tudtok…” – egy elôadás
utóhangja
Törékeny termet, halk szó,
szelíd tekintet. Szerénység
minden szóban, gyermekszeretet a mondanivalóban…
Móritz Márta klinikai gyermekpszichológust hívtukvártuk idei éves gyermekvédelmi tanácskozásunk
vendég-előadójául.
A téma fontosságára való tekintettel meghirdettük az előadást
a lakosság számára is, és nagy
örömmel fogadtuk, hogy so-

Móritz Márta
gyermekpszichológus
kan megtiszteltek jelenlétükkel.
Tekintélyes számú hallgatóság
gyűlt össze e jeles alkalomból a
szentgotthárdi Refektóriumban
március 11-én délután. Tanítók,
tanárok, óvónők, egészségügyi
szakemberek, szociális területen
tevékenykedők, szülők hallhatták,

miben rejlik a hiperaktív gyermekek viselkedésének rejtélye.
„Legyetek jók, ha tudtok” – így
szól a híres film betétdalának
sora. Móritz Márta elmondta,
nem véletlen, hogy előadásához ezt a címet választotta. A
hiperaktív gyerek nem tud „jó”
lenni, hiszen állapota nagyrészt
tőle független. Így születik, így
nő fel, életét végigkíséri eme
állapot. A pszichológusnő a
szakmai információk mellett
sikerekről is beszámolt. Egykori
gyermek-páciense ma hűségesen
visszajáró segítője.
Igazolása ez annak az elkötelezettségnek, amellyel Móritz
Márta fordul a beteg gyermekek
felé. Bizonyítéka a hivatástudatnak, amely nélkül nem érdemes… ”A többi nem számít.”
A visszajelzések alapján Móritz
Márta előadásának nagy sikere
volt. Bízunk benne, hogy a szakemberek a témában elhangzott
információkat munkájuk, napi
tevékenységük során hasznosítani tudják.
Tervezzük, hogy a későbbiekben is szervezünk - neves
szakemberek meghívásával - a
lakosság számára is elérhető
előadásokat.
Ezúton is szeretnénk kifejezni
köszönetünket mindazoknak,
akik megtiszteltek jelenlétükkel,
figyelmükkel!
(Kép és szöveg: családsegítő)
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