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Három köztársasági
elnök találkozott
a Hármashatáron

A budapesti sajtótájékoztatón a Sebő-együttes zenével örvendeztette
meg a résztvevőket

Szerelmesek Fesztiválja:
több mûvész is
eljött a sajtótájékoztatóra
Május 12-én Budapesten az Uránia
Nemzeti Filmszínház kávézójában,
neves művészek jelenlétében tartott
sajtótájékoztatót a szentgotthárdi önkormányzat. Ott jelentették be először
hivatalosan, hogy hagyományteremtő
céllal, júliusban megrendezik a Szerelmesek Fesztiválját a határ menti
városban.
A budapesti sajtótájékoztatón részt vett
a fesztiválon fellépő művészek közül Sebő
Ferenc és a Sebő-együttes, Für Anikó színművész, Fodor-Lengyel Zoltán festőművész,
Megyeri János szobrász, az R-GO együttesből Környei Attila.

A vendégeket bemutatta és köszöntötte
Szép Renáta, az önkormányzat sajtó referense, majd átadta a szót Huszár Gábor
polgármesternek. Huszár Gábor elmondta,
fiatal munkatársai álltak elő az ötlettel,
szervezzék meg nyáron a Szerelmesek
Fesztiválját. Szentgotthárd kisváros, 2013ban felújították és modern technikával
látták el a százéves helyi mozit. Az új
technika bevezetése előtt az önkormányzatnak választani kellett, vagy megszűnik
a tradicionális mozi, vagy fölújítják azt az
épületet, amely immár 102 éve szolgálja a
filmbarátokat.
Folytatás a 2. oldalon

Az Európai Nemzeti Parkok Napján, május 26-án, a felsőszölnöki
Hármashatárra az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság, a Goricko Tájvédelmi Park Igazgatóság és a Raab
Naturpark elnöksége által szervezett
ünnepséget megtisztelte jelenlétével
dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, Borut Pahor, Szlovénia
köztársasági elnöke és Heinz Fischer,
Ausztria köztársasági elnöke.
Írásunk az 5. oldalon

Megyei mentônap
az 50 éves helyi
mentôállomáson
A Vas megyei Mentők Napját Szentgotthárdon ünnepelték május 16-án, mivel
a helyi mentőállomás 50 éves. Az egész
napos jubileumi programban a sok köszöntő mellett látványos bemutatók is
helyet kaptak.

Látványos felvonulás
a városközpontban
Folytatás a 4. oldalon
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Szerelmesek Fesztiválja:
több mûvész is eljött a sajtótájékoztatóra
Folytatás az 1. oldalról
Azóta évente tizenhétezren
látogatták a Csákányi Lászlóról
elnevezett filmszínházat, amely
a 8360 lélekszámú városnak és
a környékén élőknek is kedvelt
szórakozóhelye lett. Szentgotthárd szerethető város, a fiatalok
ötletére júliusban öt napig a
szerelemről, a szerelmesekről szólnak a programok, de
nem csak szerelmeseknek! Az

Fodor-Lengyel Zoltán, Huszár Gábor, Für Anikó, Megyeri János

Sebő Ferenc
önkormányzat vállalta, hogy
önerőből megvalósítja a nyári
programot, ehhez sikerült megnyerni a kultúra nagyköveteit,
jelentős művészeket, színészeket, írókat, zenészeket, festőket, szobrászokat. Július első
hetében, elsejétől ötödikéig
tehát romantikus hangulatban
ringatódzhat Szentgotthárd

az országosan is kuriózumnak
számító Szerelmesek Fesztiváljával.
Szép Renáta ismertette a
fesztivál tervét (a részletes
programot, az időpontokat,
a fellépő művészek, előadók
nevét és a helyszíneket lapunk
3. oldalán közöljük). A városnak számos olyan pontja van
(színház, kolostorudvar, mozi,
barokk kert, templomgaléria
stb.), amely szinte kínálja magát
egy ilyen, a szerelem témájához
kapcsolódó színes programsorozat megrendezésére. Bacsó
Péter Szerelmes biciklisták című
nagy sikerű filmjével indítják a
fesztivált a moziban, Tahi Tóth
László színművész mesél a
filmről, élményeiről, és kiállítást
is nyitnak a filmtörténet híres

szerelmespárjairól. Július 5-én
az R-Go szabadtéri koncertje
zárja a programokat.
A részletes programismertető után az Uránia moziban
megjelent művészek röviden
elmondták milyen kellemes
érzéseket keltett bennük a Szerelmesek Fesztiválja, és mivel
készülnek a júliusi bemutatkozásra. Sebő Ferenc elmondta,
majdnem minden népdalban
megtalálható a szerelem, líraian üzentek szerelemről,
elválásról. Nem lesz nehéz válogatni. Für Anikó színművész
szerint az élet sója a szerelem,
Bereményi Géza dalaiból ad
elő a kolostorudvaron, reméli
,szeretni fogja a közönség .
Az R-GO együttes nevében
Környei Attila elmondta - aki
néhány dal erejéig Szentgotthárdon újra együtt zenél az
együttessel -, hogy a koncerten

Für Anikó
a számos szerelmes dal között
érdekes történeteket is hallhat
majd a közönség.
A sajtótájékoztató meglepetéssel zárult, a Sebő-együttes
Horatius megzenésített versét
adta elő.
(t. m.)
Fotó: Urbán Balázs
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SZERELMESEK FESZTIVÁLJA
– Nem csak szerelmeseknek!
Programok részletesen
– Július 1-jén, 18.00 órakor
nyílik meg a Csákányi László
Filmszínházban „A filmtörténet híres szerelmespárjai”
című fotókiállítás. 18.30-tól a
Fesztivál előjátékaként Bacsó
Péter Szerelmes biciklisták című filmjét tekinthetik
meg az érdeklődők. A vetítést
közönségtalálkozó követi,
amelynek keretében Tahi
Tóth László színművész mesél a filmről, élményeiről és
emlékeiről.
– Július 2-án, 18.00 órától
a Csákányi László Filmszínházban a Szerelempatak c.
filmet vetítjük, a Templomgalériában 19.30-kor nyílik
meg Fodor-Lengyel Zoltán
festőművész „MEDOSZ”
című kiállítása, majd egy
igazán különleges előadás
szem- és fültanúi lehetnek
azok, akik ellátogatnak 20.30ra, a kolostorudvarba Kulka
János színművész „Ez a hely”
című önálló zenés estjére.
Közreműködik: Sipeki Zoltán és Demkó Gergely.
– Július 3-án 18.00 órától a Színházban kezdődik
a program, Koltai Róbert
színművész Móricz Zsigmond: Napló-szilánkok c.
előadását nézhetik meg a
rendezvényre érkezők, majd
megnyílik a „Válogatás híres
szerelmespárok fotóiból”
című kiállítás is.
– A darabot követően ismét
a kolostorudvar ad otthont egy
újabb egyedülálló koncertnek,
20.30-tól Für Anikó színművésznő „Nőstényálom” című
koncertjével szórakoztatja
majd a Fesztivál közönségét.
Kíséri Hrutka Róbert és zenekara.
– Július 4-én 10.00 órakor
a Csákányi László Filmszínházban a Maja, a méhecske
c. mesefilmet vetítjük.
– 14.00 órától Fejős Évával

beszélgethetnek az író-olvasó
találkozó résztvevői.
– 16.00 órától a Sebőegyüttes a barokk kertben
szerelmes népdalokat játszik
majd.
– 18. 00 ór ától Vámo s
Miklós „Pajzán históriáit” hallgathatják meg az
érdeklődők a Színházban, a
Csákányi László Filmszínházban pedig a Rómeó és
Júlia Brodway változatát
vetítjük Orlando Bloom-mal
a főszerepben.
– A szombat este biztos
nem okoz majd csalódást a
szórakozni vágyóknak, hiszen
20.00 órától Hevesi Tamás
műsorvezetésével fellép Szabó Ádám, aki elmaradhatatlan harmonikáját is hozza
majd, a 4 for dance egyedülálló táncprodukcióval lepi
meg a közönséget, de Bangó
Margit Kossuth-díjas előadóművész csodálatos hangját is
hallhatják a Várkert szabadtéri
színpadán.
– A mozizni vágyókat a Fiatal és gyönyörű c. film várja
22.30-tól a Csákányi László
Filmszínházban.
– Július 5-én 10.00 órától
ismét a gyerekeket várjuk a
moziba, A hetedik törpe c.
mesefilmet láthatják.
– 13.30-tól szavalóverseny
veszi kezdetét, a jelentkezőket – többek közt – Jordán
Tamás Kossuth-díjas színművész, valamint Sebő Ferenc
Kossuth-díjas előadóművész
zsűrizi majd a Refektóriumban.
– 15.00 órától dr. Sas
György plasztikai sebész előadását hallgathatják meg az
érdeklődők, aki a különböző
szépészeti praktikákról beszél
majd.
– Laár András a Színházban osztja meg gondolatait az
érdeklődőkkel a szeretetről,

szerelemről, kapcsolatokról
16.00 órától.
– 18.00 órától egy rendhagyó műsorba kapcsolódhatnak be a Színházba érkezők,
ugyanis Jakupcsek Gabriella
a szerelem témakörében beszélget majd Hevesi Kriszta
szexuálpszichológussal, valamint a Fesztivál fellépőivel.
A mozi ugyanekkor egy örök
klasszikussal, a Casablancával várja a filmek szerelmeseit.
– Az estét – és egyben a
fesztivált is – az R-GO élő
koncertje zárja, amelyhez a
klasszikus felállásból ezúttal
Környei Attila is csatlakozik.
A fő programelemeken túl
vásári forgatag várja a fesztiválozókat szombaton és
vasárnap a várkertben, ahol
lesz szerelmi jóslás, kézműves foglalkozás, ugrálóvár,
csúszda, étel és ital stand,
kirakodóvásár is.
A Szentgotthárdi Fotóklub
– szintén a várkertben – fotózza majd a szerelmeseket,
gyermekeket, családokat, és
bárkit, aki szeretne egy-egy
emléket a fesztiválról.
A szálláshelyek és az éttermek romantikus, családias
hangulattal, különleges ételekkel, italokkal és meglepetésekkel készülnek minden kedves
vendég számára.
A Szerelmesek Fesztiváljáról részletesebben táj é k o z ó d h a t n a k a w w w.
sz erelme s ek fe sz tiv alja .
hu oldalon, a Facebookon (www.facebook.com/
szerelmesekfesztivalja), illetve telefonon a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatalban (+36-94-553044), valamint a Pannon Kapu
Kulturális Egyesületnél (+3694-554-106).
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Kerékpárosbarát
a város és az
önkormányzat
Kerékpáros-barát település lett Szentgotthárd, és
kerékpárosbarát munkahely
Szentgotthárd Város Önkormányzata.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot hirdetett
Kerékpárosbarát Település és
Kerékpárosbarát Munkahely
címmel. A megtisztelő címmel
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a település kerékpárral
közlekedőkért tett intézkedéseit, valamint a munkahelyek
dolgozóinak kerékpárral történő közlekedését elősegítő
intézkedéseit, fejlesztéseit értékelte, amellyel a települések
a környezetbarát, fenntartható,
mindenki számára elérhető
egészséges közlekedési eszköz
és életmód népszerűsítéséhez
járul hozzá.
A Kerékpárosbarát pályázatok díjait 2015. május 22-én
vették át az önkormány zat
pályázatíró kollégái. Az elismeréseket Tasó László, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára adta át. Az államtitkár
felidézte, hogy idén kilencedik
alkalommal mérettethették
meg magukat a jelentkezők
az NFM és a Kerékpáros Magyarország Szövetség közös
pályáz atán, melynek eg yik
legfontosabb célja a figyelemfelhívás. Arra szeretnék ösztönözni a településeket és a munkahelyeket, hogy a megfelelő
infrastruktúra kialakításával,
szemléletformálással tegyék
lehetővé, biztonságossá és vonzóvá a környezetbarát kerékpáros közlekedést – fogalmazott.
Tasó László kiemelte, hogy ha
a munkahelyi vezetők és az
önkormányzati tisztviselők jó
példát mutatnak, akkor ezzel
népszerűsítik a programot.


Forrás: velo.hu

4

Szentgotthárd

2015. június

Megyei mentônap az 50 éves helyi
mentôállomáson
Folytatás az 1. oldalról
Az ünnepi események a mentőállomáson kezdődtek, ahol a
felszólalók beszéltek az állomás
történetéről, a mentőszolgálat
múltjáról, jelenéről és jövőjéről,
valamint méltatták azt a lelkiismeretes, emberpróbáló munkát, amit a mentők az emberek
egészségéért, életéért végeznek.
A mentőállomás dolgozóinak
elismeréséért és a jubileumra
emlékeztetve az állomásépület
udvarán az élet csillagát, egy kovácsoltvas Konstantin-keresztet
lepleztek le, melyhez emlékkövet
helyeztek el. Az emlékoszlopot – amely Sturm Zsolt helyi
fémipari vállalkozó munkája – a
mentőállomás dolgozói meg is
koszorúzták.
A szokásokhoz híven a rendezvényen részt vevők a város központjából indultak, és
felvonultak a mentőautókkal.
Az egyenruhás Szentgotthárd

a muraszombati meghívottak
jóvoltából az osztrák és a szlovén mentőszolgálat felépítését,
a mentőállomások működését
is megismerhették a jelenlévők.
A meghívottak között ott volt
Huszár Ferenc nyugalmazott
mentőgépkocsi-vezető, aki a
mentőállomás nyitásakor kezdte
el pályafutását. Huszár Gábor
polgármester köszöntőjében
méltatta a mentők munkáját.
Felhívta a figyelmet arra, hogy
az önkormányzat majd a város
napján, augusztus 20-án ismeri
el méltóképpen a gotthárdi
mentők öt évtizedes tevékenységét. Dr. Göndöcs Zsigmond,
az Országos Mentőszolgálat
Főigazgatóságának osztályvezetője emlékeztetett arra, hogy
1948. május 10-én alakult meg
az OMSZ. Fontosnak tartja,
hogy minden mentőállomás jó
kapcsolatot építsen ki az önkormányzattal. Vas megyében
éppen a gotthárdi mentőállomás

Puskás Tivadar adja át a díjat Nagy Lászlónak
(balról Kovács Ferenc)
Város Fúvószenekara, a sok-sok
különböző színű, szirénázó mentőautó, a munkaruhába öltözött
mentők, és a biztosítást végző
rendőrautók látványát leginkább
a gyerekek élvezték. A hazai
mentőkocsik mellett ott voltak
az osztrák mentőautók is.
Az ünnepi megemlékező ülést
az önkormányzati hivatal Refektóriumában tartották. Nemcsak
a magyar mentőszolgálat, de a
burgenlandi, a jennersdorfi és

áll megújulás előtt uniós támogatással. Hangsúlyozta, hogy
ma is olyan nagy léptékű váltás
történik a mentőknél, amely
annak idején volt, amikor lovas
kocsiról autóra álltak át. A mentésirányítás digitalizálása, a számítógéprendszer kiépítése kihívás a mentődolgozók számára
is, aminek meg kell felelniük.
Nagy Tamás, a szentgotthárdi
mentőállomás vezetője ismertette a gotthárdi mentőállomás

történetét. 1965. október elsején
létesült a mentőállomás, amely
később elköltözött. Négyen 24
órás váltással adták az ügyeletet,
Nysa gépkocsival. 1971. szeptember 1-től egy munkanapi 8
órás mentő-gépkocsit is kaptak.

idő 80,66 százalékban sikerült.
A gotthárdi mentőállomáson a
két kocsi 1451 feladatot látott el,
ebből csaknem 1200 volt kimondottan a mentéshez kapcsolódó.
A kocsik 125 654 kilométert
futottak, s a 15 percen belüli

A megkoszorúzott emlékoszlop
1985. július 1-től 24 órás szolgálatvezetői tevékenység kezdődött. 1991. március 31-én jött
létre az Életünkért - Egymásért
Alapítvány. Fő célja esetkocsi
indítása volt. Ezt széles réteg
támogatta. 1992-ben 8 órás
esetkocsi indítására nyílt lehetőség. A Toyota esetkocsi átadására a mentők napján került sor.
1994-ben ezt egy 210-es típusú
Mercedes esetkocsi váltotta fel,
amelyet 2004 decemberében egy
újabb Mercedes típus váltott fel.
Szükségessé vált az esetszolgálat
24 órásra bővítése, ez működik
ma is. A mentőállomás jelenleg
két 24 órás autóval és 25 munkatárssal dolgozik. 2014-ben az
Astellas Pharma rangos szakmai
díját csoportos kategóriában a
szentgotthárdi mentőállomás
dolgozói kapták. Dr. Lórántfy
Mária, a Nyugat-dunántúli
Regionális Mentőszervezet igazgatója Vas megye mentésügyét
mutatta be, statisztikai adatokkal alátámasztva az elmondottakat. 2014-ben Vas megyében 32
582 feladatot hajtottak végre a
mentőegységek a 10 mentőállomáson. A 25 mentőautó 1 millió
149 182 kilométert futott. A 15
percen belüli helyszínre érkezési

helyszínre érkezés jobb volt a
megyei átlagnál.
Bemutatták a mentők, a mentőállomások munkáját a külföldi
meghívottak is.
A Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány által alapított Brutscher
József emlékérmet idén Nagy
László, a szentgotthárdi mentőállomás nyugalmazott gépkocsivezetője, valamint az Opel
Szentgotthárd Kft. kapta, jelentős anyagi támogatásért (az emlékérmet Mákos Csaba helyettes
gyárigazgató vette át). A díjakat
Kovács Ferenc, az alapítvány
kuratóriumának elnöke és dr.
Puskás Tivadar kuratóriumi tag
adta át. Az ünnepi ülés végén
Gombásné Judt Magdolna területi elnök arról tájékoztatta a
megjelenteket, hogy a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara a jubileum alkalmából
100 ezer forintot ajánlott fel a
mentőállomásnak az alapítványon keresztül. A mentőnapot
– melyen a Széchenyi iskola
aulájában mentőmúzeumi kihelyezett kiállítás is volt – nagy
érdeklődést kiváltó nemzetközi
(magyar-osztrák-szlovén) mentési bemutató zárta.

Lendvai Emil
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Három köztársasági elnök találkozott
a Hármashatáron
Folytatás az 1. oldalról
Mindhárman egyetértettek
abban, hogy a természetvédelem
közös európai ügy, a nemzeti
parkok fenntartása és gondozása
pedig együttműködést és fokozott figyelmet igényel.
Áder János beszédében emlékeztetett arra, hogy Felsőszölnökön a hármashatáron lévő
emlékkövet 1922-ben avatták fel,
a második világháborút követően
azonban évtizedekig sem volt
szabad arrafelé járni.
„Örülnünk kell annak, hogy
ma már nem szögesdrót választ
el egymástól, hanem háromnyelvű információs táblák igazítják
útba a csodálatos természeti környezetben túrázókat” - mondta
Áder János.
Szólt arról is, hogy több mint
tíz évvel ezelőtt alakult meg az
Őrség-Raab-Goricko tájvédelmi park, amelynek működése
több szempontból is sikeres.
Sikeresek voltak a három ország
részvételével benyújtott uniós
pályázati projektek is, és még
sikeresebbnek nevezhető az a
közös gondolkodás, amelynek
köszönhetően közös értékké vált
a természet védelme és a közös

gondoskodás, állapította meg az
államfő.
Áder János elismerését fejezte
ki a park dolgozóinak, és azt
kívánta nekik, hogy a jelen lévő
fiatalok legyenek támogatóik és
kezdeményezésük folytatói.
Heinz Fischer, Ausztria köztársasági elnöke örömét fejezte
ki, hogy az együttműködés a
három köztársasági elnök találkozásával is megvalósulhatott
a régióban. Ez bizonyíték arra,
hogy közvetlen, egyszerű módon
tudják megvitatni az európai
kérdéseket. Ily módon a nemzet
és natúrparkok ügye, a természetvédelem előtérbe kerülhetett
- mondta Heinz Fischer, hozzátéve: természetbarát, és hosszú
évtizedek óta szószólója az ilyen
ügyeknek.
Emlékeztetett a vitákra, amiket arról folytattak, hogy van-e
létjogosultságuk ezeknek a parkoknak. A vitákat a megvalósítás
követte, és bebizonyosodott,
hogy ezeknek a parkoknak igenis
van létjogosultságuk, ezeket meg
kell teremteni.
Borut Pahor, Szlovénia köztársasági elnöke kiemelte: mindhárom ország számára fontos
a fenntartható fejlődés, hogy

Elültették a kôris
facsemetéket
Örömmel tájékoz tatjuk
Önöket, hogy a 2015. április
11-én a „Minden születendő
gyermeknek ültessünk egy
fát” program keretén belüli
faültetés sikeresen megvalósult.
A 2014. évben született gyermekeknek elültették a kőris facsemetéket a Zsida patak mellett,
ezzel az itt kialakítandó, sétáló
gyalogút létrehozását elkezdték.
Minden gyermek részére elkészült a névazonosító kártya és a
részvétel emlékére kiállított EM-

LÉKLAP. A szülők által kitöltött
és visszaküldött nyilatkozatok
alapján a gyermekek névazonosító kártyáját az elültetett fákra
helyezték.
Kérjük, amennyiben a lehetőségük engedi, gyermekük
facsemetéjének gondozásában
vegyenek részt, és családjukkal
kísérjék figyelemmel a facsemeték növekedését, fejlődését.
Örömünkre szolgált, hogy a
családok nagy számban vettek
részt a faültetésen.
(szentgotthárdi
önkormányzat)

vigyázzunk a természetre, hiszen ez nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy Európa és nemzeteink is
fejlődjenek. Köszönetet mondott
mindenkinek, akik gondoskod-

közös tájvédelmi park számos
lehetőséget nyújt az együttműködésre a turizmusban, a
kultúrában és a környezetvédelemben is.

Balról jobbra, Markovics Tibor, Heinz Fischer,
Áder János, Borut Pahor (pulóverben)
nak erről a területről, hiszen
küldetést jelent. Hisznek abban,
ha erre törekszenek, akkor békés
jövő, szép együttélés vár az itt
élőkre - mondta.
Markovics Tibor, az Őrségi
Nemzeti Park igazgatója mindhárom nemzeti park dolgozói
nevében szólt: a 100 ezer hektáros, három határon átnyúló

Utalt arra, hogy uniós pályázati források bevonásával közösen
sikerült kiépíteni a kerékpárutat,
közösen telepítettek őshonos
gyümölcsfákat, de együtt emlékeznek meg minden évben az európai nemzeti parkok napjáról is.
(MTI-tudósítás)

Pannon Kapu:
júniusi
programajánló
Június 13. Városi Sportnap: 09:00 órától egész nap, helyszín: Széll Kálmán tér
Június 13. Városházi Esték: 19:30 órától, helyszín: Refektórium
Június 19. Szent Iván Éj: 15:00 órától, fő programok 20:00
órától
Helyszín: Szentgotthárd Színház, ingyenesen látogatható a
barokk templom és a múzeum, illetve a könyvtárba ingyenes
beiratkozás
Július 11. Hopplá fesztivál: 17:00 órától helyszín: Szentgotthárd Várkert
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Együttmûködési megállapodást kötöttek
Május 28-án, a képviselőtestületi ülés előtt, együttműködési megállapodást írt
alá az Országos Szlovén Önkormányzat, a Móra Ferenc
Városi Könyvtár és Múzeum,
valamint annak fenntartója,
Szentgotthárd Város Önkormányzata.
Huszár Gábor polgármester
köszöntötte a képviselő-testület
tagjait, valamint a szlovén vendégeket, köztük Dusan Snojt,

a múzeummal. Átszervezés nyomán 2013-tól áll a város fenntartásában a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi
Múzeum, amelynek szlovén
nemzetiségi bázisintézménnyé
nyilvánítását - a korábbi fenntartó sikertelen próbálkozásai
után - az önkormányzat sikerrel
kezdeményezte. Elmondta, hogy
a múzeum nyitva tartása is állandó jelleggel megoldódott azóta,
hiszen egész évben, keddtől
szombatig minden nap nyitva

Hirnök József, Huszár Gábor, Ropos Márton, Dusan Snoj,
Molnár Piroska
Szlovénia szentgotthárdi főkonzulját. A polgármester röviden
összefoglalta, 2013-tól mi történt

tart 11-től 15 óráig, bejelentkezés/igény esetén egyéb időben is.
Szentgotthárd gazdag történelmi

hagyományokkal bír, büszke a
múltjára és törekszik arra, hogy
emlékeit megőrizze. Olyan interaktív programokat szeretnének
a múzeumban megvalósítani,
amivel az ide látogató turistákat,
a fiatalokat és iskolásokat is meg
lehetne nyerni. A következő hónapban adják át a szentgotthárdi
csatához kapcsolódó, un. „Hadi
ösvény” interaktív történelmifelfedező játékot, de a digitális terepasztal felállítása, a nagy múltú
gyárak – Kaszagyár, Selyemgyár
– még fellelhető eszközeinek,
tárgyi emlékeinek bemutatása
sem várat magára sokáig.
Ropos Márton, az Országos
Szlovén Önkormányzat elnöke
elmondta, a szlovén önkormányzat tartja fenn az apátistvánfalvai
és a felsőszölnöki általános iskolát, vállalják, hogy népismereti
oktatást tartanak a múzeumban,
továbbá mint eddig is, továbbra
is segítenek abban, hogy szlovén
csoportok jöjjenek a szlovén
múzeumba. Az elnök szerint a
szentgotthárdi önkormányzat jó
gazdája a létesítménynek.
Dusan Snoj kiemelte: az
együttműködés nagyon fontos,
szeretné, ha a múzeum tovább-

ra is bázismúzeum maradna és
közvetítené a szlovén kultúrát.
Hirnök József, a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöke is
megköszönte az együttműködést
és a hasznos, közös munkát.
Molnár Piroska, a könyvtár és
múzeum igazgatója elmondta,
szlovén nyelvű tárlatvezetőt is
alkalmaztak, és megnövelték a
múzeum nyitva tartását. Szeretné, ha a magyar anyanyelvű diákok is meglátogatnák a
múzeumot, ismerkednének a
Szentgotthárdon és környékén
élő szlovénség múltjával, szokásaival, tárgyi emlékeivel, hiszen
sorsuk, történelmük szorosan
összefonódott a Rába mentén élő
nemzetiségekkel.
A könyvtár és múzeum, valamint az Országos Szlovén
Önkormányzat között létrejött
együttműködési megállapodást
aláírásával hitelesítette Molnár
Piroska igazgató, Ropos Márton
önkormányzati elnök, valamint
Huszár Gábor polgármester,
Dusan Snoj főkonzul és Hirnök
József, a szlovének szövetségének
elnöke.

(t. m.)
Fotó: Mukicsné Kozár Mária

Júniusban változik az okmányiroda mûködése
A Szentgotthárdi Járási
Hivatalban június hónap
második felében megkezdődnek a kormányablak
kialakításának munkálatai,
melyek a hivatal működési
területének jelentős részét
érinteni fogják.
A kormányablak a jelenlegi
Okmányirodai Osztály helyére kerül, ahol munkatársaink
mind esztétikai, mind pedig
technikai értelemben modern
körülmények között várják majd
az ügyfeleket.
A kormányablakban több mint
300 típusú ügyet intézhetnek az
ügyfelek, akik számára munkatársaink minden hétköznap,
munkaközi szünet nélkül állnak
rendelkezésre. A kormányab-

laknak köszönhetően a szentgotthárdi járás lakosainak az
ügyeik intézése során nem kell
több hivatalba elmenniük, és
többféle ügyfélfogadási rendhez
igazodniuk.
A járásban élő állampolgárok
által több, régóta óhajtott szolgáltatást is biztosítani fogunk a
kormányablakban, így például
a földhivatali nyilvántartásból
hiteles tulajdonilap-másolat
kiadását.
A munkálatok részét képezi,
hogy a járási hivatal és a polgármesteri hivatal is elérhető
lesz a mozgássérültek számára
kialakítandó rámpának köszönhetően, az ő számukra megfelelő
illemhelyiséget is kialakítanak.
A munkálatok várhatóan októberben fejeződnek be, addig

az Okmányirodai Osztály csökkentett üzemmódban működik
a járási hivatalban, ezúton is
kérjük az ügyfeleket, hogy azon
ügyeik intézésével, melyeknél
országos illetékességgel járnak el
a kormányablakok (pl. személyi
igazolvány, vezetői engedély,
gépjármű-ügyintézés), keressék
bizalommal az Őriszentpéteri,
valamint a Körmendi Kormányablakot.
A munkálatok miatt a szociális
ellátásokkal kapcsolatos ügyek és
a szabálysértési ügyek intézése,
valamint a hivatásos gondnokok
ügyintézése nem az eddig megszokott hivatali helyiségekben
történik, hanem más, a járási
hivatalnak helyet adó épület
földszintjén található, ám kön�nyen megközelíthető irodákban.

A megváltozott helyiségekről
a járási hivatalban tájékoztatót
fogunk kihelyezni, és a sajtó útján
is értesítjük ügyfeleinket.
A járási hivatal eddig megszokott ügyfélfogadási időpontjai
az átalakítások időtartama alatt
sem változnak, továbbra is az
ügyfelek rendelkezésére állnak,
és a munkálatokból fakadó esetleges nehézségeik miatt előre is
megértésüket kérik. Reményeik
szerint az ügyfelek a Szentgotthárdi Járási Hivatalban ősztől
egy új koncepciójú, hatékony
és ügyfélbarát ügyintézési kultúrával találkoznak, és ügyeik
elintézését követően elégedett
állampolgárokként távoznak
majd.
(Információ: Szentgotthárdi
Járási Hivatal)
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A szakképzô iskolában
öt osztály ballagott
Április 30-án tartotta a ballagást a Szentgotthárdi III.
Béla Szakképző Iskola és
Kollégium, családtagok ,
barátok jelenlétében ünnepélyesen köszöntek el a
végzősöktől.
Az öt osztály száz tanulója és osztályfőnökeik hagyo-

felsorakozva hallgatták meg a
köszöntőket, útravalókat az alsóbb évesektől és Tóthné Nagy
Emese igazgatótól.
A ballagáson 19 tanuló kapott
osztályfőnöki, 28 diák igazgatói
dicséretet kiemelkedő tanulmányi-, illetve sport versenyeredményért és/vagy közösségi
munkáért.

kulturális és/vagy közösségi tevékenységet végeznek/végeztek
az iskolai tanulmányaikon kívül.
Ebben a tanévben ketten érdemelték ki ezt a díjat:
Domján Dóra 12/A osztályos
tanuló több éven át tartó kulturális tevékenységéért és szlovén
nyelvből az Országos Középisko-

mányosan a városalapító és
iskola-névadó III. Béla király
szobrát felkeresve búcsúztak a
várostól, majd az iskolaudvaron

A szakképző iskolában tavaly
óta hagyomány, hogy a végzős
diákok közül egyvalaki Jó tanuló, jó sportoló díjban részesül.
Ebben az esztendőben Siklér
Kinga 13/Ny/A osztályos tanuló
kapta, az öt évfolyam alatt elért
jó tanulmányi eredményéért és
országos sporteredményeiért a
labdarúgás sportágban.
Először adták át az Akire
büszkék vagyunk díjat, melyet
azok a diákok kaphatják meg,
akik kiemelkedő sport- és/vagy

lai Tanulmányi Versenyen idén
elért 2. helyezéséért.
Andrejek Szabolcs 13/Ny/A
osztályos tanuló a labdarúgás
sportágban, öt éven keresztül,
országos szinten nyújtott kimagasló sportteljesítményéért.
További díjak és díjazottak:
Legjobb tanuló a szakiskolai tagozaton díjban részesült
Áddász Naszrin 3/11/B osztályos
szakács tanuló.
Legjobb tanuló a szakközépiskolai tagozaton díjban részesült

Orbán Attila 13/Ny/A informatikus tanuló.
Legjobb tanuló a szakképző
évfolyamon díjban részesült
Holczbauer Anett 1/14/V vendéglős tanuló.
Az iskola díszdobozos jelvényét Tolnai Patrik 1/14/H
osztályos tanuló kapta, kitűnő
tanulmányi eredményéért és az
Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyen informatikai rendszergazda szakmában elért 3.
helyezéséért.
(Kép és szöveg: Sztg-i
III. Béla Szakképző Iskola)
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A pedagógusokat ünnepelték, és kitüntetéseket adtak át
Június elsején köszöntötték
a pedagógusokat Szentgotthárdon az önkormányzati
hivatal Refektóriumában.
Átadták a díszokleveleket,
kiosztották a 2014/15-ös
tanév pedagógusa Szentgotthárdon címeket, valamint a
Szentgotthárd Város Közoktatásáért Díjat.
A pedagógusnapi rendezvényre teljesen megtelt a Refektórium. A Himnusz eléneklése után
Gárdonyi Géza: Kezdő tanítónak
című versét Sömenek Dóra, a
Vörösmarty Mihály Gimnázium
10. osztályos tanulója szavalta.
Huszár Gábor, Szentgotthárd
polgármestere köszöntötte a
tanítókat, tanárokat, óvodapedagógusokat. A polgármester
elmondta, megtisztelő, hogy
magyarlaki, csörötneki polgármester társaival és a Járási
Tankerület igazgatójával köszöntheti egykori pályatársait. A
pedagóguspálya azon hivatások
közé tartozik, amelyek nemzedékek életét befolyásolja, hiszen a
gyermeket szeretni, biztatni, személyiségüket fejleszteni kell, a jó
tanár maga is példaképpé válhat,
tudásával és emberségével is hat
a diákokra. Szentgotthárd önkormányzata 2013-ban megtartotta
az iskolák működtetését, és a
lehetőségekhez mérten felújítja,
fejleszti az intézményeket. A

hagyománya tavaly óta, hogy a
kitüntetetteket volt tanítványaik, vagy kollégáik méltatják az
ünnepségen. Sok megindító és
megható emlékezésnek lehettünk fültanúi.
Idén a város nyolc nyugdíjas
pedagógusa vehette át díszoklevelét. Gyémánt díszoklevelet
kapott: Aporfi László, Dankovics
Ferencné, Horváth Józsefné,
Labritz Béláné. Arany díszoklevelet kapott: Kopecky Egonné,
Kovacsics Miklós, Sömenek
Istvánné, Schreiner Vilmosné.
A Magyarlak – Csörötnek
Általános Iskola egykori tanítója,
Glóbits Jenőné, és a Rábagyarmati Általános Iskola egykori
igazgatója, Ács László Gyémánt
díszoklevelet kapott.
A kitüntetést Kocsis Zsolt
csörötneki és Monek Gyula
magyarlaki polgármester adta
át, Ács László nem tudott jelen
lenni az ünnepségen.
Az idei tanév végén a Játékvár
Óvodában négy óvodapedagógus köszön el a pályától, nyugdíjba vonulnak. Közülük a nemzeti
erőforrás minisztere, Balog Zoltán Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott
Féder Ágnes részére.
Fodor Istvánné részére Balog
Zoltán, a nemzeti erőforrás
minisztere a Miniszter Elismerő
Oklevelét adományozta, mint a
szakmai munkáját huzamos ideig

Kitüntetettek: Gábor Lászlóné, Labritz Béláné,
Dankovics Ferencné, Horváth Józsefné, a háttérben áll
Aporfi László, a másik oldalon Schreiner Vilmosné
polgármester megköszönte a pedagógusok áldozatos munkáját,
és gratulált a kitüntetetteknek.
A kitüntetéseket és elismeréseket Huszár Gábor polgármester
és Császár Tamás, a Szentgotthárdi Járási Tankerület igazgatója adta át. A városi ünnepség szép

színvonalasan végző pedagógus
41 éves pályája végén.
Az ünnepség a Játékvár Óvoda
gyermekeinek kedves műsorával
folytatódott.
Az iskolák fenntartója nevében
Császár Tamás, a Szentgotthárdi Járási Tankerület igazgatója

köszöntötte a pedagógusokat,
köztük olyanokat, akiknek ő is a
tanítványa lehetett. Elmondta,
hazánkban 1952 óta tartanak
pedagógusnapot. A tanítók, tanárok megítélése korszakonként
változott, valamikor a legmegbecsültebb hivatások közé tartozott, rangja a bíróval, a pappal,
a jegyzővel azonos volt. Voltak
évtizedek, mikor a pedagógusok
tekintélyén csorba esett, nem kapták meg a kellő elismerést, noha a
társadalom legféltettebb kincsét,
a gyermeket, az ifjúságot bízzák

Szentgotthárd Város Önkormányzata a város alapfokú oktatása területén végzett négy
évtizedes kiemelkedő szakmai
munkája megbecsülése és elismerése jeléül Szentgotthárd
Város Közoktatásáért Díjat adományozta Gábor Lászlónénak.
Gábor Lászlóné, Éva néni 1975
óta tanít Szentgotthárdon - a
szentgotthárdi Általános Iskolában, 1985-től a 2. sz. Általános
Iskolában, a későbbi Széchenyi
István Általános Iskolában. Az
átszervezéseket követően 2008-

Huszár Gábor, Gábor Lászlóné
rájuk. 2013-ban, a pedagógus
életpályamodell bevezetésével újra
jó irányba fordították a szakmát.
Lehet, hogy többet is kell dolgozniuk, de az eredmény a gyermekek
teljesítményén is meglátszik. A
városból nagyon sok gyerek jó tanulmányi és sporteredménye jelzi,
jó változás kezdődött. „Gratulálok
és fejet hajtok a pedagógusok
áldozatos munkája előtt” - fejezte
be beszédét.
A szentgotthárdi önkormányzat a 2014/2015. tanévben végzett kimagasló, lelkiismeretes
szakmai munkája elismeréseként
Dancsecsné Bálint Zsuzsanna,
Krányecz Teréz, Háklár Gáborné, Csomósné Boros Erika, Támis Gábor részére „A
2014/2015-ös tanév Pedagógus
Szentgotthárdon c. elismerést
adományozta.
Ugyancsak „A 2014/2015-ös
tanév pedagógusa” c. elismerést
adományozta Csörötnek–Magyarlak Önkormányzata pályafutása végén Kózóné Keszti
Ágnesnek.
Sebestyén Virág énekkel köszöntötte a pedagógusokat.

tól a Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos
Általános Iskolában folytatta
pályafutását.
Pályájának alapja a hivatástudat, a gyermek- és emberszeretet, az igényesség.
Egész pedagógusi pályáját a
gyermekekkel való odaadó törődés jellemezte, tanítványai mindig
szeretettel vették körül. Kiemelt
figyelmet fordított a tehetséggondozásra, diákjai a versenyekről
rendszeresen sikerrel tértek haza.
Idejét és energiáját nem sajnálva
rendszeresen foglalkozott az arra
igényt tartó gyermekekkel, akár
még a nyári szünetekben is.
Negyven éve - megszakítás
nélkül - elhivatottan, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva
látta el a tanítói feladatait Szentgotthárdon.
Négy évtizednyi lelkiismeretes
tanítói munkásságának elismerése e díj.
Labritz András zongorajátékával és fogadással zárták a
pedagógusnapot.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc
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Széchenyi Diák- és Családi Nap
Április 24-én a „Partnerség
és hálózatosodás” pályázati
modul keretében egész napos rendezvényt tartottak
a szentgotthárdi Széchenyi
iskolában, amelyen szülők,
testvérek és civil szervezetek
vettek részt.
A programok délelőtt az iskola diákjai számára készültek,
melyeket nagyrészt civil szervezetek tartottak a partnerségi
pályázat keretében, megadott
témakörök szerint. A különböző
állomásokon megismerkedtek a diákok a mozgássérültek
mindennapjaival, részt vettek
interaktív foglalkozáson a családi
élettel kapcsolatban, pályaorientációs helyszín segítette az
érdeklődőket a továbbtanulási
döntéseikben. A tanulók lelkesen

vettek részt a foglalkozásokon,
köszönhetően az Életfa Baráti
Kör, az Esélyek Háza és az Új
Nemzedék Kontaktpont színvonalas közreműködésének.
A sport és a szórakoztató játékok sem maradtak el, amelyek
délután nyílt, családi eseménysorban folytatódtak. Kisebb gyerekeknek az elmaradhatatlan arcfestés, kincskeresés, aszfaltrajzkészítés nyújtott kikapcsolódást,
a nagyobbak és hozzátartozóik
számára ökológiai lábnyomszámítás, családi-baráti foci,
bográcsozás, kick-box bemutató
és íjászkodással egybekötött,
rendhagyó történelemóra nyújtott programot késő délutánig. A
rendezvény közel 300 gyermeket,
30 pedagógust és mintegy 60
szülőt és résztvevőt mozgatott
meg, ami jól szolgálja a pályázat

sikerességét. A partneri kapcsolatok elmélyítése, a hálózatosodás elősegítése egyre fontosabb
szerepet tölt be a modern kor
iskolájában, ennek jegyében fogant ez a rendezvény, illetve a

pályázat is, melynek sikeressége
esetén az iskola 600 ezer forintos
„közösségi térrel”, szabadidős és
sporteszközökkel gazdagodik.

(Kép és szöveg:
Széchenyi iskola)

HIRDETMÉNY
A Városi Gondozási Központ
kizárólagos tulajdonát képező,
szentgotthárdi 978 helyrajzi
számú, természetben 9970
Szentgotthárd, Petőfi u. 24.
szám alatti kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület meg-

nevezésű, 936 m2 területű ingatlant meghirdeti eladásra.
Az eladási ár 14.550.000 Ft,
amely ÁFA-t nem tartalmaz.
Pályázatok beérkezési határideje: 2015. június 19. A pályá-

zatokat konkrét összeg (forint)
megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 10%, azaz 1.455.000 Ft
bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának
határideje: 2015. június 30.

A pályázatok benyújtásának
helyszíne: Városi Gondozási
Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1.
A hirdetmény teljes terjedelmében a www.szentgotthard.
hu oldalon olvasható.
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Standor Tibor fotókiállítása
a Színházban
Standor Tibor fotóiból nyitottak kiállítást májusban a
Színházban. A fekete-fehér
és színes képkockákon a
hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek Szentgotthárdjával
nézhettek farkasszemet a
látogatók. Régi és mai épületeket, gyönyörű természeti
képeket, gyárakban dolgozó munkásokat vehettünk
szemügyre, de a kort idéző
úttörőavatást, május elsejei
felvonulást is láthattunk.
Standor Tiborral beszélgettünk.
– A gyerekeim és az unokám
meglepetésnek szánták a kiállítást, először nem is szóltak,
de feltűnt, hogy kotorásznak a
filmek és diák között. Budapesten születtem, téglaégető édesapámmal és a családdal sokfelé
laktunk az országban. 1960-ban
kerültem Szentgotthárdra a
könyvtárba, szimpatikus lett
a környék, megkedveltem az
itt élő barátságos embereket,
noha a határ miatt állandóan
igazoltattak a katonák . Két
év múlva népművelő lettem a
járásnál, amikor megszűnt a
járás, akkortól a Szakmaközi
Művelődési Házat (a Kossuth
utcai épület) igazgattam. Gimnazista koromban kedvtelésből
kezdtem el fotózni, de azokat a
képeket nem is őriztem meg.
Tagja voltam a Vas Megyei
Fotóklubnak, sokat tanultam
Weszelits Jenőtől, a klub akkori
vezetőjétől, korábban a gyulai
Réti Pali fotóművésztől és Hans
Edőcs Gusztávtól. Velemben továbbképzéseken is részt vettem.
Járási népművelőként jártam a
környéket is, mindenhol fényképeztem. Az építkezéseket, az
embereket, a Rábát, a tájakat
fotóztam. Én vettem az anyagot,
a filmeket, az előhívót, magam
pepecseltem mindennel. A filmekkel is vigyázni kellett, de a
diához az időre, a hőmérsékletre

Kiss Éva a Pannon Kapu nevében gratulál Standor Tibornak a kiállításon
is nagyon kellett figyelni, precíz
munkát követelt.
– Tudja, hogy hány fényképet,
diafilmet őriz?
– Fogalmam sincs, azt azonban biztosan tudom, hogy legalább két autó ára benne volt a
hobbimban, de soha nem üzleteltem a képeimmel. Nem bánom,
így alakult.
– Nem is volt autója?
– De! Volt egy négyesem a
lottón, abból vettem. Már azt is
letettem, kismotorral járok.
– Hogy jutott be a gyárakba?
– Ismertek, simán beengedtek, előtte persze szóltam az
igazgatóknak. Érdekelt a Kaszagyár, a Selyemgyár, a Téglagyár.
Az igazgatóktól még ajándékot
is kaptam. A Kaszagyárból
volt hatvan vívópengém, azzal
ajándékoztam meg azokat a
színészeket, akikről tudtam,
történelmi filmekben vívnak
(talán már kevésbé ismert, az
olimpiákon is ezekkel a pengékkel versenyzett a magyar
válogatott). A nyakkendőgyárban egyszer kaptam egy zsák
nyakkendőt az igazgatótól,
azokkal is a fellépő művészeknek kedveskedtem...

– Milyen volt a kulturális élet
a régi házban?
– A szakszervezet és a járás,
később a tanács tartotta fenn a
házat. A szakmai irányítást először a járás művelődési osztálya,
később a szombathelyi Megyei
és Művelődési Központ látta
el. Rengeteg programunk volt.
Pinceklubot alakítottunk ki a
fiataloknak, volt hírlapolvasónk,
gyerekcsoportokat hoztunk létre,
a nyugdíjasoknak is külön programokat szerveztünk. Lang Dolfi
bácsi vezette a fúvószenekart, de
a fiatalok beatzenekarokat is alapítottak. A tanárokkal jól együtt
dolgoztunk, sok sportprogramot
is szerveztünk. Telt házzal mentek a Déryné Színház (központi
tájoló színház volt) előadásai, a
nagyterem 320 személyes volt,
a klub ötvenes. Nem volt nehéz
megszervezni, hogy a kor kitűnő
színészei, zenészei, humoristái
eljöjjenek, mert együttműködtünk a többi művelődési házzal,
nemcsak Szentgotthárdon léptek
föl. Az egri főiskolán elvégeztem
a népművelés-pedagógus szakot,
imádtam a szakmámat, idővel a
családom is beletörődött, hogy
este tízig alig látnak. Szép évek

voltak. A művelődési ház nyújtotta a kultúrát, a földszinten a
kocsma meg ellátott mindenkit...
de hőbörgésre, verekedésre nem
emlékszem. Ha összeszólalkoztak, odamentem hozzájuk, és
lecsendesedtek. Hallgattak rám,
nem volt probléma. Sokat dolgoztunk, még három takarítónk
is volt, de ha kellett, magam is
fűtöttem.
– Meddig dolgozott a házban?
– A hatvanas évektől 1993ig. Még nem tudtam nyugdíjba
menni, de előtte indult az Opel,
felkértek, vezessem a látogatócsoportokat, időnként most is
szólnak, és akkor megyek!
– Ilyen mozgalmas évek után,
hogy tölti nyugdíjas napjait?
– Jól! Járom az erdőt, imádok
gombászni, kertet művelek, áfonyás lekvárt tudok főzni. Nagy
a család, és itt vannak a közelben az unokák, de már van egy
dédunokám is. Némi túlzással
„körülrajonganak engem”.
– Szerencsére a kiállításra is
rábeszélték! Hány év is nyomja
a vállát?
– Hetvenhét elmúltam.
(treiber)
Fotó: Bana Ferenc
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Ki lesz
a tízezredik?
Idén május végéig már
közel 8800 nézője volt a Csákányi László Filmszínházban
vetített filmeknek, és valószínűleg júniusban megérkezik
a 10000. vendég is. Azt most
még nem lehet megjósolni,
hogy melyik vetítésre vált
majd jegyet, de mivel egész
hónapban nagyon jó produkciók kerülnek bemutatásra,
ezért gyakorlatilag bármelyik
előadásra betoppanhat a szerencsés személy.
Lehet, hogy a látványos és
izgalmas 3D-s filmek érdeklik, mint a Törésvonal vagy
a Jurassic World, esetleg az
Agymanók? Elképzelhető
azonban az is, hogy csupán
vidámságra vágyik, ezért ül
be a Szeleburdi svéd család
nyaral vagy a Haláli iramban
című filmekre.
Gyermek lesz vagy felnőtt?
Férfi lesz vagy nő? Sok most
még a megválaszolhatatlan
kérdés, de egy biztos: ha
megérkezik, nagy meglepetés várja! Lehet, hogy éppen
Ön lesz az? Minden kiderül
majd júniusban a szentgotthárdi moziban.
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június 13. 17:00, június 14.
16:00 (Premier!)
Szeleburdi svéd család nyaral (szinkronizált svéd családi
vígjáték – 2D)
június 19-20. 19:00, június 21.
18:00, június 22-23. 19:00

június 20. 17:00, június 21. 16:00
Törésvonal
június 26. 19:00, június 28.
18:00, június 30. 19:00
Superfast! – Haláli iramban
(szinkronizált amerikai akcióvígjáték – 2D)
június 27. 19:00, június 29. 19:00
Jurassic World

június 12-13. 19:00, június 14.
18:00, június 15-16. 19:00
Törésvonal (szinkronizált
amerikai kalandfilm – 3D)

Jurassic World (szinkronizált
amerikai kalandfilm – 3D)

június 27. 17:00, június 28.
16:00 (Premier!)
Agymanók (szinkronizált
amerikai animációs film – 3D)
További információk és online
helyfoglalás: www.csakanyimozi.
hu

Rendeljen gyermekének ebédet egész nyárra
csak 385 forintért!
Június 16-tól augusztus 31-ig
a hét minden napjára rendelhet
gyermek ebéd menüt mindössze
385 forintért.
Az ebéd naponta 11-14 óra
között elfogyasztható a Széchenyi iskola étkezőjében vagy
éthordóban elvihető.
A kedvezményes nyári étkezési
lehetőséget minden szentgotthárdi
oktatási intézményben tanuló, 14 év
alatti gyermek számára biztosítjuk.

A megrendelés és a térítési díj
fizetése:
- Az étkezést nyári szünet
ide j ére a Szé cheny i i skol a
étkezőjében rendelhetik meg
csütörtökönként 11-13 óra
között.
- A menü fizetése hetente
előre esedékes, több hétre vagy
akár az egész szünet idejére
történő megrendelésre is van
lehetőség.

Normál adag ebédmenü nagyobb gyerekek és felnőtt vendégeink részére a tavaly megszokott
rendszerben, napi 700 Ft térítési
díjért rendelhető.
A normál adag heti menüt a
nyári szünet idejére a Széchenyi
iskola étkezőjében rendelhetik
meg csütörtökönként 11-13 óra
között.
www.justfood.hu
Telefon: 94/445-650

Walldürni testvérvárosi látogatás
Idén ünnepeltük Szentgotthárd és Walldürn testvérvárosi
szerződésének tízéves évfordulóját.
Szentgotthárd Város Önkormányzatából és a Fürdőből nyolc
delegált tag utazott a negyvenegyedik Virág és Fényfesztiválra
Walldürnbe május 13-án.

A fesztivál ünnepélyes megnyitóján Huszár Gábor polgármester is beszédet mondott, ahol
hangsúlyozta a partnerkapcsolat
fenntartásának fontosságát.
Az ötnapos eseménysorozat
alatt Szentgotthárd városa az elmúlt éveknek megfelelően helyi
termékeket és a várost népsze-

rűsítő kiadványok terjesztésére
standot üzemeltetett a sétálóutcán, mely idén is nagy sikert
aratott a helyiek között.
A testvérvárosi szerződés
megerősítésére egy hagyományos protokoll reggeli keretében
került sor, ahol Huszár Gábor
polgármester kiemelte a gyer-

mek és sport szervezetek közötti német-magyar kapcsolatok
kiépítésének szükségességét,
valamint meghívását ajánlotta
fel a walldürni kórusnak az
októberben Szentgotthárdon
megrendezésre kerülő kórustalálkozóra.
Fotó: Biczó László
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FELHÍVÁS SZÉLL KÁLMÁN
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATRA
Szentgotthárd Város Önkormányzata helyi tanulmányi ösztöndíjat
alapított, a szentgotthárdi diákok támogatására.
Az ösztöndíj célja, hogy azon 11. és 12. évfolyamos középiskolai
tanulók tanulmányait elismerje, akik kimagasló eredménnyel (minimum 4,5-es átlag) rendelkeznek a szentgotthárdi Vörösmarty
Mihály Gimnáziumban, illetve a III. Béla Szakközépiskola és Kollégiumban, továbbá, akik a szentgotthárdi középiskolákban tanulmányi
eredménytől függetlenül rendkívüli kimagasló eredményt értek el
valamely tanulmányi, művészeti, vagy sport területen.
Az ösztöndíj lehetőséget nyújt továbbá azon államilag finanszírozott, első képzésben (alap-mester és osztatlan képzés) részt vevő,
első diplomáját szerző, 26. életévét be nem töltött, nappali tagozatos,
szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező, magyarországi hallgatói jogviszonyban álló főiskolai/egyetemi hallgatók elismerésére is,
akik számára Szentgotthárdhoz való kötődés a jövőben is fontos, és
tanulmányaik során szakmai, tudományos tevékenységükkel segíthetik a város fejlődését.
Támogatott pályázók: a középiskolás korosztályból 4+1 fő, a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók közül 3 fő.
Az ösztöndíj ideje: 10 hónap
Az ösztöndíj mértéke: a középiskolás pályázók számára 5.000,- Ft/
hó, a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára 10.000,- Ft/hó.
A Széll Kálmán ösztöndíjra pályázni kell, a pályázat benyújtásának
határideje: 2015. augusztus 31.
Az ösztöndíjra érdemesnek ítélt középiskolás tanulóknak a pályázatukban ismertetett vázlat alapján témadolgozatot kell készíteni,
amelyet a pályázat évében december 31. időpontig kell leadni legalább
8, legfeljebb 25 oldalban.
A felsőoktatásban tanulmányokat folytató ösztöndíjasoknak a
pályázatukban bemutatott témavázlat alapján szintén dolgozatot
kell készíteni legalább 12, legfeljebb 30 oldal terjedelemben, melynek
beadási határideje szintén az adott év december 31. napja lesz.
A rendeletet teljes terjedelmében a középiskolákban, illetve Szentgotthárd Város honlapján, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal hirdetőtábláján olvashatják az érdeklődők.
Felvilágosítás: 553-021 v. 553-072-es telefonszámon vagy e-mailben
a kisterseg@szentgotthard.hu vagy a judit@szentgotthard.hu címen.

KÖZLEMÉNY
Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES segítségnyújtás.
Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos
feladataiban.
A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező
ügyfelek részére ingyenes válságkezelési tanácsadást nyújtunk.
Az eladósodott családoknak tanácsadással szolgálunk most,
illetve a későbbi magáncsőd eljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott
hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget
biztosítunk. (Ez határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van
rá lehetőség)
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi
Egyesület
70/253-2910, 70/432-8868
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu
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Önkormányzati bérlakásokról,
sportegyesületek kérelmérôl is
tárgyaltak
Május 28-án tartotta legutóbbi ülését a szentgotthárdi önkormányzat. Az
önkormányzati ülés kezdése előtt aláírták a Móra
Ferenc Városi Köny v tár
és Múzeum, valamint az
Országos Szlovén Önkormány zat közötti megállapodást. Az ülésen tárgyaltak a lakáskoncepció
megvalósításáról, a könyvtár és múzeum nyári nyitva
tartásáról, a Szentgotthárdi
Sportbarátok Egyesülete
kérésére 300 ezer forinttal
támogatják a Szentgotthárdi Csata Emlékfutást.
Az áprilisi önkormányzati
ülés óta történtekről beszámolt
a polgármester, majd hosszabb
vita alakult ki a testületben. Dr.
Sütő Ferenc sérelmezte, hogy
a múzeum és a szlovén önkormányzat közötti megállapodásnak a szövegét nem láthatta
korábban, és kifogásolta, miért
nem írhatta alá a dokumentumot Kissné Köles Erika, szlovén
nemzetiség parlamenti szószólója, aki a legmagasabb állami
szinten képviseli a városban
és az országban élő szlovénok
érdekeit.
Dancsecs Zsolt jegyző válaszolt a képviselőnek, elmondta,
hogy jogilag az is elég lett volna,
ha az intézményvezető és a
szlovén önkormányzat elnöke
írja alá a dokumentumot. Az
együttműködés sikerességét
úgyis a két szervezet kapcsolata
határozza meg.
Lábodi Gábor és Szalainé
Kiss Edina is hiányolta az információkat, a képviselők utólag
értesülnek bizonyos dolgokról.
Sérelmezték, hogy utólag tudták
meg, kik kaptak helyet a törökországi és a németországi testvérvárosokba utazó önkormányzati
küldöttségben.
Huszár Gábor polgármester
válaszában kitért arra, hogy
tizenkét évig volt képviselő,

egyszer sem utazott, de eszébe
nem jutott, hogy ezért kérdőre
vonja az akkori polgármestereke t . Polg ár me sterként
pedig joga van hozzá, hogy a
tapasztaltabb önkormányzati
képviselőkkel utazzon a testvérvárosokba.
Közel egy órás szópárbaj után
folytatódott a közgyűlés. A lakáskoncepció megvalósulásának
értékeléséről, az önkormányzati
bérlakások állapotáról, a tulajdonosi ellenőrzések tapasztalatairól, új bérlakások kialakításáról
tárgyaltak.
A képviselők megszavazták
az előterjesztést, és elfogadták
azt a javaslatot, hogy a fiatalok első lakáshoz jutását 500
ezer forinttal támogassa az
önkormányzat, továbbá hogy a
bérleti jogviszony lejárta után
ne pályázhasson újra önkormányzati bérlakásra az, aki
tetemes tartozást halmozott föl,
illetve az adósság rendezéséhez
nem hajlandó együttműködni a
bérbeadóval, és aki szándékosan
megrongálta a lakást.
A képviselők elfogadták a
könyvtár és múzeum nyári
nyitvatartási rendjét, a könyvtár
július 15-től augusztus 14-ig
zárva lesz, a múzeum azonban
folyamatosan fogadja a látogatókat.
A testület döntött arról is,
hogy a szakképző kollégiuma
a város fönntartásába kerüljön (a szakképző júliusban a
KLIK-től a minisztériumhoz
kerül).
A Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete kérésére 300
ezer forinttal támogatják az
augusztusi, Szentgotthárdi Csata
Emlékfutást. A TAO-s pénzek
felhasználásához a Rábatótfalui
Se kérelmére önrészként 930
ezer forinttal, a Szentgotthárdi
VSE Labdarúgó Szakosztályt
971 ezer forinttal támogatja az
önkormányzat.


(t. m.)
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Beszámolunk a májusi sportéletrôl
Hársas 3D Kupa
– íjászverseny
Május 30-án rendezte a Szent
Sebestyén íjászkör a Hársas 3D
Kupa vadászíjász versenyét a
Hársas-tó körül. Az ez évi hazai
világbajnokságra meghirdetett
felkészülési versenyen három ország 160 versenyzője vett részt.
Az osztrák és szlovén íjászokon
kívül több hazai élvonalbeli íjász
is indult a versenyen, amely kitűnő alkalom volt a felkészülési
szint lemérésére. A Hársas-tó
környéke ideális helyszíne a
vadász jellegű íjászversenynek,
amelyet a pályaépítők is maximálisan kihasználtak. A vízben
elhelyezett teknős mellett az
ötvenöt méterre lévő tigris, de
a fák között megbúvó, összesen
35 cél kihívás elé állította a hat
íjkategóriába sorolt íjászokat. A
jelenlévők egyértelmű véleménye szerint egy nehéz, technikás
pályát sikerült kialakítani. A
szentgotthárdi íjászok közül öten
állhattak dobogóra, ami az erős
mezőnyben szép eredmény. Az
utánpótlás tagjai közül tradicionális íjkategóriában Pfeiffer
Kristóf első helyet, mögötte ifj.
Baranyi Ferenc a második helyet
szerezte meg. A felnőttek közül
Dallos Mariann tradicionális
íjkategóriában harmadik, Létay
Zoltán irányzékos íjjal második,
míg Mesics Kálmán barebow íjkategóriában a dobogó harmadik
fokára állhatott fel. A versenyzők
jelezték, hogy remélhetőleg a
következő esztendőben is ellátogathatnak Szentgotthárdra
hasonlóan színvonalas és élvezhető versenyre.

Magyarországot az M50-es kategóriában. A Synergy Fitness
Szentgotthárd SE futója 53 évesen is kiváló formának örvend,
ezért a kontinensviadalon kettő
számban is rajthoz állt. Az első

Somogyi Gábor
napon, 10 km-en 66 induló
között szerzett 10. helyet a rendkívül erős mezőnyben 35:03-as
idővel. Majd a zárónapon következett a számára jóval kedveltebb távu félmaraton. Itt nagyon
taktikusan futva a kánikulai
melegben, az 53 induló közül a
6. helyet szerezte meg 1:20:03-as
idővel. Gábor első versenye volt,
ahol Magyarországot képviselte,
legközelebb augusztusban Lyonban teheti ezt meg, ahol a Szenior Világbajnokságot rendezik.
Köszönet Vincze Csabának és

Somogyi nagyszerű
eredménye a Szenior
Európa-bajnokságon
Május 15-17. között rendezték
az olaszországi Grossetóban a
stadionon kívüli versenyszámok
Szenior Európa-bajnokságát. Az
áprilisban szenior mezei futó
országos bajnoki címet nyerő
Somogyi Gábor is képviselte

A ezüstérmes lánycsapat

az Opel Szentgotthárdnak, hogy
Gábor ezt a nagyszerű eredményt segítségükkel elérhette.

Telekom Labdarúgó
Diákolimpia országos
döntők
Az idei kiírásban Vép adhatott
otthont a fiú és lány V-VI. Korcsoportos Diákolimpia országos
döntőknek. Önmagában már az
hatalmas sikernek tekinthető,
hogy a négy Vas megyei csapatból három szentgotthárdi iskola
(III. Béla fiú és lány csapatai
illetve a VMG fiú csapata). A teljesítményükre sem lehet panasz,
miután a fiúknál a Bélás diákok
a 4. (felkészítő: Némethy Zsolt)
míg a gimis fiúk a 10. (felkészítő:
Pável Tamás) helyezést szerezték
meg a 20 csapatos mezőnyben. A
lányok a 9. pozícióval gazdagodtak (felkészítő: Dömötör Tamás)
A III-IV korcsoportos leány
és a II. korcsoportos fiú döntőt
Fonyódligeten rendezték, ahol a
lányok végig nagyszerű játékkal
a végén büntetőkkel alulmaradva
ezüstérmet szereztek, az FTC
utánpótlás-csapatára épülő budapesti iskolával szemben (felkészítő tanár: Császár-Bartakovics
Csaba). A II. korcsoportos fiúk
szereplése is dicséretes, ők a 9.
pozíciót szerezték meg (felkészítő: Pável Tamás, edző: Kovács
Csaba), mellyel a dunántúli iskolák tekintetében ők szerepeltek a
legsikeresebben.
(Gaál Ákos sportreferens)
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Finis elôtti
szereplés
A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Tabak 1 Szentgotthárd VSE és a megyei II. osztály
Körmendi csoportjában szereplő
Rábatótfalui SE eddigi tavaszi
eredményei:
Szentgotthárd–Vép 5-2
Bük–Szentgotthárd 1-1
Szentgotthárd–Uraiújfalu
6-2
Szakonyfalu–Rábatótfalu 2-3
Rábatótfalu–Rábagyarmat
1-1
Körmend VSE–Rábatótfalu
4-1
Rábatótfalu–Bajánsenye 5-1

13. Szentgotthárdi
Csata Emlékfutás
A 2015. évi Szentgotthárdi
Történelmi Napok keretében
idén 13. alkalommal rendezik
meg a Szentgotthárdi Csata
Emlékfutást. A nagyszabású
eseményen évente 400-450 futó
állt rajthoz a különböző korosztályokban, akik Magyarország
minden tájáról, illetve az eddigi
versenyek során további kilenc
országból érkeztek. Az idei rendezvény a korábbi évek jó hagyományait igyekszik továbbvinni: a gyerekfutamok mellett
parafutam szervezésére is sor
kerül, ahol mentálisan vagy
fizikálisan sérült embereknek
kívánnak a szervezők sportolási
lehetőséget biztosítani. A legnagyobb kihívást valószínűleg
továbbra is a kb. 9,5 km-es táv
teljesítése jelenti, de természetesen hobbifutam (1664m)
is lesz. A www.csatafutas.net
honlap folyamatosan frissül, és
már működik az on-line jelentkezés is. Remélhetőleg az idei
évben is sikerül több száz lelkes
futót rajthoz állítani, a családtagok és barátok pedig remek
hangulatot teremthetnek a
biztatásukkal. A rendezvény fő
támogatói: Szentgotthárd Város
Önkormányzata, Vas Megyei
Önkormányzat, St. Gotthard
Spa & Wellness.
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Bronzérem helyett
ötödik helyezés
Bár dobogós helyezés megszerzése volt a cél, az utolsó
fordulóbeli hazai vereség
az 5. helyre csúsztatta le a
Pawel Packing Szentgotthárdi KK NB. II-es férfi kézilabdacsapatát. Igaz, azonos
pontszámuk lett, mint a
Georgikonnak (25-25), az
egymás elleni eredmény miatt azonban a keszthelyiek
végeztek a 4. helyen.
Ernst Attila edző reálisan,
önkritikusan értékelte a bajnoki
évet. Mint mondta, egészen az
utolsó fordulóig állt a zászló a
harmadik hely megszerzéséhez,
ami az utolsó meccsen, hazai
pályán úszott el. Reálisan, az
éves összteljesítmény alapján
nem is érdemelte volna meg a

vereséget szenvedtek, s több
olyan meccs is volt, amikor
hozni kellett volna a győzelmet,
például Keszthelyen. Az utolsó
forduló találkozója a Tarján SE
ellen kemény küzdelmet hozott,
nüanszokon múlott, hogy mi lesz
a végeredmény. Nem játszott jól
a csapat, s lélektanilag is teher
volt a tét a játékosokon.
A mester szerint a dobogóért
mindenkor, minden szinten
többet kell teljesíteni, s úgy érzi,
hogy ezúttal nem volt meg a
szükséges plusz a játékosokban.
Úgy gondolja, hogy ha a tavalyi
második helyezett csapattal
tovább lehetett volna dolgozni, akár az ezüstérmet is meg
lehetett volna szerezni ebben a
kiegyenlített mezőnyben. Az is
igaz, hogy egy magasabb célhoz

Zogarija
Ismét Szentgotthárd volt a helyszíne a „Zogarija” elnevezésű
játékos sport és művelődési vetélkedő magyarországi állomásának.
Hat iskola vetélkedett a ljubljanai döntőbe jutásért. Ezúttal az Arany
János Általános Iskola bronzérmet szerzett, az első helyen pedig a
körmendi Kölcsey Ferenc Általános Iskola végzett. A legkiemelkedőbb teljesítményt a focicsapat nyújtotta. Tagjai: Németh Marcell,
Mesics-Leiner Félix, Klujber Zoárd, Szarka Evelin. A gyerekeket
Kiss Eszter és Zsuzsa Balint készítette fel és koordinálta.

Jubileumi év, nagyszerû eredmények

csapat a dobogós helyet, de az
is igaz, hogy ennek nemcsak
sportszakmai okai voltak, hanem a körülmények, a feltételek
sem alakultak kedvezően, gondoljunk csak a csarnok-ügyre.
Mindig adódtak a játékosoknak
munkahelyi, iskolai, családi elfoglaltságai, gondjai is. Nem egy
meccsen ment el a bronzérem,
már az első tavaszi mérkőzésen

még nagyobb támogatásra van
szükség, bárhonnan is jöjjön az, a
játékosok ösztönzéséhez is szükség van erre. Azt is megtudtuk,
hogy a nyári szünet után várhatóan augusztus elején kezdik
meg a felkészülést a következő
bajnoki évre. Ami pedig a juniorokat illeti, elismerésre méltóan,
a második helyen végeztek.

l.e.

A szentgotthárdi szakképzés
125. évi ünnepségsorozatának kiemelkedő hónapja volt
április, immár tizenötödik
alkalommal rendezték meg a
III. Béla Megyei Informatika
Versenyt, illetve a III. Béla
Király Kupa teremlabdarúgó
tornát.
Az idén tizedik alkalommal
találkoztak a sportolók a III. Béla
Király Kupa nemzetközi teremlabdarúgó tornán. A vendéglátó
„bélások”-on kívül Muraszombat, a körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnázium, illetve a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály
Gimnázium női és férfi csapatai
vettek részt a kupamérkőzéseken. Nagyszerű meccseket,
sportszerű küzdelmet láthatott
a szépszámú, lelkes közönség. A
női torna győztese a Muraszombati Szakközépiskola, a második
a SZOI Vörösmarty Gimnázium,
a III. Béla SZKI és Kollégium lányai a harmadik helyet szerezték
meg a Kölcsey Gimnázium előtt.
A férfiaknál nagyszerű játékkal a Szentgotthárdi III. Béla

Szakképző Iskola és Kollégium
csapata végzett az első helyen,
második a Muraszombat, harmadik a Kölcsey Ferenc Gimnázium, negyedik helyen végzett a
Vörösmarty Mihály Gimnázium
férfi együttese.
A különdíjak közül is sok díj
szentgotthárdi kezekbe került,
a legjobb kapus címe: Farkas
Balázs (VMG) és Horváth Ildikó
(III. Béla), a legjobb játékos cím:
Kovács Virág (VMG) és a gólkirályi cím: Nyári Olivér (III. Béla).
A Coca-Cola Kupa volt a
következő megmérettetés a
bélások számára, ahol a megyei
versenyben az ezüstöt sikerült
megszerezni.

Korpics Ferenc és
Andrejek Szabolcs
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HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ,
NEM VEHETED EL
A MAGYAROK MUNKÁJÁT!

Felelős kiadó: Miniszterelnökség

Szentgotthard_190x132mm.indd 1

Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális
bevándorlók száma. Idén már közel 50 ezren lépték át
törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió
újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra,
veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.
Csak
a
hétv pünkö
é
min gén t sdi
Mondja el Ön is véleményét!
hatá t 1000 öbb
tilto
rát
Keresse kérdőívünket postaládájában
e l a l é p ő t fo g t t
rend
és küldje el nekünk!
őrök tak
.
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