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Díszpolgári cím az államfônek

Áder János köztársasági elnöknek Huszár Gábor  polgármester adta át 
az elismerést

Rendkívüli, ünnepi képviselő-testületi 
ülést tartott május 6-án Szentgotthárd 
Város Önkormányzata. A refektóri-
umban a Himnusz elhangzása után 
kivetítéssel emlékeztettek az esemény 
apropójára, arra a küzdelemre, amit a 
szentgotthárdiak vívtak a heiligenkreuzi 
hulladékégető megvalósítása ellen. 

Huszár Gábor polgármester köszöntötte a 
megjelenteket, köztük Áder János köztársa-
sági elnököt és V. Németh Zsolt államtitkárt, 
a térség országgyűlési képviselőjét. Mint 
mondta: 2006-ban kezdődött és 2012-ben 
fejeződött be a tiltakozási hullám, amely 
eredménnyel járt. Jó szívvel, jó érzéssel 
gondol az összefogásra, amely példa nélküli, 
és példa értékű volt. A városvezetés, a teljes 
civil társadalom, a magas politikai körök, 
sőt, külföldiek is hallatták hangjukat. Tisz-
telet és hála mindezért. Majd közölte, hogy 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a Heiligenkreuzban ter-
vezett hulladékégető megépítése elleni küz-

delemben folytatott munkája elismeréseként 
165/2013. számú határozatával Áder János-
nak Szentgotthárd Város Díszpolgára címet 
adományozza. Szép Renáta ismertette azt a 
tevékenységet, amelyet a köztársasági elnök 

akkor még az Országgyűlés alelnökeként, 
majd európai parlamenti képviselőként vég-
zett a tervezett hulladékégető elleni harcban.  

Május ötödikén Gotthard napját ünne-
pelték Szentgotthárdon. Erre az alka-
lomra szervezték a „Nemzeti kincsek 
Szentgotthárdon” címmel rendezett 
konferenciát, amit a Refektóriumban 
tartottak, neves előadók közreműkö-
désével.

Huszár Gábor polgármester köszöntötte 
a konferencia résztvevőit, Mihály Mári-
át,  a budapesti Szépművészeti Múzeum 
főigazgató-helyettesét, György Sándor 

hadtörténészt, Csuk Ferenc helytörténészt, 
Cúthné dr. Gyóni Esztert, az ELTE Társa-
dalomtudományi Tanszékének oktatóját. 
A polgármester összefoglalta a kolostor 
történetét, kiemelte, hogy a ciszterek ide-
településükkor olyan szellemiséget hoztak a 
térségbe, nagy szükség van ma is. Tradíció 
és innováció, a kreatív erők hasznosítása 
áll a jelenlegi város szellemi, gazdasági 
fejlődésének hátterében. 

Felbecsülhetetlen értékeket ôriztek a kolostor pincéjében

Csuk Ferenc
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Díszpolgári cím az államfônek

Elhangzott, hogy Áder János volt 
az első magas rangú politikus, 
aki nemzetközi sajtótájékoztatón 
szót emelt a környezetkárosító 
beruházás ellen. 

Az államfő megköszönte az 
elismerést, s egyebek mellett 
arról beszélt, hogy átnézte a 
küzdelemről készült összeállí-
tást, s kiderült, hogy hat és fél 
év alatt több mint száz akció, 
esemény, sajtótájékoztató zajlott 
le. Egy könyvnyi dokumentum 
halmozódott fel, ami most meg 
is jelent. Örömét fejezte ki, hogy 
a tiltakozásban ő is részt vehetett, 
és segíthetett. Elmondta, hogy 
végül is presztízsokokból az oszt-
rákok a gazdasági problémákra 
hivatkozva vették le a napirendről 
a hulladékégető megépítését, de 
valójában a nagyméretű tiltakozó 
kampány kényszerítette erre őket. 
Arról is beszélt, hogy kevesen 
tudják, hogy a beruházást egy 
kis osztrák település szívesen 
befogadta volna, de minden-
képpen a határszélen akarták 
megvalósítani. Ebben bizonyára 
egyesek üzleti érdekei is szere-
pet játszottak. Szerencsére úgy 
sikerült időzíteni a tiltakozást, 
hogy megakadályozhatták, hogy 
a beruházás európai uniós pénzt 
is kaphasson, s kivárhatták, hogy 
az országok beépíthessék a jog-
rendszerükbe a környezetvédelmi 
uniós irányelveket. Beszédében 
a tiltakozás egyéb állomásait is 
megemlítette, s felhívta a figyel-

met arra, hogy hasonló esetben 
más települések is példát, erőt 
meríthetnek a gotthárdiaktól. 
Kérte, hogy a párizsi klímacsúcs 
előtt minél többen támogassák 
elektronikus úton Magyarorszá-
gon is a pozitív változásokat, a 
környezetvédelmet. Világméret-
ben egymilliárd internetes támo-
gató aláírásra számítanak. Huszár 
Gábor szerint Szentgotthárdon 
akár több mint nyolcezren is tá-
mogathatják a kezdeményezést. A 
polgármester a hulladékégető el-
leni harcról készült fotókiállításra 
utalva elmondta, hogy a tablókon 
a Rába korábbi szennyezése, 
habzása is szerepel, amely ellen 
szintén felemelték hangjukat. Ér-
dekességként pedig megemlítette, 
hogy éppen az az osztrák bőrgyár 

lett a világ legtisztább, legjobb 
bőrgyára, amelyik a legjobban 
szennyezte a Rábát. 

Woki Zoltán, a Pro Natura 
St. Gotthard Civil Összefogás 
Egyesület alapító elnöke  az ál-
tala készített könyvről beszélt, 
amely a „Szentgotthárdi csata a 
hulladékégető ellen” címet kapta. 
A szerző úgy fogalmazott, hogy a 
közérthető nyelven íródott könyv 
a Pronas és mások tiltakozásán 
keresztül mutatja be a hat és fél 
éves küzdelmet, az összefogást. 
Valójában összesen 162 esemény 
zajlott le a beruházás visszavoná-
sáig. A kitartó és szívós munka 
bebizonyította, hogy Dávid le-
győzheti Góliátot. Köszönetet 
mondott a támogatásokért és 
a Szülőföld kiadó munkájáért, 
majd megemlítette, hogy éppen 
Bécsben írt egy magyar diák a 
témában diplomadolgozatot, de 

a hulladékégető elleni küzdelem 
a témája egy kaliforniai doktori 
disszertációnak is. (A könyv első 
példányát Áder Jánosnak adták 
át.) V. Németh Zsolt államtitkár 
dicsérte a könyv szerkesztését és 
tartalmát, a számos személyes 
megnyilatkozást és fotót, amely 
még élvezhetőbbé teszi a művet. 
Utalt arra, hogy a tiltakozóhul-
lámban fellelhető volt közéleti 
intelligencia és elegancia is. Min-
dig az a szereplő vitte a zászlót, 
akinek az a legcélszerűbb volt. A 
civilek megértették, hogy néha a 
politikusok eredményesebbek, a 
politikusok pedig, hogy a civilek 
nélkülük is lehetnek hitelesek. 

A rendezvényt követő szűkebb 
körű fogadáson Huszár Gábor 
polgármester bejelentette, hogy 
Áder János köztársasági elnök 
úr a díszpolgári címével járó 
pénzösszeget a Pro Natura St. 
Gotthard Civil Összefogás Egye-
sület részére ajánlotta fel. 

              Lendvai Emil
Fotó: Bana Ferenc

Huszár Gábor, Áder János, Woki Zoltán

Kiállítás az égető elleni tiltakozásról

Áder János
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Szentgotthárdon 2011-től 
ünneplik május ötödikén a város 
névadó püspökének a napját. 
A városban őrizték a második 
világháború végén a magyar 
nemzet jelentős kincseit a Szép-
művészeti Múzeum anyagából. 
Matheides Konrad újságíró or-
szágos levéltári kutatásai adták 
az ötletet a téma szakértőinek 
meghívására, és a konferencia 
megszervezésére.

Csuk Ferenc helytörténész, 
író, festő, igazi polihisztor mu-
tatta be az első előadót a pol-
gármester.

Csuk Ferenc elmondta, gye-
rekként ült a kolostor pincéjé-
ben azokon a ládákon, amelyek-
ben a szinte felbecsülhetetlen 
értékeket tartották. Horváth 
Zsuzsannával, a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium történe-
lemtanárával közösen próbálták 
kutatni a történteket (a szemta-
núk közül ma már alig él valaki). 
1944 telétől (november végétől) 
három-öt hónapig voltak a 

kolostor pincéjében a Szépmű-
vészeti Múzeum kincsei. A fővá-
rosból a front elől menekítették 
a festményeket, szobrokat, sző-
nyegeket, iratokat Keszthelyre, 
onnan Pannonhalmára, majd 
Szentgotthárdra, amely szinte 
megtelt menekültekkel, sokan 
a templom pincéjében kerestek 
oltalmat a légitámadások ellen. 
Kevés embert avattak be a mű-
kincsek rejtegetésének titkába. 
Fábián Béla János volt akkor 
a kolostor gondnoka, ő tudott 
róla, mi van a ládákban. Csánki 
Dénes, a Szépművészeti Múze-
um akkori igazgatója szervezte 
a mentést, kétmilliárd aranyko-
rona értékű műkincset hoztak 
37 ládában, egy teherautót ti-
tokban Ausztriába irányítottak. 
Az orosz katonák bejövetelük 
után lezárták, és hadikórházzá 
alakították a kolostort. Több 
ládát föltörtek, tartalmukat 
megdézsmálták, megrongálták. 
A háború befejezése után, 1945 
júniusában dr. Váradi Irén tíz 
tanú jelenlétében felnyitotta 
a ládákat, leltárt készített, új-
racsomagolták, majd vasúton 
és teherautókon elszállították 
a városból a kincseket. A Ma-
gyar Nemzeti Galériában és a 
Szépművészeti Múzeumban 
147 olyan művészeti alkotás 
található, amit hetven eszten-
dővel ezelőtt Szentgotthárdon 
őriztek meg.

Mihály Mária, a Szépművé-
szeti Múzeum főigazgató-he-
lyettese a múzeum irattárában 
található dokumentumok alap-
ján tartott előadást. A közeledő 
front miatt 1944 márciusában 

zárták be a múzeumot. Csánki 
Dénest kormánybiztosként 
rendelettel kötelezték a zsi-
dóktól elvett, vagy tőlük letét-
be helyezett, értékes kincsek 

becsomagolására, elrejtésére. 
Csánki maga is fölháborodott 
azon, hogy a németek arcátlanul 
sajátjuknak tekintették a zsidók 
műkincseit, és elszállították 
egy részét Németországba. 
Rajnis Ferenc kultuszminiszter 
utasítására Pannonhalmáról 
Szombathelyre, majd Szent-
gotthárdra vitték a ládákat. A 
világhírű festményeken kívül 
aranytárgyak, ötvösmunkák is 
voltak a csomagokban. 1945 
júniusában a dohos, nedves 
pincéből 23 láda értéket vittek 
vissza a múzeumba, vasúton 
és teherautón. A háború után 
nyomozás kezdődött az ello-
pott, elvesztett értékek után, 
kerültek elő, és ma is kerülnek 
elő még képek a becsomagolt 
és menekített gyűjteményből. 
Hogy csak néhányat említsünk 
a világhírű festők, grafikusok 

közül: Goya, Greco, Picasso, 
Munkácsy, Lotz Károly, Szi-
nyei-Merse Pál, Székely Berta-
lan, Barabás Miklós alkotásai 
„vendégeskedtek” a városban. 

A Szépművészetiben letétbe 
helyezett 1900 műtárgyból 
1000-nek nyoma veszett...

Mihály Mária megköszönte a 
szentgotthárdiaknak és a ciszte-
reknek, hogy hetven évvel ezelőtt 
hozzájárultak azoknak a műkin-
cseknek a megőrzéséhez, ame-
lyek ma is gazdagítják a kultúrát, 
a Szépművészeti Múzeumot.

György Sándor hadtörténész a 
második világháború magyaror-
szági befejezéséről, az elhúzódó 
harcokról, Cúthné dr. Gyóni 
Eszter a Ciszterciek a Rákosi 
rendszerben címmel tartott ér-
dekfeszítő előadást.

Huszár Gábor polgármester 
zárta a konferenciát, ajándékkal 
köszönte meg az előadók fára-
dozását.

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Felbecsülhetetlen értékeket ôriztek  
a kolostor pincéjében

Május 16. 16.00 Az Ametist 
Bábszínház előadásában lesz 
látható Bálint Ágnes  meséje 
Mazsola és Tádé zenés báb-
játék. 
Belépőjegy egységesen: 1.200 Ft/
fő. Helyszín: Színház

Május 30. Városi Ifjúsági nap. 
Helyszín: Színház és környéke.
Május 30. 18.00 Hangverseny-
bérlet ,  „Egyetemes zene” 
hangverseny, a grazi művészeti 
egyetem előadásában. Helyszín: 
Refektórium. Jegyárak: Felnőtt: 

800 Ft/fő, Diák/nyugdíjas: 500 
Ft/fő.
Május 31. Városi gyereknap. 
Helyszín: Színház és környéke.
Június 6. Kistérségi forgatag a 
Pannon Kapu Kulturális Egye-
sület és a Civil Fórum közös 

szervezésében. Helyszín: Színház 
és környéke.
Június 13. Városi Sportnap a 
Pannon Kapu Kulturális Egye-
sület és az Egészségfejlesztési 
Irodával közös szervezésben. 
Helyszín: Széll Kálmán tér.

Pannon Kapu: városi programajánló

Mihály Mária

Csuk Ferenc, György Sándor, Mihály Mária, Szép Renáta
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Zöld Szentgotthárd cím 
– pályázat

Szentgotthárd Város Önkormányzata a környezetbarát 
helyi termékek, helyben nyújtott szolgáltatások és helyi ha-
gyományok megőrzésére, népszerűsítésére és elismerésére 
Zöld Szentgotthárd címet alapított. A Cím a Szentgotthár-
don vagy Szentgotthárd térségében előállított termékeknek, 
szolgáltatásoknak, hagyományoknak adható egy évre vagy 
határozatlan időre.

A Címet megkaphatják a termékeket előállító, szolgáltatá-
sokat nyújtó, hagyományokat ápoló természetes személyek, 
jogi személyek, közösségek, illetve megkaphatják maguk a 
termékek, illetve szolgáltatások is. Fontos, hogy a terméket, 
szolgáltatást Szentgotthárdon, illetve Szentgotthárd térségé-
ben állítsák elő, illetve nyújtsák, és az előállítást, értékesítést, 
felhasználást, illetve szolgáltatást környezettudatos szemlélet 
jellemezze; a hagyomány pedig Szentgotthárdra és térségére 
jellemző legyen, itt gyökerezzen. 

Pályázatot nyújthat be a helyi áru előállítója, a helyi szolgálta-
tás nyújtója, a helyi hagyomány ápolója. A Zöld Szentgotthárd 
cím elnyerésére jelöltet állíthat továbbá

- a szentgotthárdi térség bármely képviselő-testülete, pol-
gármestere,

- a szentgotthárdi képviselő-testület tagja, továbbá
- bármely bírósági nyilvántartásba vett civil szervezet, amely-

nek székhelye a szentgotthárdi térségben van.
Pályázni 2015. május 31-ig, a szentgotthard.hu weboldalról 

letölthető adatlappal lehet. Az adatlap és a pályázati kiírás teljes 
szövege megtalálható a www.szentgotthard.hu weboldalon, a 
jobb oldali menüoszlopban, a letölthető állományok között.

Tavaly nyáron vette fel a 
kapcsolatot a szentgotthárdi 
önkormányzat a törökorszá-
gi Dilovasival. Április 23-án 
Törökországban írták alá 
a testvérvárosi szerződést. 
Huszár Gábor, Szentgott-
hárd polgármestere és Ali 
Toltar, Dilovasi polgármes-
tere látta el kézjegyével a 
szerződést.

Tavaly nyáron ünnepelték a 
szentgotthárdi csata 350. év-
fordulóját, ebből az alkalomból 
lépett kapcsolatba a város a 
törökországi Dilovasival, ahon-
nan húszfős delegáció érkezett 
a Történelmi Napokra. Az igazi 
török hangulatot idevarázsoló 
katonazenekar nagy meglepe-
tést okozott a rendezvényen, 
szombat reggeli zenés ébresz-
tőjük üde színfoltja volt a prog-
ramnak. 

Már akkor, tavaly augusztus-
ban itt, Szentgotthárdon aláírta 
a két város képviselője azt a 
szándéknyilatkozatot, amely 
megfogalmazta a testvérvárosi 
kapcsolat kiépítésének lehető-
ségét. 

Most, április 23-án Dilovasi-
ban teljesedett be ez az el-
képzelés. Ali Toltar, Dilovasi 
polgármestere, valamint Huszár 
Gábor, Szentgotthárd polgár-
mestere aláírásukkal hitelesítet-
ték a két város együttműködését 
deklaráló testvérvárosi megál-
lapodást. 

A testvérvárosi kapcsolat célja, 
hogy a két város megismerje 
egymás kultúráját, történelmét, 
erősödjenek a kommunikációs 
és egyéb kapcsolatépítő tevé-
kenységek. 

A szentgotthárdi önkormány-
zati delegáció tagjai, Huszár 
Gábor polgármester, dr. Haragh 
László bizottsági elnök, Dömö-
tör Sándor szociális tanácsnok, 
valamint Vadász József külső 
bizottsági tag egyhangúlag pozi-
tívan nyilatkoztak a törökországi 
látogatásról. Huszár Gábor pol-
gármester elmondta, a törökök 
barátként, rokonként fogadták 
őket, az ott eltöltött négy nap 
mindenki számára nagy élményt 
nyújtott.

(Fotó és szöveg: Szentgotthárd 
Város Önkormányzata)

Testvérvárosi  
szerzôdést kötöttek  
a török Dilovasival

Tanulmányi versenyeken 
remekeltek

A Szentgotthárdi III. Béla 
Szakképző Iskola és Kollégium 
több tanulmányi versenyen is 
szép sikereket ért el. A leg-
jelentősebbet három végzős 
(1/14/H osztályos), Informatikai 
hálózattelepítő és -üzemeltető 
szakos tanulója, akik bejutottak 
a 2015. április 8-10. között, az 
Informatika szakmacsoportban-
Dunaújvárosban megrendezett, 
Országos Szakmai Tanulmányi 
Verseny (OSZTV) döntőjébe.

A kategóriában versenyző tíz 
döntős közé a Dunántúlról csak a 
szentgotthárdi szakképző tanulói 
jutottak be. A diákok gyakorlati, 
írásbeli és szóbeli vizsgatevékeny-
ségekben mérték össze tudásukat.

Tolnai Patrik kiegyensúlyozott 
versenyzéssel a kiemelkedő or-
szágos harmadik helyet szerezte 
meg. Boós Veronika a döntő 

egyedüli női versenyzőjeként 
6. lett, Szapor László pedig a 7. 
helyet érdemelte ki. A tanulók 
felkészítő tanára Támis Gábor. 

Az OKTV-en szlovén nyelvből 
Domján Dóra 12/A-s diák orszá-
gos második, míg Csuk Ádám 13/
Ny/A-ból pedig 3. helyezést ért el.

A Kenguru Nemzetközi Ma-
tematikaversenyre az iskola 
48 szakközépiskolása nevezett 
be. Kiemelkedő pontszámmal, 
kategóriájában megyei második 
(országos 32./543 közül) helye-
zett lett Korándi András, megyei 
4. Szabó József mindketten 9/A 
osztályos tanulók. A végzősök 
között megyei 2. Marcu Csongor 
a 13/Ny/A-ból a 856 versenyző 
közül (Tanáraik: Papp Anna, 
Mákosné Mikos Eszter)

(Sztg-i III. Béla  
Szakképző Iskola)
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2013 őszén megalakult 
Szentgotthárdon is a te-
lepülési Értéktár Bizott-
ság. Azoknak a helyi érté-
keknek az összegyűjtése 
és dokumentálása a fel-
adata, amelyek méltán vál-
hatnak közkinccsé, akár 
hungarikummá. Ehhez a 
gyűjtőmunkához kéri a bi-
zottság a lakosság segítsé-
gét.
 
Nem pénzzel, ékszerrel és 

egyéb javaival, hanem ismere-
teivel, tudásával. Biztosan van 
olyan látnivaló a környezetében, 
amelyet szívesen megmutatna 
messziről idelátogató ismerő-
sének (pl. a Rába gátja) vagy 
éppen hagyományként őrzik a 
családjukban, környezetükben 
(pl. a kormin szőlő termesztése). 
Lehet olyan érték, amely csak a 
szentgotthárdiak számára jelen-
tős (pl. a volt kultúrház épülete, 
de van, ami megyei értékkel 
bír (pl. a Nagyboldogasszony 
templom, kolostorépület és 
templomkert).

Milyen értékekről van tehát 
szó?

A 2012. évi XXX. törvény a 
magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról meghatározza 
az érték fogalmát:

Nemzeti érték: magyar al-
kotótevékenységhez, termelési 
kultúrához, tudáshoz, hagyomá-
nyokhoz, tájhoz és élővilághoz 
kapcsolódó, nemzetünk tör-
ténelme, valamint a közelmúlt 
során felhalmozott és megőrzött 
minden szellemi és anyagi, ter-
mészeti, közösségi érték, vagy 
termék.

Ezek az értékek különböző 
szakterületek tárgyi és szellemi 
javaira vonatkoznak: agrár-  
és élelmiszergazdaság (pl. az 
itt honos különféle almafaj-
ták), egészség és életmód (pl. 
a fürdő), épített környezet (pl. 
templomaink), ipari és műszaki 
megoldások – beleértve a kéz-
műipart, kézművességet (pl.: 

a farkaskalapács a volt Kasza-
gyárban), kulturális örökség (pl. 
a Mozi, a Fúvószenekar), sport 
(pl. A Kerékpáros Egyesület, 
súlylökőink), természeti kör-
nyezet (pl. Hársas-tó), turizmus 
és vendéglátás (pl. valamelyik 
nevezetes vendégház).

Az értékek meghatározásában 
és gondozásában felelőssége és 
feladata van a helyi intézmé-
nyeknek, civil szervezeteknek, 
vallási közösségeknek, jogi sze-
mélyeknek – és Önnek, kedves 
gotthárdi Olvasó.

114/2013. (IV. 16.) sz. Korm. 
rendelet a magyar nemzeti érté-
kekkel kapcsolatos feladatokat 
rögzíti. Eszerint létre kell hozni 
az ún. értéktárakat, ahol a tele-
pülések értékeinek az adatait kell 
őrizni, és azokat az érdeklődők 
rendelkezésére kell bocsátani. 
Az értéktárak gondozásáért a 
település Értéktár Bizottsága a 
felelős. Ők gyűjtik össze az ér-
tékekre vonatkozó javaslatokat 
a lakosoktól, a különféle szerve-
zetektől, és ők döntik el, melyik 
javaslatot illesztik be a helyi 
nyilvántartásba, illetve továbbít-
ják a megyei, esetleg az országos 
adatbázisba. A szentgotthárdi 
Értéktár Bizottság tagjai: Mol-
nár Piroska, Csuk Ferenc és dr. 
Frank Róza.

Az eddigiek során a legismer-
tebb értékeinket dolgoztuk fel.

Az Önök javaslatait – lehető-
leg fényképpel együtt – írásban 
kérjük: ehhez egy javaslattételi 
űrlapot kell kitölteni. Az űrlapot 
letölthetik a könyvtár, illetve az 
önkormányzat honlapjáról, va-
lamint kinyomtatva megtalálják 
a könyvtár olvasószolgálatán, 
az önkormányzat titkárságán 
és a gyógyszertárban is. Ebben 
láthatják, milyen informáci-
ókra van szükség ahhoz, hogy 
javaslatuk értékelhető legyen. 
Kérjük, hogy a kitöltött űrlapot a 
könyvtár olvasószolgálatán adják 
le. A kitöltésben természetesen 
segítünk.

 Frank Róza

Javaslattételi lap
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/
vállalkozás) neve: ..........................................................................
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó 
személy adatai:
Név: .................................................................................................

Levelezési cím: ..............................................................................

Telefonszám: ..................................................................................

E-mail cím: .....................................................................................

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése ...............................................
 ..........................................................................................................
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti 
besorolása (aláhúzással jelölje)
• agrár- és élelmiszergazdaság • egészség és életmód  
• épített környezet • ipari és műszaki megoldások • kultu-
rális örökség • sport • természeti környezet • turizmus és 
vendéglátás
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye .............................
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvéte-
lét kezdeményezik
• települési;  tájegységi;  megyei; • külhoni magyarság
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi 
jellemzőinek és történetének leírása
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő 
források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás forrá-
sok) ..................................................................................................
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
 ..........................................................................................................

III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe 
vagy audiovizuális dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfele-
lést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló 
levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek 
felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat 

Gazdagítsa Ön is 
Szentgotthárd értéktárát!

Települési értéktár készül
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A közrend, közbiztonság 
helyzete, a város 2014. évi 
költségvetésének zárszám-
adása, a Gotthard Therm Kft. 
beszámolója a tavalyi gaz-
dálkodásról is a napirend-
re került a szentgotthárdi 
önkormányzat május 29-én 
tartott ülésén.

A két ülés közötti időszak 
történésiről Huszár Gábor pol-
gármester számolt be. Köz-
meghallgatáson Kovács Buna 
József ismét felvetette: a régi 
strand területét, amit a Várkert-
ből hasítottak ki, adják vissza 
használatba a gotthárdiaknak. 
Huszár Gábor polgármester azt 
válaszolta, hamarosan felmérik a 
fákat a Várkertben, és újabb ter-
vek (barokk kert) formálódnak. 
Császár Tamás, a szentgotthárdi 
járási hivatal tankerületi vezetője 
is szót kért, kiemelte, hogy sok jól 
tanuló és sportoló diák ért el ki-
váló eredményeket regionális és 
országos tanulmányi, művészeti 
és sportversenyeken.

Szalainé Kiss Edina javasolta, 
tegyék közzé a kiváló diákok 
névsorát.

A közrend, közbiztonság hely-
zete, a kábítószer-fogyasztás 
elleni küzdelem tapasztalatai, a 
bűnmegelőzési koncepció felül-
vizsgálata című fő napirendi pont 
tárgyalásán részt vett Szendrődi 
Barnabás, a Körmendi Városi 
Rendőrkapitányság vezetője és 
Végvári János, a szentgotthárdi 
rendőrőrs parancsnoka.

Végvári János elmondta, ta-
valy az összes bűncselekmény 
száma 15 százalékkal csökkent 
(145-ről 125-re), a közterületen 
elkövetett bűnesetek száma pe-
dig 30 százalékkal volt kevesebb, 
mint 2013-ban. Súlyosabb esetek 
nem fordultak elő. Tavaly több 
rendőr teljesített szolgálatot, 
erre törekednek a jövőben is, és 
a bűncselekmények számának 
csökkentését segíthetik elő a fris-
sen fölszerelt köztéri kamerák is.

Szendrődi Barnabás ismer-
tette, hogy tavaly szeptembertől 

a járás három városában és 59 
falujában bűnmegelőzési tanács-
adó, Nyáriné Németh Veronika 
kezdte meg munkáját, együtt-
működési megállapodást kötött 
a középiskolákkal. Szentgotthár-
don 8800-an laknak, naponta 
hozzávetőleg 2000-2100 ingázó-
val lehet számolni. Hamarosan 
újabb munkavállalók érkeznek a 
nagy foglalkoztatókhoz, számol-
ni kell azzal is, hogy nem csak 
tisztességes szándékú emberek 
jöhetnek a városba. A migrációs 
menekültek útvonala a megyé-
ben Bucsu, Pinkamindszent és 
Rábafüzes. A kapitányság jó 
együttműködést alakított ki az 
osztrák és szlovén társszervekkel.

Lábodi Gábor szorgalmazta, 
hogy hétvégén jó lenne többször 
gyalogos rendőröket látni a város-
ban, dr. Sütő Ferenc az időseket 
könnyen csapdába ejtő, telefonos 
bűnelkövetőkre hívta fel a figyel-
met. Szalainé Kiss Edina elmond-
ta, részletes beszámolót kapott a 
testület, alapvetően biztonságban 
érezhetik magukat a város lakói, 
az információáramlást, tájékozta-
tást lehetne még javítani.

A képviselő-testület elfogadta 
a beszámolót.

A város tavalyi költségveté-
sének zárszámadását is tárgyal-
ták. Kardosné Kovács Márta, a 
Pénzügyi, Városüzemeltetési és 
Jogi Bizottság elnöke ismertette 
a 2014-es zárszámadás fő száma-
it. Az önkormányzat közel 3,2 
milliárdból gazdálkodott, az in-
tézmények működtetése mellett 
768 millió jutott beruházásra.

A bizottság véleménye szerint 
az önkormányzat törvényben 
előírt kötelező feladatait ellátta, 
és megteremtette a pénzügyi 
fedezetét jelentős, önként vállalt 
feladatoknak. A fegyelmezett 
gazdálkodásért köszönetet mon-
dott a polgármesteri hivatal és 
az önkormányzati intézmények 
munkatársainak is. Csendesné 
Kóbor Ildikó könyvvizsgáló 
jelentését Huszár Gábor polgár-
mester olvasta fel. Véleménye 
szerint a zárszámadás valós 

képet ad a város pénzügyi hely-
zetéről, konszolidált, stabil gaz-
dálkodást folytattak 2014-ben.

A testület tagjai elfogadták az 
előterjesztést, és egyhangúlag 
megszavazták a rendeletet.

A képviselők hosszabb vita 
után elfogadták , hogy nem 
vetnek ki  építményadót, hisz 
kiemelten, az eredetileg meg-
célzott – elhagyott, nem mű-
ködtetett vállalkozási területekre 
– nem lehet kivetni.  

Parázs vitát váltott ki  a 
Gotthard Therm Kft. 2014-es 
beszámolója is. Szalainé Kiss 
Edina elmondta, átnézte és össze-
hasonlította a korábbi adatokat, a 
fürdő bevétele a 2009-es szinten 
van, a szentgotthárdi kedvezmény 
kiesést okoz, de a kedvezmény 
nélkül még ennyien se látogatnák 
a fürdőt, ez pedig bevételt hoz 
a Gotthard Therm Kft-nek. A 
szálloda esetleges megnyitása se 
adhat okot túlzott optimizmusra, 
az önkormányzat támogatása 
nélkül se tudna működni a fürdő. 
A menedzsmentnek el kell gon-
dolkodni azon is, hogy jelentősen 
csökkent a szálláshelyek számára 
eladott voucherek száma.

Huszár Gábor tévedésnek 
mondta a képviselő megállapítá-
sait, a fürdő megnyitása után az 
újdonság varázsa hatott, sokan 
látogatták, az első néhány évben 
kibocsátott kötvényből is segítet-
ték a létesítmény működtetését. 
A városi kedvezményt jónak tart-
ja (2010-ben vezették be) és nem 
támogatná a megszüntetését. A 
2011-12-es adatok azt mutatták, 
a hotelben 33 ezer vendégéjsza-
kát töltöttek, közel 90 milliós 
bevételt hozott a fürdőnek, a 
városnak pedig idegenforgalmi 
adóbevételt. Ha sikerülne a ho-
telt újranyitni, egészen másként 
alakulnának a bevételek.

A képviselők meghallgatták 
a fürdő gazdálkodásáról Csuka 
Gyuláné könyvvizsgálót és Var-
ga Erwint, a felügyelőbizottság 
elnökét, végül megszavazták a 
beszámolót.

 (t. m.)

Kevesebb bûneset fordult elô  
a városban, mint 2013-ban

Színházfotográfia  
és Költészet  
napi mûsor

 Az ötven érdekesnél érdeke-
sebb színházfotóból álló kiál-
lítást Bartos Károly, a fotóklub 
vezetője nyitotta meg április 
13-án. Elmesélte, milyen külön-
leges élmény színházban képeket 
készíteni, különösen, mivel a 
Szentgotthárdi Fotóklub amatőr 
fotósokból áll.

A Költészet napi műsort a 
szombathelyi Weöres Sándor 
Színház két művésze: Fekete 
Linda és Szabó Róbert Endre 
adta. József Attila, Radnóti Mik-

lós és Weöres Sándor verseinek 
megzenésített előadásába a láto-
gatókat is bevonták, így igazán 
különleges élményben volt része 
azoknak, akik részt vettek az 
eseményen.

Figyelmes szemek vizsgálták 
végig a képek által megeleve-
nített csodákat. A fotók válto-
zatosak, sok előadás, másként 
talán észrevehetetlen pillanatait 
mutatják meg. A kiállítás megte-
kintése közben a látogatók gratu-
láltak a fotósoknak és a mindezt 
egy csokorba összeállító Pannon 
Kapu Kulturális Egyesületnek. 
Végezetül álljon itt a kiállítók 
névsora: Bartos Borbála, Bartos 
Károly, Benkő Sándor, Büki 
László, Czika László, Frank Róza, 
Kovács Buna József, Mészáros 
Zsolt és Unger Tamás.

Képek és szöveg: Pannon Kapu
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Lakossági fórumon ismer-
tették Szentgotthárd 2014 
és 2020 közötti integrált 
településfejlesztési stratégi-
áját április 22-én a Színház 
aulájában.

Az előadásra számos érdek-
lődő eljött, az önkormányzat 
nevében Papp Bálint köszöntötte 
őket. A Belügyminisztérium 
megbízásából, de a Pro Via 
91’ Kft. képviseletében Szabó 
Sándor és Vári Attila tervező 
ismertette a város integrált  te-
lepülésfejlesztési koncepciójának 
főbb pontjait és a 2014-2020 
közötti időre tervezett stratégiát. 
Vári Attila elmondta, számos 
műhelytalálkozón vettek részt, 
tanulmányozták az önkormány-
zat erre vonatkozó elképzeléseit, 
dokumentumait. Az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia 
célja, hogy segítse a következő 
évek fejlesztéseit, a pénzügyi 
források lehívását, és „valós, alá-
támasztható” projekteket alkos-
sanak, amelyek illeszkednek az 
országos, a megyei és kistérségi 
tervekhez. A projektelemeket 
négy csoportra osztották: kulcs, 
hálózatos, akcióterületi és egyéb 
projektekre. A kulcsprojektek 

között szerepel többek között 
az ipari park bővítése, új telep-
helyek kialakítása, az úthálózat 
kiépítése az M8-as nyomvona-
láig, az autóbusz- és kerékpáros 
közlekedés fejlesztése. A város 
turisztikai vonzerejét szolgálhat-
nák új szálláshelyek, a kaszagyári 
terület tulajdonviszonyának 
rendezése és rehabilitációja, ipari 
múzeum létrehozása, a barokk 
kolostor-épületegyüttes és a 
zsidai városrészen lévő Brenner 
emlékhely felújítása. Folytatni 
kellene a rekreációs terek és zöld 
felületek felújítását a Várkertnél 
és a Színház  környékén. Az Al-
pokalja szálloda és a Rába-part a 
fiataloknak jelenthetne kikapcso-
lódást, a kerékpárutak további 
építése is segíthet. A városban 
már gyökeret vert színes kulturá-
lis és sportprogramokat bővítve, 
csalogathatnák a vendégeket.

A hálózatos projektelemek 
között van az intézmény-, a 
közlekedés- és közműfejlesztés, 
a megújuló energiahordozók 
részarányának növelése. Az 
elképzelések között szerepel az 
Arany János Általános Iskola és 
az óvoda tornaterme, egy 50 MW 
teljesítményű biomassza erőmű, 
az energiaellátás hatékonyságát 

javítaná egy nagyfeszültségű 
transzformátor építése. A mun-
kaerőpiachoz igazodva, nagy 
szükség lenne bérlakásokra, a 
rábakethelyi és a rábafüzesi volt 
határőr laktanyákat lehetne erre 
a célra is hasznosítani. Önkor-
mányzati ingatlanok bevonásá-
val fiataloknak fecskeházakat, 
hajlott korúaknak idősotthont 
alakíthatnának ki, egy inkubátor-
ház segíthetné a vállalkozókat.

Szabó Sándor azzal kezdte 
mondandóját, hogy számos 
projekt összekapcsolódik. A soft 
projektek között sorolta a kép-
zést, a szociális tevékenységet, a 
fiatalok helyben tartását előse-
gítő terveket. Az akcióterületek 
közé sorolta a városközpontot, 
a termálfürdőt, az Alpokalja 
hotelt, a Kaszagyár területét 
és az ipari parkot. A fejlesztési 
stratégia erre a négy helyszínre 
összpontosítana. A termelői 
piacot bővíteni lehetne, üvegházi 
zöldségtermesztésről, az időseb-
beknek nyújtandó szolgáltatá-
sokról is tájékoztatott az előadó.

Az előadások után kérdéseket 
tehettek fel a fórumon részt 
vevők. Frank Róza szerint a 
Kaszagyár élő múzeum lehetne. 
Nem tartja jó ötletnek a kethelyi 

laktanyában fiataloknak és idő-
seknek a lakások kialakítását, a 
két korosztály eltérő életmódja 
miatt, továbbá a kethelyi vá-
rosrészről nehéz megközelíteni 
a belvárost (üzletek, orvosi 
rendelők stb.). Kovács Buna 
József szerint inkább a város-
ban lévő kollégium átalakítását 
lehetne megfontolni az idősebb 
korosztálynak. A felszólaló hi-
ányolta a stratégiai tervekből a 
városrészeket, Szentgotthárdon 
a belvároson kívül is lehetne 
hosszú távon tervezni.

Labritz Béla alpolgármester 
beszámolt arról, hogy több tár-
gyalást is folytat az önkormány-
zat a felszámolás alatt lévő Ka-
szagyárról és a szennyezett föld 
eltávolításáról, a terület egyelőre 
nincs az önkormányzat birtoká-
ban. A volt téglagyári földrészlet 
is rekultivációra vár, ehhez már 
partnert is találtak, és nemsokára 
megnyílhat a hulladékudvar.

Az előadók elmondták, a ter-
vek még nem véglegesek (a város 
honlapján a szentgotthard.hu-n 
olvashatók voltak már a fórum 
előtt is), továbbra is várják a 
szentgotthárdiak javaslatait, 
ötleteit.

t. m.

A megyei önkormányzat 
Vas Megye Önkormányzata 
Szolgálatáért Közbiztonsági 
Tagozata Díjat adományozta 
március 13-án a szentgott-
hárdi Kovács Endrének, aki 
az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc évfordu-
lójának tiszteletére tartott 
megyei ünnepségen vehette 
át a kitüntetést.

Kovács Endre 2002-től há-
rom ciklusban képviselhette a 
szentgotthárdiakat a megyei 
közgyűlésben. Az első ciklusban 
a közbeszerzési bizottságnak volt 
tagja, a másodikban az egész-
ségügyi és szociális bizottság 
elnökhelyettese, a 2010-2014 
közötti években pedig a rendé-
szeti szakbizottság elnökeként 
tevékenykedett. Szentgotthárdon 

az Opel URS Kft-nél műszakve-
zetőként dolgozott.

Elmondta, a megyei rendészeti 
szakbizottság jól működött, kivá-
ló kapcsolatot tudtak kialakítani 
a rendőrség, a polgárőrség, a ka-
tasztrófavédelem, a jogsegélyszol-
gálat vezetőivel, munkatársaival. 
Havonta tartották összejövetele-
iket, a közbiztonság időszerű té-
máit tűzték napirendre, jó légkör-
ben beszélhettek a problémákról, 
és megfogalmazták javaslataikat 
az aktuális tennivalókról, mun-
kájukról rendszeresen számot 
adtak a megyei közgyűlésen is. 
Szentgotthárd és térségének is jó 
szolgálatot tett, hogy 2013-ban 
megalakulhattak a járási men-
tőcsoportok (Szentgotthárdon a 
Hármashatár mentőcsoport), azt 
tapasztalták, hogy veszélyhely-
zetben összehangoltan tudnak 

működni és segíteni. Szentgott-
hárdon tavaly az árvíz többször is 
próbára tette a védelmi rendszert, 
a hivatásos emberek mellett sokat 
segítettek a civil szervezetek és a 
helyi lakosok.

Kovács Endre a közbiztonsági 
bizottságban szerzett tapaszta-
latai alapján úgy véli, Vas megye 
közbiztonsága jónak mondható, 
azonban az időnként felbukkanó 
utazó bűnözők megzavarják a 

nyugalmat. A határszéli városban 
is érzékenyebbek az emberek, 
szubjektív biztonságérzetüket 
könnyebben kibillenthetik a ki-
sebb bűnesetek is.

Kovács Endre májustól nyug-
állományba vonul, elmondta, 
kertészkedéssel és négy unoká-
jával szeretne több időt tölteni 
rábafüzesi otthonában.

 (t. m.)
 Fotó: Erős Zoltán

A megyei önkormányzat kitüntetését kapta

Kovács Endre márciusban a Megyeházán vette át a kitüntetést

Lakossági fórum a város jövôjérôl
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Tíz taggal alakult meg 1998-
ban a Szentgotthárdi Barokk 
Templomért Alapítvány, 
amelynek öttagú kuratóriu-
mában lelkes és eredményes 
pénzügyi munkát végez Pén-
zes Tiborné.

Annuska immáron nyugdíjas-
ként végzi önkéntes, csaknem 
két évtizedes munkáját. Pénz-
ügyi-gazdasági tevékenysége 
alapvető a gotthárdi barokk 
templom teljes felújítását tá-
mogató, koordináló alapítvány 
szempontjából.

“Számunkra, és az örökségvé-
delem tekintetében igen fontos 
a város eme büszkesége, a Du-
nántúl legszebb barokk temp-
lomának a felújítása, szorosan 
együttműködünk a plébániahi-
vatallal is”– mondta otthonában 
sok-sok kimutatás, dokumen-
tum társaságában. – Először 
2002-ben kaptunk támogatást, 
amiből 5 millió forint értékben a 
Fájdalmas kápolnát és a bejárati 
főkaput újíttattuk fel, és költöt-
tünk a fenti kis oratóriumra is, 
ez kormányzati támogatásból 
sikerült.

A nagyobb mértékű felújítás 
2006-2007-ben történt, amikor 
is a főhajó teljesen elkorhadt 
tetőszerkezetét tették rendbe. 
Ebben a munkában helyi al-
vállalkozók is közreműködtek. 
Összesen 54 millióba került, 
amihez a püspökség 10 millió 
forinttal járult hozzá. Aztán foly-
tatódott a pénzgyűjtés. 2010-ben 

fejeződött be a második ütem a 
két oldalhajó felújításával, ami 79 
millió forintba került, a torony 
és a homlokzat rendbe hozásá-
hoz a püspökség adott 25 millió 
forintot, ebből sikerült újra felál-
lítani a második világháborúban 

megsemmisült Szent Pál apostol 
szobrot is. 2011-ben kezdődött 
el és 2013-ban fejeződött be a 
harmadik ütem, ez a szentély 
felújításával járt, amihez 125 
millió forintot sikerült szerezni, 
a kormányzat 100 millióval, az 
önkormányzat ötmillióval járult 
hozzá, ezt kiegészítették még a 
saját gyűjtésükkel (egyházi adó, 
perselypénz, az adó 1 %-a). A 
munka nagyon szépen sikerült, 
pedig sok váratlan helyzet is 
adódott. Anyagi erejéhez mérten 
az önkormányzat is támogatta a 
felújítást.

Pénzes Tiborné elmondta, 
hogy a kórus és a kórus alatti 
rész felújítására 200 millió Ft 

van betervezve, amihez pályá-
zati forrást keresnek. Ezt majd 
a templombelső restaurálása kö-
veti: festmények, üvegablakok, 
falak. Jelenleg a Szentgotthárdi 
Barokk Templomért Alapítvány 
másfél millió forinttal rendelke-

zik. A papírok között kutakodva 
büszkén újságolta, milyen sok 
pénzt sikerült az alapítványnak 
előteremtenie a templom felújí-
tásához. Igaz, ehhez kapcsolatok 
és szívós utánjárás is kellett. 
2002 óta összesen 264 millió 
forintot költöttek a templomra, 
amihez 53 millió forinttal járult 
hozzá az alapítvány. Szépen jött 
be az egyszázalékos adófelaján-
lás is, ebből 2002 óta csaknem 
15 millió forinttal gyarapodtak. 
Minden bizonnyal nemcsak 
a hívők voltak a felajánlók, 
hanem olyanok is , akiknek 
vallási szempontokon kívül a 
város ezen értékének megóvása, 
felújítása is fontos. Az összeg 

azért is figyelemre méltó, mivel 
Szentgotthárdon sok olyan civil 
szervezet van, amely jogosult az 
adó egy százalékára, s bizony a 
legtöbben el is vannak kötelezve 
különböző helyekre a felaján-
lásokkal. Mivel az idei évtől 
kezdve az adományozó személye 
is megismerhető, remélhetőleg 
még nagyobb lesz az adakozó 
kedv, és várják is a további fel-
ajánlásokat, hiszen még bőven 
van mire költeni a pénzt. Az 
egy százalék mellett amúgy több 
mint 36 millió forintot sikerült 
különböző adományozásból 
összegyűjteni, még külföldről is 
adakoztak. Az összeg 5-10-50-
100 ezer forintos felajánlásokból 
gyarapodott, ami komoly után-
járást jelentett, az alapítók és a 
kuratórium munkáját dicséri.

2014 végéig közhasznú volt 
az alapítvány, de tovább már 
nem akartak ilyen formában 
működni, mivel nem járna nagy 
előnnyel, viszont több adminiszt-
rációt igényel – tájékoztatott a 
pénzügyi ügyintéző. - Eleinte 
csak két-három évre terveztem 
elvállalni a pénzügyi munkát, 
ami jócskán meghosszabbodott. 
Két éve ehhez könyvelőiroda 
segítségére is szükség van az 
előírások szerint. Pénzes Tibor-
nénak az a vágya, hogy megérje 
a templom teljes felújítását, 
amihez reméli, további felaján-
lások érkeznek, és bízik abban 
is, hogy a kormánytól is kapnak 
még további segítséget.

 L.E.

Pénzes Tiborné

Szeretné megérni a templom teljes megújulását

Midőn játszóházban gyűltünk 
össze, idén épp’ harmadszor, tulipán 
és kék nefelejcs nyílt ki ablakunkon. 
Apró doboz kicsi szívvel, kezünk 
által született, benne lesz majd 
gyermek által írott rejtek-üzenet. 
Vastag, szép papírból tulipán is ter-
mett, kifestőlap virágcsokra kezünk 
alatt színesedett. Édesanyák szorgos 
fia, lánya, vidám kedvvel készült a 
közelgő anyák napjára.
Ha száz szívem volna:
Mind érted dobogna,
Szelíd arcod mind a százban

Napfényként ragyogna.
Áldjon meg az Isten
Jártadban, keltedben.
Hová nézel a virág is
Ott nyíljék legszebben.
Nincs több, csak egy szívem,
Csak egyetlen egy van:
Ám, de százzal sem tudnálak
Szeretni már jobban.
A te neved zengi
Minden dobogása…
Szálljon reád édesanyám
Az Isten áldása!

Kép és szöveg: családsegítő

Játszóház gyerekeknek – anyák napjára
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Pawel Packing Szentgott-
hárdi KK–Községi SE Tarján 
(Kézilabda - NB II Északnyugat)

Időpont: 2015.05.16 - 18:00
Ifjúsági mérkőzés: 16:00
Helyszín: Szentgotthárd és 

Térsége Iskola Széchenyi István 
5-8 é.f. Á.I., Tornacsarnok

Rábatótfalui SE.–Rábagyar-
mat KSK (Megyei II. labdarúgó- 
mérkőzés)

Időpont: 2015.05.17 - 17:00 
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya

Tabak1 Szentgotthárd - 
Uraiújfalu SE (Megyei I. labda-
rúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.05.23 - 17:00 
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi 

Sporttelep

Futball Klub Szakonyfalu–
HSE. Vasalja (Megyei II. labda-
rúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.05.24 - 17:00 
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Szakonyfalu Sport-

pálya

Máriaújfalu SE.–Szalafő 
FC. (Megyei III. labdarúgó-
mérkőzés)

Időpont: 2015.05.24 - 14:30 
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya

Hársas 3D Íjászverseny Szent-
gotthárd – Vadászíjász verseny

Időpont: 2015.05.30 – 07.30-
tól

Első lövés: kb.10.15 órakor
Helyszín: Hársas-tó körül

Rábatótfalui SE.–Bajánsenye 
SE. (Megyei II. labdarúgó-mér-
kőzés)

Időpont: 2015.05.31 - 17:00 
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Rábatótfalu Sport-

pálya

Tabak1 Szentgotthárd–Ke-
menesalja FC (Megyei I. labda-
rúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.06.06 - 17:00 
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi 

Sporttelep

Futball Klub Szakonyfalu–
Csörötnek KSK. (Megyei II. 
labdarúgó-mérkőzés)

Időpont: 2015.06.07 - 17:00 
Ifjúsági mérkőzés: 17:00
Helyszín: Szakonyfalu Sport-

pálya

Máriaújfalu SE.–Nagykölked 
HSE. (Megyei III. labdarúgó-
mérkőzés)

Időpont: 2015.06.07 – 14:30 
Helyszín: Máriaújfalu Sport-

pálya

SPORTPROGRAMAJÁNLÓ
– Szentgotthárd és térsége – 

A labdarúgó megyei I . 
osztályban szereplő Tabak 
1 Szentgotthárd VSE és a 
megyei II. osztály Körmen-
di csoportjában szereplő 
Rábatótfalui SE eddigi tavaszi 
eredményei: 

Vasvár–Szentgotthárd 1-2, 
Szentgotthárd–Jánosháza 
2-0, Répcelak–Szentgotthárd 
3-1, Szentgotthárd–Csepreg 
4-0, Rábapaty–Szentgott-
hárd 2-0, Szentgotthárd–
Körmend 0-1, Tápláni KSK–

Szentgotthárd 1-2, Szent-
gotthárd–Kőszeg 1-0, Király 
SZE–Szentgotthárd 3-0

Csákánydoroszló–Rába- 
tótfalu 0-1, Rábatótfalu–
Magyarszecsőd 4-4, Rába- 
tótfalu–Szarvaskend 2-1, 
Rábatótfalu–Vasalja 5-0, 
Rábatótfalu–Viszák 5-2, 
R ábatótfalu–Csörötnek 
2-4, Rábatótfalu–Körmen-
di Téglagyár 5-1, Őriszent-
p éter–R áb atótfalu  1-1 , 
Rábatótfalu–Ivánc 1-0   

Jól szerepelnek  
csapataink

Élénk érdeklődés mellett 
rendezték meg a Refektóri-
umban április 21-22-én az 
„Új lendület a határon átnyú-
ló együttműködésnek” című 
szemináriumot, amelynek 
során több projektötletet is 
bemutattak.

Labritz Béla alpolgármester 
nyitotta meg a szeminárium 
munkanapját, amelyen különbö-
ző szakemberek mellett környék-
beli települések polgármesterei 
is részt vettek. Ocskay Gyula, 
a Határon Átnyúló Kezdemé-
nyezések Közép-európai Segítő 
Szolgálatának (CESCI) főtitkára 
örömét fejezte ki a nagy érdek-
lődésért. Mint mondta, ez azért 
nem hagyományos konferencia, 
hanem inkább szeminárium, 
mivel a résztvevők tevékenyen 
bekapcsolódnak a munkába, és 
megosztják egymással tapaszta-
lataikat. Ez a mostani magyar-
szlovén összejövetel egy sorozat 
egyik állomása. 

Ksenija Skrilec, Szlovénia 
budapesti nagykövete nagyon 
fontosnak tartotta, hogy egy 
ilyen rendezvénnyel is erősítik a 
két ország amúgy is jó kapcso-
latát. Megköszönte a szervezők 
munkáját, s felvetette, hogy 
Magyarország sokkal több lehe-
tőséget tartogat az együttműkö-
dés vonatkozásában, amit ki kell 
használni. Egy-egy ország sok-
szor távol keresi a lehetőségeket, 
pedig a szomszédban is bőven 
adódnak. Reményét fejezte ki, 
hogy több sikeres kezdeménye-
zéssel lehetnek gazdagabbak 
ezen a két napon. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy a két ország 
nagykövetségei nyitottak a szür-
ke hétköznapokon is a partneri 
viszony erősítése tekintetében.      

Szilágyiné Bátorfi Edit, Ma-
gyarország ljubljanai nagykövete 
utalt arra, hogy a diplomácia 
nyelvén a kétoldalú kapcsolatok 
problémamentesek. Ez azonban 
csak részben igaz, hiszen min-
dig van mit tenni a kapcsolatok 
erősítése érdekében, mindig 
adódnak közösen tisztázásra 

váró helyzetek. Ez a találkozó is 
a továbblépést szolgálja. Sokféle 
kétoldalú kapcsolat létezik, s ez 
különösen igaz magyar-szlovén 
vonatkozásban. Ezeket a kap-
csolatokat leginkább a szűkebb 
régiókban, a határ menti terüle-
teken lehet erősíteni. A mostani 
tanácskozás célja is ilyen, hiszen 
az együttgondolkodás, a pro-
jektekhez szükséges források 
felkutatása áll a középpontjában. 

Prof. Joze Gricar, nyugalma-
zott egyetemi tanár, az ALADIN 
kezdeményezés koordinátora 
szerint jó alap a továbblépéshez 
a két ország példamutatóan jó 
kapcsolata. Ezt a nagykövetek 
jelenléte is megerősíti. Nem 
szabad azonban hátradőlni, 
hiszen mindig van mit tenni, 
min gondolkodni. A lehetőségek 
adottak, csak ki kell használni 
őket. Ezeket leginkább a telepü-
lési polgármesterek ismerik. A 
különböző területek szakembe-
rei pedig a kétoldalú kapcsolatok 
egyes prototípusait ismertethetik 
meg másokkal. Ilyen például az 
autóipari együttműködés lehe-
tősége. Tudják, mit kell tenni, 
csak azt ki kell dolgozni. Erre 
jó alkalom ez a szeminárium. A 
projektekhez pénzügyi források 
is szükségesek, amelyeket fel kell 
kutatni. Egyre fontosabb lesz az 
egységes európai digitális piac is 
a projektek megvalósítása érde-
kében. Ocskay Gyula a program 
levezetésekor elmondta, hogy a 
munka nem szekciókban zajlik, 
hanem a beérkezett mintegy két-
tucatnyi projektötletet közösen 
beszélik meg és dolgozzák fel. A 
rövid projektismertető előadá-
sok érintették egyebek mellett a 
kultúra, az oktatás, a turizmus, 
a gazdaság területét is, szó volt 
a duális képzés fontosságáról, 
szerepéről, ahogy a kerékpá-
ros turizmus fejlesztéséről is. 
A nagykövetek a konferencia 
kapcsán újabb kerékpárutak 
kialakítását, a kapcsolatok erő-
sítését, további kiterjesztését, az 
osztrákok és horvátok jövőbeni 
bevonását emelték ki.

Lendvai Emil

Lendületet vett a határon 
átnyúló kezdeményezés
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A májusfát felállították, a 
pörkölteket hihetetlen vál-
tozatosságban jól megfőzték, 
és a fel-feltámadó szél se 
szegte kedvét se a fellépők-
nek, se a közönségnek a 
szentgotthárdi Civil Napon 
május elsején.

Immár hagyomány, hogy má-
jus elsejét együtt ünneplik a civil 
szervezetek. A többnapos ünnep 
előestéjén, április 30-án állították 
fel a májusfát a város határában 
lévő Városkapu szobor mellett. 
A civilek népes tábora várta a 
fa érkezését, melyre gyorsan 
felkerültek a színes szalagok. A 
rutinos férfiak és újabb segítőik 
különösebb nehézség nélkül, 

gyorsan fölállították a város 
májusfáját, melyet az idén is az 
erdészet ajánlott fel.

Május elsején a Színház kör-
nyéke megtelt sátrasokkal, gye-
rekeknek való játszóeszközökkel 
és a főzőversenyre benevezett 
tizenkettő jó kedélyű, civil csa-
pattal. Szállt a füst, pattogott 
a tűz, rotyogtak a magyarosan 
és egyéb módon fűszerezettek. 
Hihetetlen változatos pörköl-
teket tudtak előállítani a férfi és 
női szakácsok a bográcsokban. 
Gomba és zöldség, lestyán, 
petrezselyem és bürke, talán 
a legmeglepőbb kiegészítő a 
füstölt csülökkel összeházasí-
tott, marhapörkölthöz adott 
bodzalekvár volt (pikáns és ter-

mészetes ízfokozó a turisztikai 
egyesület csapatánál!).

Amíg főtt az étel, körbejártak és 
trécseltek egymással a civil szer-
vezetek tagjai, ötleteket ellesni 
mindig lehet. A közönség szóra-
koztatására fellépett a Szentgott-
hárdi Fúvószenekar, szintetizátor 
kísérettel a Szivárvány Kórus, az 
Enjoy táncosok, a Kredenc.

A háromtagú zsűri késő dél-
után értékelte a pörkölteket, a 
hangulathoz illő díjakról hallhat-
tunk, úgymint a legfüstösebb, a 
legkoleszterindúsabb, a legérde-
kesebb színű, legszerelmesebb,  
és nagy derültség közepette 
a  legláthatatlanabb pörkölt (a 
fotóklubé elfogyott, mielőtt a 
zsűrihez jutott volna!). A minden 

évben kiadható Civil Fakanál 
Díjat ezúttal a Szentgotthárdi 
Nyugdíjasok Egyesülete érde-
melte ki marhapörköltjével.

Este Molnár Gábor zenés-tán-
cos műsora zárta a programot.

(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Szélfútta májusi Civil Nap

Szentgotthárdon, a róla el-
nevezett téren áll Széll Kál-
mán volt miniszterelnök, 
pénzügyminiszter és bel-
ügyminiszter szobra. Kiss 
Tünde készítette az alkotást, 
2002-től díszíti a közteret, 
februártól a város tulajdo-
nába került. 

A hivatal előtti teret (a ko-
rábbi Piacz tér), először 1895-
ben nevezték el a gasztonyi 
születésű Széll  Kálmánról, 
mert igazi lokálpatriótaként 
segítette a település életét , 
(vasútépítés, állami gimnázi-
um létrehozása, dohánygyár 
idetelepítése stb.). A második 

világháború utáni hatalom 
nem kedvelte a névadó minisz-
terelnököt (huszonöt évesen 
már a térség országgyűlési 
képviselője volt), a teret át-
nevezték Béke térré. Csak a 
rendszerváltás után, 1989-ben 
kaphatta vissza régi nevét . 
A budapesti UTIBER Közúti 

Beruházó Kft. a közelmúltban 
megkereste a szentgotthárdi 
önkormányzatot, és felajánlot-
ta, hogy térítés nélkül a város 
tulajdonába kívánja adni a 
szobrot. Az önkormányzat feb-
ruári ülésén úgy döntött, köz-
érdekű kötelezettségvállalás 
címén elfogadja a felajánlást. 

A városnak ajándékozták a szobrot
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Ötvenkilenc tanuló búcsúzott 
el az alma matertől május 2-án. 
A gimnáziumban a végzősök a 
hagyomány szerint az utolsó ta-
nítási napon „bolondballagással”, 
szombaton pedig ünnepélyes 
formában köszöntek el nemcsak 
az iskolatársaktól, de a várostól is.

A most végzett diákok tarso-
lyukban számos nyelvvizsga-
bizonyítvánnyal (összesen 28 
német és 30 angol), fejükben 
megalapozott tudással (4 lett ki-
tűnő, 7 jeles tanuló), a szívükben 
– remélhetőleg – szép emlékek-
kel léptek ki az iskola kapuján.

Az SZM jóvoltából 18 tanuló 
vehetett át jutalmat kitűnő vagy 
jeles bizonyítványa, tanulmányi 

versenyeken elért eredménye, 
kulturális és sporttevékenysége 
vagy közösségi munkája elis-
meréséül.

Kiemelkedik közülük Kocsis 
Flóra, aki a gimnázium neve-
lőtestületének döntése alapján 
elnyerte „Az évfolyam legjobb 
tanulója” címet, és Farkas Dániel, 
aki az iskola és a város életében 
végzett kulturális tevékenysé-
ge elismeréseként megkapta a 
„Vörösmarty Gimnáziumért” 
emlékplakettet.

Az osztályfőnökök – Krajczár 
Mária és Ernstné Molnár Valéria 
tanárnők – és a szaktanáraik még 
nem lélegezhetnek fel, hiszen az 
érettségi napjaiban a vizsgázó 
diákoknak szükségük lesz a bá-
torításra.

Fotók és szöveg:  
Vörösmarty gimnázium

Ballagás a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban

A Csocsó-sztori című 
3D-s családi animációs 
film május utolsó hétvégé-
jén látható a szentgotthárdi 
filmszínházban. A gyerme-
keknek 14 ÉVES KORIG 
CSAK 100 FT (azaz száz 
forint!) lesz a jegy szomba-
ton és vasárnap egyaránt! 
A jelentős kedvezményre 
tekintettel az érdeklődők 
időben jelentkezzenek! 
További információk és 
online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

Gyermeknapok 
a moziban

Március végén az Éjszakai 
hajsza című amerikai akció-
filmre megérkezett a Csáká-
nyi László Filmszínház idei 
5000. vendége! 

A szerencsés személyt Hor-
váth Zoltánnak hívják, Szent-
gotthárdon született, gyermek-
korát Rábafüzesen töltötte, több 
évig Budapesten lakott, jelenleg 
pedig Körmenden él. 

Hatéves korától jár moziba, 
jelenleg hetente legalább egyszer 
„hazatér” filmet nézni, akkor 
is elsősorban vasárnaponként. 
Kedvelt műfaja a fantasy és a 
sci-fi, a rendezők közül Quentin 

Tarantino, a színészek vonatko-
zásában pedig Morgan Freeman 
a favoritja.

Elmondása szerint a főváros-
ban alig járt vetítésekre, mert a 
plázák személytelen világa nem 
ér fel egy kisvárosi mozi közösségi 
hangulatával. Nagyon örül annak, 
hogy kívül, belül és tartalmilag 
egyaránt megújult a gotthárdi 
filmszínház, bár némi nosztalgi-
ával gondol vissza a régi időkre.

Elégedett a kínálattal, általában 
a barátjával vagy kisebb társaság-
gal vesz részt az előadásokon. 
Úgy véli, hogy moziba járni az 
egyik „legegészségesebb kikap-
csolódás”.

Sokan gondolkodhatnak ha-
sonlóan, ugyanis ebben az évben 
március 31-ig – az első negyed-

évben – 1356 vendéggel több 
érkezett, mint az elmúlt esztendő 
hasonló időszakában.

Ha mozi, akkor Szentgotthárd
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Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata helyi tanulmányi ösz-
töndíjat alapított 2014-ben. Első 
alkalommal tavaly nyújtották be 
pályázataikat az érdeklődő kö-
zépiskolások és felsőoktatásban 
tanuló hallgatók.

Az alábbiakban röviden sze-
retnénk a pályamunkákat bemu-
tatni, melyek a megújuló városi 
honlapon a későbbiekben teljes 
terjedelemben olvashatók lesznek.

Németh Gergely: Szentgott-
hárd jövője

A pályamunka Szentgotthárd 
jövője címmel összefoglalja a csa-
ládi, munkahelyi, társas és egyéb 
kapcsolatokat. Kifejti a szülők 
szerepének, ill. az osztálytársak, 
barátok milyenségének fontossá-
gát, valamint felhívja a figyelmet 
napjaink emberének önzőségére, 
önközpontúságára. Az anyagban 
olvashatunk a szeretet minősé-
géről és mértékletességéről is, és 
ennek egyensúlyi fontosságáról. 
Elénk tárja a társadalmi prob-
lémákat – munkanélküliség, a 
népességfogyás, a köznevelés ne-
hézségeit, emberi értékek – saját 
szemszögéből és ezek megoldásá-
nak lehetőségeit. A pályázat rövid 
összegzése, mely a teljes mondani-
való legfontosabb gondolata is „...
az anyagi gondok nem jelentenek 
akkora problémát, mint a lelkiek, 
mert aki lelki problémával küzd, 
az lehet, hogy élete végéig küzd 
vele, míg ha anyagi gondja van, az 
lehet, hogy csak időleges.”

Palkó András: A szentgott-
hárdi fiatalok mozgáskultúrája

A pályázat precíz, lényegre 
törő és nem utolsósorban érdekes 
diagramokkal átszőtt, melyek jól 
érthetően szemléltetik a címben 
összefoglaltakat. Szövegesen is 
összefoglalja a grafikonokon látot-
takat nem és kor szerint 14 évestől 
17 éves korig. Ezután a teljesség 
igényét nem mellőzve sorolja fel 
a szentgotthárdi sportolási lehe-
tőségeket, valamint megemlíti a 
mindennapos testnevelés miatt 
fellépő problémákat, mint az idő 
és a termek hiánya, valamint az 
utóbbiak minőségi problémáit és 
az ebből következő egészségügyi 
gondokat. Ezen belül részletesen 
kifejti a tornatermek minőségi 
hiányosságai miatti térdproblémá-
kat. Munkája összegzéseként és a 
problémák lehetséges megoldása-
ként felveti az általa megálmodott 

„Városi szabadidőközpont” ötletét, 
melyet alaposan be is mutat, és a 
régi strand és/vagy a művelődési 
ház helyén képzel el. 

Kern Dóra: Kihasznált kihasz-
nálatlanság

A pályázó abszolút kézenfekvő, 
mégis egyedi ötletekkel állt elő 
Szentgotthárd kihasználatlan te-
rületeinek kihasználására. A öreg, 
„leharcolt” időközben üzemen kí-
vül helyezett strand területére egy 
szabadidőpark fantáziatervét kép-
zeli el és mutatja be, melyet több 
egyértelműen költséghatékony 
megoldással színezett ki. Példa-
ként: raklap bútorok felhasználá-
sával, a szentgotthárdi diákoknak 
amúgy is kötelezettségnek szá-
mító 50 óra közmunka értelmes 
és céltudatos kihasználásával – 
amolyan „kellemest a hasznossal.” 
Munkájában megemlíti a park 
létrehozásának főbb okait is, pl.: 
az iskolák pályáinak rossz állapota, 
a generációk találkozása, a szent-
gotthárdi fiatalok körében egymás 
elfogadásának, az együttélésnek a 
megkönnyítése. Mondandóját ké-
pekkel is alátámasztotta, melyeket 
igyekezett ő maga elkészíteni. A 
pályázó szembeállítja egymással 
a jelent és a jövőt; a viharvert, 
ütött-kopott strandot és a jövőben 
megvalósítandó, a modern kornak 
is megfelelő szabadidőparkot. 

Sömenek Eszter: Az idegen 
nyelvek fontossága

A pályázatból egy kivételesen 
átfogó, tömör összegzés alapján 
ismerhetjük meg az idegen nyelvek 
fontosságát. Sorra veszi a módsze-
reket, lehetőségeket, majd ennek 
a következményeit, a miértjeit és 
a hasznosságát is lépésről lépésre 
részletesen leírja. Rámutat a határ 
mellett élő magyar anyanyelvűek 
nyelvtanulásának előnyeire (főleg a 
német nyelvre), de természetesen a 
másik világnyelvről, az angolról is 
említést tesz. Valamint megemlíti 
az „egzotikus” ill. a mesterséges 
nyelveket, többek között az eszpe-
rantót is. Pályamunkájában nagy 
hangsúlyt fektet a külföldi tanulmá-
nyok bemutatására is, mint például 
az ERASMUS ösztöndíj. 

Németh Barbara: Multifunk-
cionális ökointézmény

A pályázó dolgozatában egy 
szerkezetében a III. Béla Szakkö-
zépiskolához hasonló intézmény 
terveit írja le, mely sokrétű ta-
nulást/képzést biztosít. Többek 

között a húsipari termékgyártó, 
a pék és a lovász szakmába is 
betekintést nyújt. Az intézmény 
létrehozásának legfőbb okát, 
illetve kritériumait is kifejti, a vi-
dék kedvező földrajzi adottságait, 
valamint a  társadalmi feltételeket. 
A geotermikus energiát is érintve 
jut el a szél- és vízenergiához, majd 
a megújuló energiaforrásokat 
grafikon és diagram segítségével 
mutatja be. A pályamunka kitér 
az ökointézmény „foglalkozta-
tottságra gyakorolt hatásának” kö-
vetkezményeire, és leírja annak a 
gyakorlatban való megvalósítását 
is. A dolgozat utolsó gondolata és 
egyben az esetleges megvalósítás 
célja: „Azt szeretném megakadá-
lyozni, hogy Szentgotthárd és tér-
ségének hagyományai és kincsei 
feledésbe merüljenek.”

Csomós Lilla: Szabadtéri 
edzőpark

A pályamunka bevezetéseként 
a sport és a mozgás fontosságára, 
a szervezetre és az ember hangu-
latára gyakorolt hatására hívja fel 
a figyelmet. Az edzőpark lehetsé-
ges helyszíneinek felsorolásával, 
illetve az elképzelt mozgó és nem 
mozgó fitnesz eszközök képes 
bemutatásával, mely képekkel 
és precíz magyarázattal is alátá-
masztott, folytatódik a pályázat. 
Az elképzelés alapján kérdőív is 
készült, melyet a pályázó által 
megkérdezettek is kitöltöttek, ki-
értékelését a dolgozat tartalmazza. 
Megállapítja, hogy a szentgott-
hárdi lakosok számára a sport és 
a mozgás kiemelkedő fontosságú, 
érdeklődnek az újdonságok iránt, 
ezért szívesen kipróbálnák a pálya-
munkában elképzelt edzőparkot.

Dancsecs Mátyás Gábor: Ka-
landpark a Rába mentén

A pályázó egy egészen új vívmá-
nyokkal tűzdelt, teljesen egyedi ka-
landparkot álmodott meg, melyet 
„Magyarország legizgalmasabb 
vadvízi folyójaként nyilvántartott” 
Rába mentén képzelt el. Mun-
kája első oldalain megtalálható 
Szentgotthárd jelenlegi turisztikai 
attrakcióinak listája, mellyel arra 
igyekszik rámutatni, hogy a mesz-
szebbről érkező turisták inkább a 
méltán nagyobb propaganda alap-
ján az Őrségben töltenek el néhány 
vendégéjszakát, mivel a fentebb 
említett programok csak egy-két 
napos elfoglaltságot jelenthetnek 
az ideérkezőknek. Sorra veszi 

a kalandpark megvalósításának 
feltételeit, a Rába folyó elhelyez-
kedésének előnyeit, ebből külön 
kiemeli, hogy az élményfürdőhöz 
közel folyik, így „ésszerű lenne a 
kalandpark elhelyezése a fürdő 
szomszédságában”. Ezután pontos 
bemutatást kapunk a tervezett 
elemekről (kötélpálya, extrém 
sportok, hőlégballon, stb.). Mint 
az már a projekt eltervezésénél is 
természetes és a pályázó ésszerűen 
belátja, hogy: „Ha a beruházás 
hatástanulmányainak elkészítése 
esetleg pályázati összegből meg is 
valósulhatna, még akkor is ott az 
üzemeltetés költsége, mely egyál-
talán nem biztos, hogy: mikortól 
és mennyire lesz - és egyáltalán 
lesz-e nyereséges a vállalkozás?”

Skaper Renáta: Jelszavaim 
valának „Gotthárd” és haladás 
(Kiránduló fiatalok Szentgott-
hárdon, akik szüleikkel is visz-
szatérnek)

A pályázat számtalan ötlettel 
állt elő Szentgotthárd állandó 
programjaival, ill. lehetőségeivel 
kapcsolatban. Többek között leírja 
azt is, hogy a templom bemutatá-
sánál, a fürdőnél és a múzeumnál 
„mi többek vagyunk”. A pályázó 
tisztában van azzal és ismerteti 
azt is, hogy nyilván a dolgozatban 
leírtak összességére az önkor-
mányzatnak jelenleg nincs pénze. 
Azonban elénk tárja gondolatait 
az új programokra vonatkozóan, 
melyeket alaposan végiggondolt, 
sőt elképzelése van azok megva-
lósítására is. A megvalósításnál 
elsősorban az EU-ban bízik: „...az 
Unió mennyire szereti a következő 
három kulcsszót: vidék, fejlesztés, 
tanulás”. A pályázatban több ké-
zenfekvő ötletet is megálmodott 
pl.: „SZTG bicikli, azaz ‚Szebi’ 
létesítése a ‚Bubi’ (Budapesti 
közbringa rendszer) mintájára: a 
vonattal érkező osztályok, turis-
ták számára ezáltal bejárhatóvá 
válhatna az egész környék”.

Szentgotthárd Város Önkor-
mányzata második alkalommal 
2015. május 31-ig írja ki a Széll 
Kálmán Ösztöndíjat. Az érdek-
lődők az iskolákban, a Szent-
gotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal honlapján (www.hivatal.
szentgotthard.hu), a város infor-
mációs tábláin, a Szentgotthárd új-
ságban és a Gotthárdi Körképben 
kereshetik a pályázati felhívást. 

Domiter Judit

Széll Kálmán Ösztöndíj – összefoglalók
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Technikailag is érdekes kí-
sérlet szemlélői lehettek 
a látogatók április 22-én 
a Föld Napján. A Szent-
gotthárdi Csákányi László 
Filmszínház csatlakozott a 
budapesti Westend Cinema 
City esti élő programjához, 
és egyenes adásban köz-
vetítette a premier előtti 
programot, majd a filmet. 
Ezen a napon mutatták be 
az országban az első kultúr 
sci-fi-t, a Lámpagyújtogatók 
című filmet.

A világon negyvenöt, hazánk-
ban huszonöt éve ünneplik a 
Föld Napját. A film alkotói erre 
a napra időzítették a Lámpagyúj-
togatók című film premierjét, 
az országból kilenc mozi, Vas 
megyéből egyedül a szentgott-
hárdi vállalta, hogy részt vesz 
a programon, mint jó előre 
beharangozták, élőben, online a 
budapesti helyszínről közvetítet-
ték a kilövési eseményt... Szent-
gotthárdon, a tavaly átalakított 
és technikailag is korszerűsített 
moziban, ez volt az első ilyen 
alkalmazás. 

A mozi személyzete is kíván-
csian várta az eseményeket, 
korántsem volt biztos, hogy 
minden tervszerűen alakul. 
Amikor kapcsolták a budapesti 
helyszínt, ide-oda suhanó ár-
nyakat láthattunk a hanyagul 
odatámasztott hangszerek előtt, 
valamint egy űrhajószerűséget, 
majd elkezdődött a zenés szóra-
koztató műsor. A film produce-
re, rendezője és a stáb minden 
tagja, aki alkotóként részt vett 
benne, köszönte a rendkívüli 
lehetőséget. A szereplők közül 
is többen beszéltek, énekeltek, 
zenéltek. Dombóvári István hu-
morista tréfákkal szórakoztatta 
a közönséget. 

Szűk egy óra múltán még 
mindig vártuk a filmet, amikor 
elsötétült a vetítővászon, meg-
szakadt a kapcsolat a budapesti 
helyszínnel. A Takáts Eszter 
Beat Band mutatta be élőben a 
főcímzenét, melyet a budapesti 

helyszínen történt technikai 
hiba miatt teljes egészében nem 
tudtak levetíteni. A helyi mo-
zisok készültek, mondták itt a 
film, innen is tudják vetíteni, de 
végül rövid szünet után megjött 
a jel, és visszakapcsolódtunk 
Budapesthez.

A Lámpagyújtogatók című 
filmet az első kultúr sci-fi-nek 
szánták az alkotók, az emberiség 
első, filmes, magyarok által meg-
fogalmazott csillagközi üzenete.

Az alapötlet szerint idegen 
civilizáció rádiójeleit észlelték 
Magyarországon, és maroknyi 
csapat kapta a megbízást, hogy 
elkészítse az emberiség első 
filmes, csillagközi üzenetét egy 
távoli galaxisba. Negyvenkét 
neves embert kértek fel erre, 
csillagászok, írók, kutatók, or-
vosok, zenészek, sportolók, 
énekesek válaszolnak az élet 
nagy kérdéseire. Ezek az ismert 
emberek, összesen 42-en üzen-
nek az Androméda galaxisba egy 
képzeletbeli űrhajó segítségével 
a földön kívüli civilizációk-
nak. A kerettörténet szerint a 
nemzetközi űrügynökségeket 
megkerülve (!!), egy Kondor 
nevű kétes hírű hazai gyártó, 
sufnituning hordozórakétájával 
kívánják ezt célba juttatni.

A kiválasztottak tudományos, 
vagy művészeti előéletük szerint 
válaszoltak is az élet nagy kérdé-
seire, tehetségről, kitartásról, ku-
darcokról, szerencséről, tudásról, 
hazáról, jövőről, időközben kicsit 
bepillanthattunk szakterületük 
rejtelmeibe is.

Emberi arcokat, sorsokat min-
dig jó nézni, a negyvenkét ember 
között van olyan, akinek a hangját 
meghallva, azonnal félbehagyok 
mindent és megnézem a tévében, 
meghallgatom a rádióban, mert 
olyan tudás birtokában van, és 
azt át is tudja adni. A művészek 
érzékenysége, világlátása is arra 
inspirál, hogy figyeljünk rájuk. 
Most itt így, együtt is érdekesek 
voltak, de voltak olyanok, akiket 
hosszabban, szívesebben hallgat-
tam, néztem volna.

  (t. m.)

Online élô közvetítéssel a 
Lámpagyújtogatók premierje Csakis szentgotthárdit!

Némi időn kívül ez tényleg 
nem kerül semmibe! Keresse 
meg azt a szentgotthárdi 
alapítványt vagy egyesületet, 
melynek projektjét, kezdemé-
nyezését 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 segítsé-
get jelent.

A rendelkező nyilatkoza-
ton az Ön adóazonosító jele 
mellett a kedvezményezett 
adószámát kell feltüntetnie. 

Az adó 1 százalékot gyűjtő 
szentgotthárdi szervezetek, 
amelyek szerepelnek a NAV 
regisztrált civil kedvezménye-
zettek listájában:

Az SZJA 1%-át gyűjtő, támogatható alapítványok és egyesü-
letek:

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  11894941-1-18
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 18880230-1-18
Református Templomért Alapítvány 18882469-1-18 
Brenner János Emlékhely Alapítvány 18880711-1-18 
Skorpió Kick-Boksz Sportegyesület  18892808-1-18

A rendelkező nyilatkozat még május 20-ig benyújtható  
adóbevallásával egyidejűleg, vagy ha ezt elmulasztotta,  

külön borítékban is elküldheti a NAV Szombathely, Pf: 85 
címre, az előírás szerinti adatokkal.

Adni egyszerűen jó!
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Kick-boxos sikerek

Március végén a Milano mel-
letti Castellanza kisváros adott 
helyszínt a Point Fighting Ku-
pának, Európa egyik legnívó-
sabb pointfighter tornájának. A 
szentgotthárdi Kulcsár Márió 
(Király Team) kiemelkedő tel-
jesítményével 3 aranyérmet is 
begyűjtött. Megnyerte a UGB 
-60 kg-os korcsoportot, majd 
a  látványos körítéssel meg-
rendezett esti gálaműsorban a  
korosztályos Grand Champion 
kupát is. Befejezésül társaival a 
csapatversenyben is remekelve 
szerzett még egy aranyérmet.

A szentgotthárdi kick-boxosok 
Békéscsabára utaztak a Diák-
olimpia Országos döntőjére. A 
hazai teljes mezőnyt felvonultató 
viadalon három érmet sikerült 
begyűjteniük. A verseny kiemel-
ten fontos esemény az utánpótlás 
válogatott helyek megszerzéséért 
folytatott küzdelemben, ezért is 
örvendetes a fiúk remek helyt-
állása.

1. helyezés Kulcsár Márió, 
PF, junior 63kg (Weöres Sándor 
Gimnázium Bp.- Kiraly Team)

2. helyezés Muzsi Boján, PF, 
cadet1, 47 kg (Széchenyi I. Ált. 
Iskola - Skorpió SE)

3. helyezés Tóth Bence, FP, 
cadet1, 42 kg (Széchenyi I. Ált 
Iskola - Skorpió SE)

Somogyi Gábor szenior 
országos bajnoki címe

Budapesten 19. alkalommal 
rendezték meg a Pólus Kupa 
mezei futóversenyt, amely egy-
ben Szenior Országos Bajnokság 
is volt.

Idén először állt rajthoz a 
Synergy Fitness Szentgotthárd 
SE versenyzője Somogyi Gábor. 
Az 52 éves atlétának 6 km volt a 
versenytávja, amelyet 4 körben 
kellett teljesítenie. A rendkívül 
szeles időjárásban Gábor sokat 
egyedül futva magabiztosan 
nyerte korcsoportja (M55) or-
szágos bajnoki címét.

A szentgotthárdi futó továbbra 
is gőzerővel készül a május 15-

17-én Olaszországban rendezen-
dő Szenior Európa-bajnokságra.

A Pólus Kupa keretein belül 
rendezett Budapest bajnokság 
amatőr futamában 3 km-en 
győzött Benkő Nóra, a férfiak 6 
km-es távján 3. helyezést szer-
zett Benkő Ádám (mindkettő 
Synergy Fitness).

 
Országos Sakk  

Diákolimpia - Miskolc

Miskolc adott otthont az idei 
Országos Sakk Diákolimpia egyé-
ni versenyének. Kocsis Ákos 
(2005) a 27 fős mezőnyben a 16. 
helyezést szerezte meg. Az ő kor-
csoportjában voltak olyan 2004 és 
2005-ben született gyermekek is, 
akik már 5 éve sakkoznak, míg a 
szentgotthárdi versenyző két éve 
kezdett sakkozni, de elmondható, 
hogy kiválóan helytállt így is.

Kocsis Viktor (2006) számára 
a hosszú utazás túlságosan is 
megterhelő volt, ez az első napi 
játékán látszódott is, mivel nem 
tudott a versenyre megfelelően 
összpontosítani. A második na-
pon már jobban szerepelt, ami a 
26. helyet eredményezte.

Kézilabda Diákolimpia 
országos elődöntő 

Ismét Szentgotthárd adhatott 
otthont rangos diáksport ese-
ménynek, ugyanis a Széchenyi 
iskola tornacsarnokában ren-
dezték meg az idei évi V. kor-
csoportos kézilabda fiú országos 
elődöntőt. 

Három csapat vett részt a 
tornán Szentgotthárd és Térsége 
Általános Iskola, Gimnázium 
és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Somogyi TISZK Mathiász János 
Tagintézménye (Balatonboglár) 
és Bercsényi Miklós Közlekedési 
és Sportiskolai Szakközépiskola 
és Szakiskola (Győr). A Somogy 
megyei bajnok korábban jelezte, 
hogy nem kíván részt venni az 
elődöntőn. A csapatok körmér-
kőzéseket játszottak egymással, 
amelyből a balatonboglári iskola 
mindkét csapatot megverte, és 
ezzel jogot szerzett az országos 

döntőn való részvételre. A szent-
gotthárdi diákok nagy csatában 
legyőzték (19-18) a győri ellen-
felüket, ezzel a sikerrel a helyi 
iskola megszerezte a második 
helyet a tornán.

Koszár csúccsal győzött  
a 30. Telekom Vivicittán

Több mint 26 ezren neveztek 
az idén először kétnapossá nyúlt 
Telekom Vivicittá Városvédő 
Futásra, ezzel ez minden idők 
legnépesebb szabadidősport-
eseménye lett. 

A klasszikus 10 km-es távon 
indult Koszár Zsolt, a Synergy 
Fitness Szentgotthárd SE futója. 
A kiváló formában lévő atléta 
már a verseny elejétől élre állt, és 
kemény tempót diktált. Az élme-
zőny egyre csak fogyatkozott 6 
km-től már egyedül futott az élen 
Zsolt, aki a verseny harmincéves 
történetének legjobb idejével 
szakította át a célszalagot 30:08-
as idővel.

„A verseny elejétől kemény 
tempót szerettem volna dik-
tálni, és rögtön élre is álltam. 
Láttam, hogy nagyon jó iramban 
haladunk, a pálya második fele 
nehezebb volt és szelesebb, de 
elégedett vagyok, nagyon jól 
ment. Elképesztően sok ember és 
kiváló hangulat volt végig.”

Országos Kéttusa Diák-
olimpia – Kecskemét

A szentgotthárdi Megyei 
Kéttusa Diákolimpia versenyt 
követően április 21-én Kecske-
mét adott otthont az országos 
döntőnek. Szentgotthárdról 9 
diák vett részt az eseményen, 
Lang Laura, Sulics Laura, Lang 
Márk, Mészáros Bence, Mikos 
Áron, Gécsek Olivér (Vörös-
marty M. Gimnázium), Viserálek 
Fanni, Moldován Eszter (Arany 
J. Általános Iskola), Németh 
Dávid (III. Béla Szakképző Iskola 
és Kollégium). A versenyről el-
mondható volt, hogy rendkívül 
erős mezőny gyűlt össze, így a 
szentgotthárdi diákok legfőbb 
célja a saját egyéni legjobbjuk 

megjavítása lehetett, ez sikerült 
is nekik, mivel mindenki jobb 
egyéni eredményt ért el, mint 
a megyei viadalon. Egyéniben a 
legjobb helyezés Németh Dávid 
nevéhez fűződik, aki a 20. helyen 
végzett. Míg a csapatok verse-
nyében egyaránt a 12. helyen 
végeztek a diákok.

Megyei Labdarúgó  
Kispályás Diákolimpia

Sikeresen szerepeltek a szent-
gotthárdi diákok a Vépen meg-
rendezett megyei döntőn. Az 
SZOI II. korcsoportos fiúk (edző 
Kovács Csaba), a SZOI III-IV. 
korcsoportos lányok (testnevelő 
Császár Bartakovics Csaba), 
SZOI IV. korcsoportos fiúk 
(testnevelő Pável Tamás), III. 
Béla V-VI. korcsoportos fiúk 
(testnevelő Némethy Zsolt) az 
első helyezést szerezték meg, míg 
a SZOI és III. Béla V-VI. korcso-
portos fiúk és lányok egyaránt 
ezüstérmet szereztek. A megyei 
bajnokok kvalifikálták magukat 
az országos döntőre. Ezek a si-
kerek ismét azt bizonyítják, hogy 
a városban rendkívül hatékony 
utánpótlás nevelés folyik a lab-
darúgás területén.

Steel kategóriájú amatőr 
darts verseny

Első alakalommal rendeztek 
steel kategóriájú (fémhegyű nyíl-
lal) darts versenyt Szentgott-
hárdon. A 12 résztvevő, három 
hétvégi napon küzdött meg egy-
mással a bajnoki címért. Az első 
fordulóban négy csoportban ját-
szottak a dartsosok. Ezt követően 
a csoportok első két helyezettje 
a felsőházban, a harmadikak az 
alsóházban folytatták a sorozatot. 
A felsőházban a két csoport első 
és második helyezettjei az elő-
döntőben vívtak meg egymással, 
ezt követték a helyosztók. Az első 
steel kategóriában megrendezett 
versenyt Lábodi Gábor nyerte, 
Kozma Mátét és Weidl Ferencet 
megelőzve. A folytatás várhatóan 
ősszel következik.

Gaál Ákos sportreferens

Beszámolunk az áprilisi sportéletrôl
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A Szentgotthárdi fürdőben

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN GYERMEKET

A NYÁRI SZÜNETBEN, HETI TURNUSOKBAN! 

egész napos felügyelet, napi háromszori étkezés,  programok

és foglalkozások, szuper hangulat 

Részvételi díj: 16.900 Ft/fő

Kérje részletes ajánlatunkat:

+36-94/553-553,

recepcio@thermalpark.hu

www.thermalpark.hu

2015. június 22 és

2015. augusztus 14. között

Cserélje le kedvezőtlen banki  
jelzálog hitelét Takarék Kiváltó Hitelre  
a takarékszövetkezetek segítségével!

WWW.TAKAREKOSKIVALTO.HU

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL

Önnek megérné kiváltani?  
Nézzen be hozzánk!

A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési 
Szabályokban, Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Szövetkezeti 
Hitelintézetek kirendeltségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért fordul-
jon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.

TÖBB MINT 100 TAKARÉKNÁL, AZ ORSZÁG 1500 PONTJÁN

ÉLJEN A FORINTOSÍTÁS ADTA 
HITELKIVÁLTÁS LEHETŐSÉGÉVEL!

Szentgotthárd, Hunyadi u. 5. Tel.: (94) 554-280

Elérhetőségeink:
9970 Szentgotthárd

Széchenyi u. 1/B.
Tel.: 94/554-228

melinda@kmcontrol.hu

MINŐSÉGI KÖNYVELŐK KLUBJA

SZENTGOTTHÁRD ÚJSÁG 

HIRDETÉSFELADÁS:

Kardos Melinda

Tel.: 06-30-397-86-09

csenge0624@gmail.com

Egyéni és társas 
vállalkozások 
könyvvezetése, 
bérszámfejtés, 
tb-ügyintézés.

MOZIMÛSOR
május 15. 19:00, május 17. 

18:00, május 19. 19:00 (Premier!), 
Torrente 5. – A kezdő tizenegy 
(szinkronizált spanyol akció-víg-
játék – 2D)

május 16. 17:00, május 17. 16:00 
(Premier!), Dínó kaland (szinkro-
nizált amerikai-dél-koreai családi 
animációs film – 3D)

május 16. 19:00, május 18. 19:00, 
A szomszéd fiú (szinkronizált 
amerikai thriller – 2D)

május 22-23. 19:00, május 24. 
18:00, május 25-26. 19:00 (Premier!), 
Mad Max 4. – A harag útja (szinkro-
nizált ausztrál akciófilm – 3D)

május 23. 17:00, május 24. 16:00, 
Csábítunk és védünk (szinkroni-
zált amerikai vígjáték – 2D)

május 25. 17:00 (Pünkösdi jegy: 
650 Ft!), Mária földjén (spanyol 
dokumentum-játékfilm – 2D)

május 29. 19:00, május 31. 18:00, 
június 2. 19:00, június 6. 17:00. 
június 7. 16:00, Tökéletes hang 
2. (szinkronizált amerikai zenés 
vígjáték – 2D)

május 30. 17:00, május 31. 16:00 
(14 éves korig 100 Ft!), Csocsó-
sztori (szinkronizált spanyol-ar-
gentin családi animációs film – 3D)

május 30. 19:00, június 1. 19:00, 
Argo 2. (magyar akció-vígjáték – 2D)
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szerelmesekfesztivalja.hu

Jakupcsek Gabriella Kulka JánosKoltai Róbert

Für Anikó Hevesi TamásR-GO

Bangó Margit Szabó ÁdámLaár András

SZENTGOTTHÁRD, 2015. július 1-5.


