A

V Á R O S

Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K

L A PJ A

Szentgotthárd
VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM		

Új vezetőt választottak
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Keserü Balázs emlékére
6. oldal
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Megvalósult fejlesztések
7. oldal

Civil szervezetek

Építhetik a csatornahálózatot,
Szentgotthárd értékei, ötletpályázat
Március 31-én a szentgotthárdi önkormányzati ülésen aláírták a máriaújfalui
szennyvíz-elvezetés kiépítésével kapcsolatos konzorciumi szerződést, nemet
mondtak a képviselők arra az indítványra, hogy feloszlassák a testületet,
falusias övezetben marad a rábatótfalui
Puszta rész, beszámolót hallgattak meg
a Helyi Értéktár Bizottság munkájáról,
és az autóbusz-állomás ötletpályázatairól is szavazott a testület.

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP) igazgatója és Huszár
Gábor polgármester látta el kézjegyével a
kontraktust. Dr. Sütő Ferenc, a városrész
képviselője a városrészen élők nevében
köszönte meg a beruházást.
A képviselők, azzal az indokkal, hogy semmilyen új értesítést nem kaptak se a BM-től,
se a BÁH-tól, 7 igenel és 2 nemmel levették a
napirendről az „Ideiglenes befogadóállomás
létesítése Szentgotthárdon” előterjesztést.

13. oldal

Sport

15-17. oldal

Az 1848–49-es
forradalom és
szabadságharc
évfordulóján
Hűvös, szinte téliesen hideg és szeles
időben tartották az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepséget
Szentgotthárdon március 15-én. A hősi
emlékműnél koszorúztak, majd a Színházban folytatták a megemlékezést.
Labritz Béla, a város alpolgármestere
mondott ünnepi beszédet.
Folytatás a 2. oldalon

Eb-ezüstérmesek

Nagypál Sándor és Huszár Gábor írta alá a szerződést
Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere az ülés elején bejelentette, aláírhatják
azt a szerződést, amely a máriaújfalui városrész csatornahálózatának megépítését
szolgálja. Hosszú, 18 éves várakozás után
elhárult minden akadály, sikeres pályázat
révén megindulhatnak a munkák. A polgármester köszönetet mondott dr. Szarvas
Attilának, Bangó Ernőnek, akik Budapesten
segítették a cél elérését. Az önkormányzati
ülés megkezdése előtt Nagypál Sándor, a

A két ülés között történt eseményekről
beszámolt a polgármester, majd Bana Tibor
országgyűlési képviselő kapott szót. Elmondta,
hogy megtisztelő, hogy részt vehet az ülésen.
Örömét fejezte ki a városban történő jó dolgokért, fejlesztésekért, gratulált a szentgotthárdi
megyei kitüntetetteknek, a sikeres táncosoknak, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem
tárgyal a testület a menekülttáborról.
Folytatás a 3. oldalon

Cikkünk a 17. oldalon
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján
Folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzati hivataltól
indultak a koszorúzók a Hősi
Emlékműhöz, ahol Sömenek
Dóra, a Vörösmarty Mihály
Gimnázium tanulója mondott
verset, majd a szentgotthárdi önkormányzat, a pártok ,
a város intézményei és civil
szervezetei képviseletében helyezték el a szobor talapzatánál
a megemlékezések koszorúit.
(A korábbi években a Kossuth
Lajos utcai domborműnél koszorúztak.) A szabadtéri ünnepségen Szentgotthárd Város
Fúvószenekara zenélt.

Labritz Béla
mondott beszédet
A Színházban folytatódott
az ünnepség, Küplen Fanni, a
Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója szavalt verset. Itt
megjelent Bana Tibor országgyűlési képviselő, Hegyes Anikó,
a Szentgotthárdi Járási Hivatal
hivatalvezető-helyettese, Császár
Tamás, a KLIK szentgotthárdi
tankerületének igazgatója, Boris Jesih, a Szlovén Köztársaság
szentgotthárdi főkonzulja.
Labritz Béla alpolgármester
ünnepi beszéde előtt köszöntötte a közéleti személyiségeket,
és külön üdvözölte és gratulált
Károly Andreának, a szentgotthárdi Pannon Kapu Kulturális
Egyesület újonnan megválasztott
elnökének.
„Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc Magyarország
újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti
identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári
átalakulás megindítója. A pesti
forradalom szerves része volt
az 1848-as európai forradalmi

Labritz Béla,
Kovács Márta Mária
a koszorúzáson

hullámnak, azok közül viszont
lényegében egyedül jutott el a
sikeres katonai ellenállásig. A
reformkor politikusai után jött
egy fiatal, radikális generáció,
az országgyűlési ifjak, soraikban
Petőfi, Vasvári, Jókai.
A nevezetes eseményeket szinte mindenki ismeri (a 12 pont
kinyomtatása, Petőfi Sándor a
Nemzeti Dal című verse ekkor
hangzott el először, Táncsics Mihályt kiszabadították börtönéből,
előadhatták a korábban betiltott
Bánk bánt).
Kossuth, Széchenyi, Batthyány, Damjanich, Klapka, Bem
és társaik, valamint a névtelen
hősök és áldozatok emléke előtt
is fejet hajtunk.
A szabadságharc ugyan a túlerővel szemben elbukott, de a
kegyetlen megtorlás ellenére
előkészítette a kiegyezést, és azt
a példátlan történelmi fejlődést,

amely az 1867-es kiegyezés után
megindult hazánkban.”
Labritz Béla beszédében kiemelte, hogy március 15. legfőbb üzenete számunkra, hogy

mind e hazában, mind az itt élők
szívében.
A szónok a beszéd végén időszerű problémákra is kitért.
Elmondta, a szentgotthárdiak a
korábbi években megvédték a
várost a környezetszennyezéstől,
a Rába habzása megszűnt, nem
engedték a levegő szennyezését
(a tiltakozásuk miatt nem épült
osztrák oldalon égetőmű), nem
szeretnének menekülttábort a
városban, mert óriási kockázatot
jelenthet. A város gazdasági, kulturális, sport és idegenforgalmi
érdeke is ezt kívánja.
Máté Péter szavaival zárta a
beszédet: Hitem a szerény büszkeség, Békétlen békés nemzedék,

A Pál Kriszti Kultúrband

hazánk és nemzetünk érdekében
összefogva, együttes erővel,
egymást segítve haladjunk előre.
Minden megosztásra törekvők,
ellenségeskedést szítók ellenére,
létezik hazaszeretet, létezik ös�szetartás, van helye az ünnepnek

Az önkormányzati hivataltól
vonultak a koszorúzók

I mpr e ss z u m
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja
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• Nyomdai előkészítés, nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft.,
Szombathely • Terjesztés: Savaria Post • ujsag@szentgotthard.hu
ISSN 0238-9312

Múlt, jelen, s jövő szól hozzám:
Ez itt az én hazám, Ez itt az én
hazám.”
A szombathelyi Pál Kriszti
Kultúr Band zenekar zenés,
énekes műsora zárta az ünnepi
programot, a dalok között BánfiNagy Ádám, a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója Petőfi
Sándor Föltámadott a tenger c.
versét szavalta.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

rendel:

szerdán 10-12 h

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h
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Építhetik a csatornahálózatot, Szentgotthárd értékei, ötletpályázat
Folytatás az 1. oldalról
A városban tartott lakossági
fórumon a gotthárdiak kifejezték,
hogy elutasítják a tábor létesítését. A parlamentben is több
kérdést intézett ebben az ügyben
az illetékesekhez, de érdemi
válasz nem érkezett. A város szeretete, az aggódás vezette, örült
volna, ha a képviselő-testület
olyan határozatot hozott volna,
hogy nem akarnak semmilyen
befogadóállomást a városban.
Huszár Gábor polgármester
válaszában kifejtette, mindent
meg kell tenni, törvényes keretek között, ami Szentgotthárd
érdekét szolgálja. Nincsenek
új információk a birtokukban,
fölösleges riogatni, pártpolitikai
érdekektől mentesen kellene
kezelni a migrációs kérdést. „Ha
bármilyen konkrét megkeresés
érkezik, azonnal a testület elé
terjesztem.”

dó, se ideiglenes befogadóállomást
és őrzőpontokat sem.
A vita végén Lábodi Gábor
önkormányzati képviselő egyéni
indítványt tett, javasolta, mondjon le a képviselő-testület, mert
véleménye szerint nem képviseli
kellőképpen a szentgotthárdiak érdekeit. A képviselők épp
ellenkezőleg gondolták, a név
szerinti szavazáson 8 nem és 1
igen szavazattal eldöntötték: nem
mondanak le.
Az ülésen áttekintették az önkormányzat által 2014 óta megvalósított fejlesztéseket, beszámolót
fogadtak el a gazdaságfejlesztési
program állásáról és a gazdaságélénkítő stratégiáról. (A témáról
külön írunk.)
A Helyi Értéktár Bizottság
(Csuk Ferenc, dr. Frank Róza,
Molnár Piroska), beszámolt a
bizottság munkájáról. Dr. Frank
Róza ismertette, 2013 óta mi történt. Adatbázist építve tárták fel a

A Helyi Értéktár Bizottság:
dr. Frank Róza, Csuk Ferenc, Molnár Piroska
Szalainé Kiss Edina elmondta,
információi szerint, az osztrákok
északi irányban gondolkodnak, de
akárhogy változik a helyzet, Gotthárdon nem szeretnének se állan-

város értékeit, a Honismereti Klub
segítette őket. Harminckét értéket
neveztek meg eddig (a kolostor
épületegyüttes és a szentgotthárdi
csata emlékének ápolása bekerült

a megyei értéktárba is). A www.
sztghonismeret.hu oldalon online
is tájékozódhatnak a szentgotthárdi értékekről az érdeklődők.
Az önkormányzat megköszönte
a bizottság munkáját.

létesítésekor minden törvényi
előírást be fognak tartani.
A képviselők egy része a Puszta rész családiházas övezetbe
átsorolása mellett, más része a
falusias övezet megtartásáért

Papp Zoltán, Papp Zoltánné
A képviselők újra tárgyaltak a
tiltakozó beadványról, amit korábban a Rábatótfaluban, a Puszta elnevezésű részen tervezett
állattartó telep ellen nyújtottak
be. A napirendi pont megvitatásakor a családi vállalkozás
képviselője is szót kapott. Papp
Zoltánné elmondta, 1-1, 5 éve keresnek telephelyet. Szakonyfalu és
Rábatótfalu határában szerettek
volna sertéseket tartani, tárolót
építeni, de amikor érdeklődtek,
kiderült, hogy ehhez a rendezési
tervet is módosítani kellett volna.
A szakonyfalui önkormányzathoz
nem is fordultak (a februári önkormányzati ülésen a tiltakozók
azt állították, hogy a szakonyfalui
önkormányzat elutasította a kérésüket). Rábatótfaluban vásároltak
1, 5 hektárnyi területet, nincs közvetlen szomszédjuk. A tervezettnél 52 méterrel hátrébb akarják
tartani a disznókat, a telephely

érvelt (utóbbi nem zárja ki bizonyos számú haszonállat tartását
a városrészen). Szavazás előtt a
polgármester bejelentette, családi érintettség miatt kéri, hogy
a testület zárja ki a szavazásból
(megtörtént). Az önkormányzati képviselők megszavazták,
hogy nem változtatják meg a
Puszta városrész falusias övezeti
besorolását.
Az önkormányzat ötletpályázatot hirdetett a Hunyadi úti
autóbuszállomás hasznosítására.
Három pályázat érkezett, a polgármester egyéni indítványára
5 igen, 2 nem és 1 tartózkodás
mellett Viniczay Tibor, a TitánBeton Építőipari Szolgáltató Kft.
ügyvezetője pályázatát javasolja
továbbgondolni a testület. (A pályázatok részletes ismertetésére
visszatérünk.)
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Termelõi piac: Április 20-án õstermelõk árusítanak
Három évvel ezelőtt hozták létre a termelői piacot
Szentgotthárdon a Füzesi
út mentén. Nagy Károly, a
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Vas Megyei Igazgatóságának alelnöke arról
tájékoztatta lapunkat, hogy
a Pannon Helyi Termék
Klaszter április 20-án, szerdán kitelepül a szentgott-

hárdi termelői piacra. Nyolc
őstermelő érkezik a városba, és árulja helyi termékeit.
Nagy Károly elmondta, a megye több városában árusítják termékeiket az őstermelők. Szombathelyen, Bükön és Körmenden
lehet vásárolni alkalmanként
a helyben megtermelt árukat.
Szentgotthárdon szép standokat

láttak sokszor kihasználatlanul,
Huszár Gábor polgármesternek
javasolták, itt is érdemes lenne
népszerűsíteni a kistermelők
áruját. Egyelőre nyolc őstermelő
vállalta, hogy eljön a határ menti
városba. A tervek szerint mindig szerdánként árusítanának
délután 14 órától este 18 óráig.
Az első piaci napot április 20-án
tartják. Húst, kolbászt, sonkát,

házi készítésű sajtot és más tejterméket, tésztaféléket, sajtolt
olajokat, például tökmagolajat,
szörpöket, mézet, lekvárokat,
tojást kínálnak majd a standokon. Az idénynek megfelelő
zöldséget, gyümölcsöt is hoznak.
A tervek szerint minden héten,
szerdán délután megtelik a helyi
termelői piac. 
(t. m.)
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Új vezetõt választottak a Pannon Kapunál
Március 10-én tisztújító közgyűlést tartott a Színházban
a szentgotthárdi Pannon
Kapu Kulturális Egyesület. A zárt ülésen Károly
Andreát választották meg
az egyesület új elnökének.
Terveiről, elképzeléseiről
beszélgettünk.
A Pannon Kapu Kulturális
Egyesületet 2005-ben alapították. A civil szervezet az önkormányzat megbízásából és
anyagi támogatásával szervezi
a város kulturális életét és közművelődését. Károly Andrea
művelődésszervező diplomával a
kezében 1991-től 2015 januárjáig
dolgozott Szentgotthárdon. Volt
megbízott vezető, és kinevezett
vezető is egy évig (húsz évvel
ezelőtt). Elmondta, hogy akkor
még nem volt elég tapasztalata,
és családi okok is közrejátszottak abban, hogy egy év után
lemondott.
Tavaly téltől Magyarlakon
szolgálta a kultúra ügyét, márciusban visszatért.
Ismerős helyre érkezik vis�-

sza, azt mondta, ez előny is, működik Szentgotthárd Város
hátrány is, de az, hogy egy évig Fúvószenekara, Szentgotthárd
távol volt, mindenképpen segíti Város Vegyeskara, a Szivárvány
abban, hogy kicsit külső
szemlélőként lásson neki
Károly Andrea
az új feladatnak, ráadásul
konferálta
időközben közösségi ania március 15-i
ünnepséget
mátornak is tanult, Budapesten végzett. A szentgotthárdiak közül sokan
biztatták, induljon az
elnöki tisztségért, sikerrel járt. Az egyesületnek
65 tagja van, nagyfokú
támogatottsággal választották meg elnöknek.
Az egyesület működésében ami jó volt eddig,
azt szeretné továbbra is
megtartani, amin javítani
lehet, azt szeretné megváltoztatni. A civil szférát
jobban be lehetne vonni,
az állandó segítők közé jó
lenne újabbakat találni.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület munkaszerveze- Kórus és a Szentgotthárdi Fotében 4-5 ember tevékenykedik, tóklub.
Károly Andrea azt szereta tagság a városi programok
előkészítését, megvalósítását se- né, hogy az egyesület tagsága
gítheti. Az egyesület égisze alatt kapcsolódjon be szorosabban

Megyei kitüntetéseket vettek át
Szentgotthárdon dolgozók
Vas Megye Önkormányzatának
Közgyűlése március 15-én Celldömölkön, a város önkormányzatával
közös megemlékezéssel, valamint
ünnepi üléssel emlékezett az 1848/49es forradalom és szabadságharc kitörésének 168. évfordulójára. Köszöntőt
mondott Fehér László, Celldömölk
polgármestere, majd Ágh Péter országgyűlési képviselő elevenítette fel
a forradalom és szabadságharc vasi
eseményeit. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kitüntetéseit
Majthényi László, a megyei közgyűlés
elnöke adta át. Az elismerésekhez dr.
Kondora Bálint alelnök és dr. Balázsy
Péter jegyző gratulált.
•„Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata” elismerésben részesült:
Fekete Tamás, a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal városüzemeltetési vezetője

•„Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Oktatási Tagozata”
elismerésben részesült:
Kovács Jánosné, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Szentgotthárdi Tankerülete tanügy-igazgatási referense
•„Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Szociális Tagozata”
elismerésben részesült:
Károlyi Lívia, a Városi Gondozási
Központ Szentgotthárd, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás területen vezető
gondozónő
•„Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata” elismerésben részesült:
Bedi Beatrix, a szentgotthárdi
Móra Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeum könyvtárosa
(Információ: a Vas Megyei Közgyűlés honlapja)

a közművelődésbe, segítsen új
ötletekkel is. A fiatalok felé fordulva önkéntes segítőket, diák
közösségi szolgálatosokat is
szívesen látna a Színházban
és környezetében. Tervei
között szerepel városi népi
tánccsoport és színjátszó
kör indítása is.
A szentgotthárdi önkormányzat költségvetésében
az idén 35 millió forint áll az
egyesület rendelkezésére a
városi programok szervezéséhez, pályázatokkal és saját
bevétellel lehet növelni a
mozgásteret. Károly Andrea
úgy tapasztalta, sajnos a kultúrát, közművelődést segítő
kisebb pályázatok mintha
elfogyóban lennének.
Kérdésünkre, mikor veszi
át a Pannon Kaput, kik lesznek a munkatársai, azt válaszolta, április 22-én kezdi el
a munkát, a Tavaszköszöntő
Fesztivált még korábbi kollégái
viszik végig. A munkaszervezet
átalakításáról később dönt.
(t. m.)
Fotó: Bana Ferenc

Sajtóreggelin találkoztak
az újságírókkal
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója és a Magyar Sajtó
Napja alkalmával sajtóreggelire kaptak meghívást
a szentgotthárdi írott és
elektronikus média munkatársai. Március 10-én
a szentgotthárdi Club 3
étteremben Huszár Gábor,
Szentgotthárd polgármes-

tere és Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs
ügyintéző fogadta az újságírókat. A polgármester és
munkatársa háttérbeszélgetésen tájékoztatta a vendégeket az önkormányzat
időszerű ügyeiről, az év
legfontosabb fejlesztéseiről
és eseményeiről.
Fotó: Molnár Piroska
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Gotthárdi projektek, pályázatok, közbeszerzési információk
Főként a nagyvállalatok
részéről érdemelt volna
nagyobb érdeklődést az a
gazdasági fórum, amelyet a
GoodWill Consulting Kft.
szervezett a város önkormányzatának közreműködésével március 22-én, Szentgotthárdon, a Hotel Lipa
konferenciatermében.
A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program aktuális
pályázati lehetőségeit bemutató
program nyitásaként Huszár
Gábor, Szentgotthárd polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd a város jövőbeni
pályázati projektjeiről adott vetítéssel szemléltetett tájékoztatást.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a
megyei TOP keretből Szentgotthárd várhatóan 1, 2 milliárd forint
támogatásra pályázik. A Vidékfejlesztési Program kiírásain is
részt kívánnak venni, valamint
határon átnyúló projekteket is
terveznek. A legnagyobb falat
a szentgotthárdi ipari parkra és
iparfejlesztésre megcélzott közel
500 millió forint. Ez két részből
áll: egy 100 és egy 400 milliósból.
Szombathelyen kívül ez a megye
legnagyobb iparfejlesztési forrása.
Ebben a projektben az ipari park
II. területének teljes befejezése,
és útrákötés is szerepel. Ugyanebben az etapban elindítják a
400 milliós projektet is, ez pedig
az ipari park III., a leendő M8-as
gyorsforgalmi út és az árapasztó
vápa közötti terület teljes feltárása lesz. A további pályázati
projektek keretében, a teljesség
igénye nélkül, 180-200 millióból
megújíthatják az óvodát, amely
déli oldalról bővülne. A „Zöld
város” projekt esetében 240 millió
forinttal terveznek, ami megyei
szinten az egyik legjelentősebb
ilyen összeg. Ebből megvalósulhat a Várkert és környezetének
rekonstrukciója és az Alpokalja
Hotel környékének rendbetétele,
mivel ott turisztikai centrumot
kívánnak kialakítani. A gimnázium energetikai korszerűsítése
is megvalósulhat 180 millióból,
továbbá a Norvég Alap pályázati
lehetőségeit is igénybe véve, csak-

nem 160 millió forint összegben leszámítva összesen 1,2 milliárd
megtörténhet az Arany János forintba kerülne. Rendbe lehet
iskola teljes energetikai korsze- majd tenni az I. világháborús emrűsítése is. A turizmusfejlesztés lékművet, de létrehoznak majd
részeként létrehoznak infor- egyéb emlékműveket, köztéri
mációs központtal egybekötött szobrokat, amelyek turisztikai láthelyi termékboltot, és
megerősítik a város
Huszár Gábor polgármester
turisztikai vonzerejét.
a városi projektekről beszél
A megyei kerékpárútrendszer fejlesztésére
is lesz mód, megyei
koordinálással. A színház, vagy a fürdő energetikai korszerűsítése
is megvalósulhat. Ha
lehetőség adódik a légtechnika megújítására,
akkor a fürdőnél lesz
a beruházás, ha nem
lesz ehhez megfelelő
pályázati kiírás, akkor
a színházban történik
meg a korszerűsítés.
Kétszer 50 millió forinttal bele ványosságként is szolgálnak. Péllehet fogni a mozi és a művelő- dául a mozihoz egy életnagyságú
dési ház rekonstrukciójába. Lesz Csákányi László-szobrot tervezmajd útburkolat-javítás és utak nek. Sor kerülhet a helyi terméállapotának javítása 20-50 milliós kek fejlesztésére, és a megfelelő
összegből. Fontos lenne a kettős városarculat kialakítására is. Jól
kezelésben (állami közútkezelő és alakulnak a közös magyar-szloaz önkormányzat) lévő Hunyadi vén projektek is, köztük a ciszter
könyvtár és a refektórium rekonstrukciója.
Dr. Bíró Judit hasznos közbeszerzési
A helyi foglalkoztatási
tanácsokat ad
paktum támogatása is
a pályázati projektek
között szerepel.
A már kifejezetten
szakmai jellegű előadások sorában Karvaly
Zita, a GoodWill Consulting Kft. ügyvezetője arról beszélt, melyik
gazdaságfejlesztési pályázatra mennyi pénz
jut, hogyan lehet ehhez
hozzáférni, mire lehet
felhasználni. Felhívta a
figyelmet arra, hogy főút felújítása. A Leader program- ként a kkv-k esetében minél előbb
ban is adódnak kisebb pályázati adják be a pályázatokat, s vegyék
lehetőségek. Más pályázati forrá- figyelembe, hogy a nagy érdeklősokból két nagy és egy kisebb pro- dés miatt az innovációs pályázati
jekt valósulhat meg, így a már 18 források gyakorlatilag kiapadtak.
éve húzódó máriaújfalui szenny- A kapacitásfejlesztési forrásoknál
vízberuházás, amelyre 400 millió lehet beadni pályázatot már a keforint áll rendelkezésre. A Rába reskedelmi és szolgáltató társasáteljes árvízvédelmi megerősítése goknak, javasolta: gondolják végig
a szentgotthárdi szakaszt is be- a cégek, hogy a következő 2-3

évben milyen fejlesztési igényeik
lesznek. Szinten tartó beruházásoknál oda kell figyelni, mi számít
annak, az apróbb felújítás például
kizáró ok. Az sem mindegy, ki
számít beszállítónak a pályázatoknál. Az energetikai pályázatok
már agrárvállalkozások előtt is
nyitva állnak, ha nem elsődleges
mezőgazdasági termelőnek számítanak. Ha lehet, ne komplett gyártócsarnok megvalósítására adják
be a pályázatot. Lehet pályázni
informatikai célokra és képzésre
is, utóbbi igen népszerű a kkv-nál
is. Röviden bemutatta a már több
országban jelen lévő cégét is.
Krupp Kornél villamosmérnök
az energetikai megoldásokról és
a nagyvállalati energetikai auditról tájékoztatta a jelenlévőket.
Energetikai tanúsítást vállalnak,
megvalósíthatósági tanulmányokat írnak, projektfinanszírozással is foglalkoznak, valamint
kivitelezést is vállalnak. Országszerte már több mint 14 ezer
napelemet telepítettek cégeknél,
önkormányzatoknál, oktatási intézményeknél. A megrendelőnek
a körülményeihez igazodó tervet
készítenek.
Dr. Bíró Judit akkreditációs
közbeszerzési szakértő elmondta,
hogy az új közbeszerzési törvény
2015. november 1-jével lépett
életbe. Az ezt követően indítandó
közbeszerzési eljárásoknál kell
alkalmazni a törvény rendelkezéseit. A 75 százalékos támogatottságú uniós pályázatoknál, és
50 százalékos nemzeti támogatottságnál közbeszerzési eljárást
kell lefolytatni, illetve minden
olyan esetben, amikor az állami
támogatás mértéke meghaladja a
25 millió forintot. A rendszer az
1995-ös törvényhez képest nem
változott. Három nagy közbeszerzési terület van. Kiemelte, hogy a
kötbér immáron súlyos szerződésszegésnek minősül, s létezik
már az öntisztázás intézménye
is. Az előadó hangoztatta, hogy a
könnyítés és a szigorítás ellenére
maradtak még ellentmondások
is, amelyekre a közbeszerzésben
részt vevőknek nagyon oda kell
figyelni.
Lendvai Emil
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Keserü Balázs emlékére
Szentgotthárdi mise: az utolsó requiem ezen a parton
Húsz év után újra megszólaltatták Keserü Balázs
oratórikus miséjét Szentgotthárdon a Nagyboldogasszony
templomban. A zeneszerző
„Szentgotthárdi mise” című
műve Krisztus kínszenvedését dolgozta fel. Az élete
virágjában elhunyt zeneszerzőre, és a húsz évvel ezelőtti
ősbemutatóra emlékeztek
március 19-én.
Szabó Elekné Csider Bernadette
hét évig tanította Keserű Balázst.
Ma is elérzékenyül, amikor vis�szagondol rá. „A fiatal Bartókot
véltem látni benne. A figyelő,
szomorkás tekintetét, a szelídségét. Már a zeneóvodában kitűnt,
ahogy hibátlanul visszajátszotta a
ritmusokat, megismételte a dallamokat. A zeneiskolában meg nem
mozdult a koncerteken, sosem
unatkozott. Kiskorától nagyon
zárkózott volt, csak lassan tudott
feloldódni. Zongora, szolfézs tanszakra járt, szorgalmasan mindent
megtanult, soha nem jött készületlenül. Felvették Győrbe a Richter
János Zeneművészeti Szakközépiskolába, szolfézs-zeneszerzés
szakra, Reményi Attilánál tanulta
a zeneszerzést, Szabó Miklós volt
a szolfézstanára. Minden nyári
szünetben a szentgotthárdi evangélikus templomban orgonált,
kisebb, saját műveit is játszotta,
és improvizált. Ezt a műfajt az
én szolfézs óráimon is kedvelte,
zeneszerzés szakos hallgatóként
kötelező volt alkotnia.
Balázs nagyon zárkózott volt, de
mégis a bizalmába fogadott, amikor hazajött az iskolából mindig
fölkeresett, figyelemmel kísérhettem a zenei fejlődését. Akkoriban
a Madrigál Kórust vezettem, az
1995-ös nyári koncertjén kértem
fel, írjon nekünk egy kórusművet.
Ősszel, vasárnaponként, amikor
itthon volt, hozta a mise egy-egy
tételét. Mindössze tizenhét éves
volt, amikor elkezdte, és be is
fejezte a művét. Átbeszéltük az
elkészült részeket, mondtam is
neki, Balázskám, nekem amatőr
kórusom van, hogy fogjuk ezt

előadni! A klasszikus mise tételek
közé helyezte az oratórikus tételeket, melyekben Krisztus kínszenvedését dolgozta fel. A következő
nyáron, 1996. június 23-án be tudtuk mutatni a Szentgotthárdi mise
című művét a Nagyboldogasszony
templomban. A Madrigál Kórus
kottaolvasó tagjai, zenetanárok,
barátok örömmel vállalták a fellépést. Az ősbemutatón még Keserü
Balázs orgonált, boldog volt. Már
az érettségire és a zeneakadémiai
felvételire készült, amikor hirtelen

Keserü Balázs
megromlott az egészsége, fájdalmas kórházi kezelések sora várt
rá. 1997 nyarán jótékonysági koncertet tartottunk, szerettünk volna
segíteni neki a súlyos betegség
leküzdésében. Még kézbe vehette
az érettségi bizonyítványát, 18
évesen, 1997. augusztus 17-én
ragadta el a halál.
Lemezfelvételen örökítettük
meg oratórikus miséjét.”
A CD-borítón tanára, Reményi
Attila szavai:
„Nem gondolta még Ő sem,
hogy a mű az utolsó lesz ezen a
parton. Vagy talán érezte? Titok.
Oratórikus mise, vagy inkább
Requiem? A ránk maradt hangokból a mulandóság és örökkévalóság egymásnak feszülése érződik
ki. Beteljesületlen ígéret, vagy a
maradandóság előérzete?”
Szabó Elekné Csider Bernadette
idén januárban határozta el, hogy
az ősbemutató 20. évfordulójának
tiszteletére, és a fiatalon elvesztett
zeneszerző emlékének felidézésére, újra előadják a művet. Az
első hívó szóra nagyon sokan
vállalták a szereplést azok közül,

A Nagyboldogasszony templomban csendült fel újra
az oratórikus mise
akik korábban is részesei voltak a
koncertnek és a lemezfelvételnek,
de szívesen jöttek barátok, zenetanárok. A Takács Jenő Zeneiskola
tanárai, volt diákjai hangszereken
is közreműködtek. Nem volt
egyszerű időpontokat egyeztetni,
a barokk templomban és a zeneiskolában próbáltak.
Március 19-én Szabó Elekné
Csider Bernadette vezényletével,
a 35 tagú alkalmi kórus tolmácsolásában újra felcsendültek
az ismerős dallamok. Mielőtt a
háromnegyed órás koncert elkezdődött, a kórusvezető emlékezett
egykori tanítványára.
Keserü Balázs édesanyja,
Keserüné Becker Ibolya, húsz
év után ambivalens érzésekkel
hallgatta a koncertet. Fájdalom és
boldogság egyszerre töltötte el a
szívét. Örült, hogy ebben a kicsi
városban becsülik az értékeket,
és ennyi szeretetet és törődést
kapott a pedagógusoktól és a
többi segítőtől, és fájdalmat érzett,
mert a fiának már csak az emlékét
tudják megidézni. Elmondta,
szinte napi kapcsolatot ápol Szabó
Elekné Bettivel, az ő lelkülete is
kellett ahhoz, hogy azonnal igent

mondjon az évfordulós koncert
ötletére. Régóta ismerik egymást,
sokat segített a fiának, és a nehéz
időkben neki is. Keserüné januártól minden próbán ott volt, Balázs
édesapjával együtt, kis elemózsiával, teával kedveskedtek a távolról
érkezett kórustagoknak. Balázsra
visszaemlékezve azt mesélte, nagyon jófejű gyerek volt, könnyen
tanult. Szerette a földrajzot, a
kémiát, kiskorában szakács akart
lenni, főzni tanult mellette. Zenei
képességét már az óvodában felfedezték, táncra is beiratkozott. A
zene mellé tette le a garast. Csukly
Gergelyhez járt zongorára, sokszor izgult, hogy jól felkészült-e,
mit fog szólni Gergő bácsi. Alig
14 évesen hagyta itt a szülői házat,
Győrbe került középiskolába, jól
megállta a helyét ott is. Zárkózott
természete ellenére voltak barátai,
szerette a humort. „Még betegen is
rám vigyázott, nem akart gondot
okozni. Haldoklott a karjaimban,
de még azt suttogta: megcsináltam
mindent!”.
A koncert szívszorító és felejthetetlen élményt jelentett a
hallgatóságnak és az előadóknak.
(T. M.)

Városi programajánló
Április 14. 17:00 Pszichiátriai Betegek Otthona lakóinak
kiállítása és koncertje. Helyszín: Színház aula. A rendezvény
ingyenes!
Április 17. 16:00 Herkules, a hős – zenés mesejáték. Jegyár
egységesen: 1500 Forint. Helyszín: Színház nagyterem.
Április 18. 18:00 Hangversenybérlet – Tóth László zongoraművész előadói estje. Jegyár: diák/nyugdíjas: 600 Forint, felnőtt: 800 Forint. Helyszín: Refektórium.
Május 1. Civil nap. Helyszín: Színház és környéke.
Május 9. 18:00 Hangversenybérlet – Four Bones Harsona
quartett. Helyszín: Refektórium.
Május 13-14. Koltai Róbert Napok – további információk:
lásd: utolsó oldal.
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Megvalósult fejlesztések 2014-2015
A szentgotthárdi önkormányzat képviselő-testülete
a márciusi ülésén tárgyalta az
elmúlt 2 évben megvalósult
önkormányzati fejlesztésekről szóló beszámolót. A 2014.
év eleje óta – részben elnyert
pályázati támogatásokból,
részben önkormányzati saját
forrásból – az alábbi fontosabb, infrastrukturális jellegű
fejlesztések történtek meg az
Önkormányzati Hivatal koordinálásában, összesen (bruttó)
1.225.387.867 Ft értékben.
• térfigyelő kamera rendszer
kiépítése: 28.497.070 Ft
• területrendezés és műfüves
labdarúgópálya komplex kialakítása – összköltség: 188.534.262 Ft
• Széchenyi István Általános
Iskola épületenergetikai fejlesztése, védőnői szoba kialakítása
Szentgotthárdon 146.620.444 Ft
• Szentgotthárd térségi közösségi
közlekedés fejlesztése – konzorciumi együttműködésben az ÉNYKK
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. -vel (volt Vasi
Volán), GYSEV Zrt.-vel, Kétvölgy,
Szakonyfalu, Alsószölnök és Felsőszölnök községekkel. Szentgotthárdon megvalósult legfontosabb
fejlesztés az új buszpályaudvar
kialakítása a vasútállomás mellett
volt - a szentgotthárdi fejlesztések
összköltsége: 216.584.344 Ft
• kethelyi városrészi játszótérfejlesztés: 10.160.000 Ft
• múzeumban többfunkciós
digitális terepasztal kialakítása
és többnyelvű virtuális kiállítás
fejlesztések: 5.993.900 Ft

Felhívás
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a kaszálási időszak közeledtére
tekintettel az alábbiakra
kívánja felhívni a T. Lakosság
figyelmét:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól
szóló 22/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének 2015.
évi agusztusi módosítása a
belterületi ingatlanok kaszálá-

• Robert Leeb ciszter apátról
készült faszobor állítása (a Nagyboldogasszony templom előtt):
1.841.500 Ft
• iskolafogászat fejlesztés:
3.816.350.-Ft
• rendelőintézet ultrahang beszerzése: 7.588.250.-Ft
• rendelőintézet parkoló felújítása, bővítése: 3.519.165 Ft
• új orvosi ügyeleti helyiség
kialakítása: 649.021.-Ft
• fogorvosi körzetek fejlesztése fogászati egységbeszerzése:
3.070.000 Ft
• Csákányi László Filmszínház
épület belső átalakítása, felújítása:
35.029.595 Ft
• Szentgotthárd – Zsida városrészi ravatalozó épület helyreállítása: 2.291.504 Ft
• Szentgotthárd, Széll K. tér 14.,
I. emelet 5. és 6. számú lakások
felújítása: 13.694.816 Ft
• Szentgotthárd, Széll K. tér 15.
szám alatti társasház homlokzat
felújítása: 17.339.966 Ft
• SZEOB Tótágas Bölcsőde
udvar felújítása: 9.634.597 Ft
• SZEOB Tótágas Bölcsőde
épület felújítása és átalakítása:
5.781.613 Ft
• SZEOB Játékvár Óvodája
épülete melletti használaton kívüli 16 m magas központi fűtés kéményének bontása: 2.073.220 Ft
• SZEOB Játékvár Óvodája
épületében a főzőkonyha és a
belső közösségi helyiségek átalakítása: 8.544.886 Ft
• SZOI Takács Jenő Művészeti
Iskola utcafronti tető és torony
tetőfedés és bádog-szerkezetek
felújítása + déli udvari tetőfedés
sával kapcsolatban az alábbi új
szabályokat írja elő:
„6. § (1) A település belterületén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek a
szükségesség mértékének megfelelően – de évente legalább
két alkalommal – május 15ig, illetve szeptember 15-ig
ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon növő
bokroktól, stb. megtisztítani,
illetve az ingatlanuk zöldterületi részének kaszálásáról
gondoskodni. Ha az ingatlan

és bádog-szerkezetek felújítása:
18.377.121 Ft
• SZOI Takács Jenő Művészeti Iskolában zárófödém csere:
10.404.419 Ft
• SZOI Vörösmarty Gimnázium
térburkolat építése: 10.699.791 Ft
• SZOI Vörösmarty Mihály
Gimnázium tornaterem teljes
festése: 996.950 Ft
• SZOI Vörösmarty Mihály
Gimnázium tornaterem nyugati és
déli homlokzatának helyreállítása:
3.406.140 Ft
• SZOI Vörösmarty Mihály
Gimnázium udvarán a távolugrópálya felújítása: 269.733 Ft
• SZOI Arany János Általános
Iskolába étkezőszékek beszerzése:
938.400 Ft
• SZOI Arany János Általános
Iskolában tornaterem parketta
felújítása: 951.941 Ft
• SZOI Arany János Általános
Iskolában osztályterem felújítása:
747.949 Ft
• SZOI Arany János Általános
Iskola: közlekedő kopolit törött
üvegfalának cseréje: 439.200 Ft
• SZOI Arany János Általános Iskola tornatermének törött
kopolit üvegfal elemeinek és a
drótüveg ablakok üvegezésének
cseréje: 440.020 Ft
• SZOI Széchenyi István Általános Iskolában: 4 db osztályterem
felújítása, 2 db irodahelyiség felújítása: 1.914.946 Ft
• SZOI Széchenyi Általános Iskola tornaterem parketta felújítás:
1.650.150 Ft
• SZOI Széchenyi Általános Iskola akadálymentesítés, részleges
vizesblokk felújítás: 30.079.920 Ft
tulajdonosa, használója e kötelezettségét nem teljesíti, úgy a
jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően
az elhanyagolt ingatlanon a
tulajdonos, használó költségére
és veszélyére a jelen bekezdésben meghatározott feladatokat
elvégezteti.”
A fenti rendelkezés alapján
felhívjuk az ingatlantulajdonosok (használók) figyelmét, hogy
idén az ingatlanuk első kaszálásának határideje: 2016
május 15. Továbbá a fenti ren-

• SZOI Széchenyi Általános Iskola korlátlift kiépítése: 4.380.952 Ft
• Széchenyi István Általános
Iskola és Arany János Általános
Iskola iskolabútorok beszerzése:
16.324.199 Ft
• Szentgotthárd-Rábatótfalu
városrészi temetőben új ravatalozó építése: 21.124.747 Ft
• Hársas-tó büfé épületének
építése: 2.410.032 Ft
• Hársas-tó esőbeálló kialakítás: 1.578.483 Ft
• Hársas-tó WC, hulladéktá
roló takarópalánk: 332.577 Ft
• Hársas-tó környéki túraútvonal fejlesztése, illetve nádtetős
kiülők beszerzése: 1.238.250 Ft
• kuty amenhely építé se:
22.776.899 Ft
• színházépület vizesblokk
felújítása: 9.961.830 Ft
• Várkert gyalogos és kerékpárút közvilágítás kiépítése:
2.920.365 Ft
• várkerti parkoló kivitelezése:
26.209.663 Ft
• várkerti parkoló közvilágítás
kiépítése: 4.443.730 Ft
• a szentgotthárdi sporttelep
új sportöltöző épületének kialakítása (2015-2016.): 39.999.990 Ft
• útfelújítások (Deák F. u., színház mögötti útszakasz, Rózsa F.
u. - Zsidai u., Tótfalusi úti járda,
Hétház u., Tompa M. u., Váci M.
u., Alsópatak u., Felsőpatak u.,
Zöldlomb u., Erdei u., Toldi M. u.,
Babits M. u., Kodály Z. u., Dobó
I. u., Kodály Z. u., Széchenyi úti
hídhoz kapcsolódó burkolat-felújítás): 255.705.217 Ft
• városi térinformatikai rendszer kialakítása: 23.399.750 Ft
delkezés alapján az ingatlanuk
kaszálásáról a szükségesség
mértékének megfelelően folyamatosan, de évente legalább
két alkalmommal kell gondoskodni. A második kaszálás határideje 2016. szeptember 15.
Kérjük városunk tisztább és
egészségesebb környezetének
biztosítása érdekében fentiek
betartását !
Együttműködésüket előre is
köszönjük!
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal
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Vastaps a fúvósok húsvéti koncertjén
Március 27-én este tartotta hagyományos húsvéti fúvóskoncertjét Szentgotthárd Város
Fúvószenekara a Színházban.
Telt ház előtt muzsikáltak, és
a hagyományokhoz híven itt
adták át az Év zenésze címet
is. A zenekar tagjainak titkos
szavazása alapján holtverseny alakult ki, ezért Bedics
Annamária klarinétos és Pap
Annamária Esz-alto szaxofonos is megkapta a díjat.

elmondta, az idén 110 éves
fennállását ünneplő együttes
Rápli Róbert karnagy vezetésével, „C”, azaz felső koncertfúvós
kategóriában kért minősítést,
és érdemelte ki az “arany” fokozatot, amely eddigi legnagyobb
szakmai elismerése, 5 évig használhatják nevük mellett ezt a
minősítési fokozatot. Míg az
őszi koncerten jobbára magyar
zeneszerzők koncertdarabjait
szólaltatták meg, húsvétkor
modern fúvószenét és szvinges
A zenekar kezdte a műsort, popzenét játszottak. Jobbára
majd Szalai Szabolcs konferálta olyan új műveket, melyeket eddig
a hangversenyt. Bevezetőjében nem hallhattak a zenekartól.
A koncert nyitányaként James
B ar ne s , kor t árs
amerikai zeneszerző Alvamare
Overture című darabja csendült fel,
majd a népszerű
kor társ holland
fúvósszerző, Jacob
de Haan műveiből
szólaltatott meg egy
csokorral a zenekar. A nyitó darabot
hallhatták már a minősítő koncerten is.
Címe: Oregon. A
Az Év Zenésze:
mű egy Oregon álPap Annamária és Bedics Annamária
lambeli utazás tör-

Babasétány kialakításának
folytatása a 2015-ben
született gyermekeknek
A „Minden születendő
gyermeknek ültessünk egy
fát” című program keretén
belül faültetésre kerül sor.
Szentgotthárd Város Önkormányzata várja az ültetésre a programba jelentkező
családokat 2016. április 16-án
(szombaton) 11:00 órakor, a
Zsida-patak mellé (helyrajzi
szám: 403/102).
A faültetés megkezdése
előtt köszöntőt mond Huszár
Gábor polgármester.
Kérjük Önöket, amen�nyiben a faültetésben részt

kívánnak venni, jelezzék a
palyazat2@szentgotthard.hu
e-mail címen.
A faültetéshez szükséges
eszközök (ásó, lapát) korlátozott mennyiségben állnak
rendelkezésünkre.
Amennyiben lehetősége
engedi, a gördülékeny munkavégzés érdekében saját
munkaeszközt (ásó vagy lapát) szíveskedjen magával
hozni.
Szentgotthárd Város
Önkormányzata

Fúvósok a színpadon
ténetét eleveníti fel, amely során rencnek, a FEZO Kereskedelmi
megjelenik a sokszínű amerikai Kft. képviselőjének.
A hangverseny záró zenei
táj, és vele a tradicionális zenei
motívumok is. A zenekar egyik blokkjában népszerű popzekedvenc darabja az Oregon, azért nét játszott a fúvószenekar. A
is tűzték újra műsorra. A második swinges alapú big-band muzsikát
mű címét egy varázslatosan szép hosszas és lelkes tapssal üdvözölnémet városról, Ammerlandról te a közönség. A slágerdarabokat
kapta. A zenei blokk harmadik Tóth Dániel, a Szombathelyi
műveként zenekari fantáziát szó- Művészeti Szakközépiskola jazzlaltattak meg a holland szerzőtől, ének szakos növendéke énekelte
melynek címe FreeWorld Fantasy. (több országos énekversenyen
A második zenekari rész után kapott már különdíjat).
Rápli Róbert karnagy
szólt a közönséghez.
A karnagy elmondta,
a tavaszi fúvóskoncert hagyományosan
összekapcsolódik a fúvósbállal. A hangversenyt követően ismét
a LIPA étterem látja
vendégül a szórakozni vágyókat, értékes
tombolatárgyakat sorsolnak ki a nagylelkű
felajánlóknak köszönhetően. A bál bevéteZenészek a hangversenyen
le a fúvósegyesületet
gyarapítja, ebből fedeA koncert záró részében Micha
zi a zenekar utazási költségeinek
egy részét. Az együttes köszöni el Boublé két slágerét, a Sway-t
és továbbra is várja az adó 1 és a Feeling Good-ot, valamint
százalékos felajánlását. Majd a Bon-bon együttes örökzöldjét,
Bedőcs Gábor, a Szentgotthárd a Valami Amerikát. Utóbbi daFúvóskultúrájáért Egyesület el- rabban a szólót Papp Annamária
nöke köszöntötte a zenészeket, mutatta be szaxofonon.
A hálás közönség tapssal köés átadta Az Év Zenésze-díjat
Bedics Annamáriának és Pap vetelte a ráadásszámokat, háAnnamáriának. Megköszönte romszor is visszatapsolták a
segítségüket és oklevelet adott színpadra a fúvószenekart.
(t. m.)
át két fő pártoló tagjuknak,
Fotó: Melus Marcell
Monek Mónikának és Szőke Fe-
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Lomtalanítás
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a
lakosságot és az intézményeket,
hogy a Müllex Közszolgáltató
Nonprofit Kft. közreműködésével lomtalanítási akciót
szervez az alábbi napokon és
helyszíneken:
2016. április 23-án (szombaton):
Szentgotthárd Rába-folyótól keletre eső területe (Füzesi
– József A. – Széchenyi – Bethlen G. – Rózsa F. – Táncsics
M. – Mária – Petőfi S. – Kisfaludy S. – Kossuth L. – István
király utcák által határolt
terület valamennyi utcája) és
Rábakethely városrészen
2016. május 07-én (szombaton):
Szentgotthárdon a Rábafolyótól nyugatra eső utcákban, így a Pável Á. ltp-en, Hu-

nyadi, Május 1., Malom, Mátyás
király, Móricz Zsigmond, Ady
Endre, Baross Gábor, Jókai
és a Gárdonyi G. utcákban,
valamint Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu,
Farkasfa, Zsida és Zsidahegy
városrészeken.
Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel 7 óráig a
lakásban keletkezett, felhalmozott és feleslegesség, vált
tárgyakat szállítójárművel
megközelíthető közterületre
helyezzék ki.
Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését szelektáltan
végzik, külön tehergépkocsikkal a lomokat (pl.:bútor,
berendezési tárgy, eszköz
stb.), külön a gumiabroncsot
90 cm átmérőig.

Az elektronikai hulladékok (szétbontatlan televízió, rádió, mosógép, hűtőgép stb.) a közterületekre
NEM HELYEZHETŐK KI!
Az elektronikai hulladékok
elhelyezésére 2016. április
22-én (pénteken) 9:00-16:00
óra között a SZET Szentgotthárdi Kft. telephelyén (9970
Szentgotthárd, Füzesi út 8.)
kihelyezett konténerben,
2016. május 6-án (pénteken)
pedig 8:00-9:00 óra között
Farkasfán autóbusz-fordulóban, 9:00-10:00 óra között
Máriaújfaluban labdarúgópályánál, 11:00-12:00 óra
között Zsidahegyen a volt
vegyesboltnál és 13:00-14:00
óra között Rábafüzesen a
vegyesboltnál lesz lehetőség.
A lakosság figyelmét nyomatékosan felhívjuk, hogy

elektronikai hulladék, építési
anyag, törmelék, „lapátos
áru” (homok, mészhidrát,
cement, egyéb), nagyméretű
gumiabroncs (pl. traktorgumi), faág, fanyesedék, veszélyes hulladék, autó és egyéb
bontási műveletekből, ipari
és kereskedelmi tevékenységből származó hulladékok, valamint a szabványos
edényzetben is elhelyezhető
hulladékok kirakását mellőzzék !
B ővebb információval a
szolgáltató a 94/726–000-as
telefonszámon áll rendelkezésükre.
Egyben felhívjuk a figyelmüket , hog y az idén sem
szervezünk őszi lomtalanítási
napot.
Együttműködésüket előre is
köszönjük!

Szentgotthárd Város Jegyzője
Szentgotthárd
Széll K. tér 11.

szerint a gyermeknek abban
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik , akik
2013. szeptember 1. előtt
születtek, és még nem járnak
óvodába. A jegyző a szülő
kérelmére és az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével az ötödik életév
betöltéséig felmentést adhat
a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól.
Amennyiben gyermeke
a z óvo dakötelezettségét
külföldön teljesíti, a Szülő
köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül
írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt!
Táj ékozt at á sul közlöm,
hogy az óvoda felveheti azt
a körzetében lakó gyermeket
is, aki a harmadik életévét a
felvételtől számított fél éven

belül betölti, feltéve, hogy a
településen minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.
A Játékvár Óvodában 1-1
csoportban szlovén és német
nemzetiségi óvodai nevelés
folyik. Ezúton hívom fel a szülők figyelmét, hogy eziránti
igényüket a beíratásnál írásban szíveskedjenek jelezni.
Az intézmények működési
(felvételi) körzete a Szentgotthárdi Kistérség területe.
A felvételnél a szentgotthárdi székhely óvoda esetében
elsősorban a Szentgotthárdon, a tagóvodák esetében
elsősorban az adott tagóvoda
településén lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező
gyermeket kell felvenni az
intézménybe, ezt követően
pedig a maximális férőhely
erejéig a kistérségi igényeket is kielégíti az intézmény.
Az óvoda köteles felvenni,
átvenni azt a gyermeket, aki
életvitelszerűen az óvoda
körzetében lakik.
Jelentkezéskor az adatokat a szülő/gondviselő/ sze-

mélyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványával, valamint a gyermek
nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványával kell
igazolni.
A szülő, amennyiben azt
az óvodai beiratkozás napján
– az elektronikus elérhetőségének megadásával azt kérte
–, elektronikus úton értesítést
kap arról, hogy a gyermeke
óvodai felvételt nyert vagy
felvétele elutasításra került.
A g yermek felvételéről
2016. június 04-ig döntés
születik, túljelentkezés esetén
felvételi bizottság dönt.
Felhívom a Tisztelt Szülők
figyelmét, hogy az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése jogkövetkezménnyel
jár. Az a szülő, aki nem íratja
be óvodaköteles gyermekét,
szabálysértést követ el. A
szabálysértés pénzbírsággal is
büntethető, melynek mértéke
ötezer forinttól százötvenezer
forintig terjedhet.
Szentgotthárd, 2016. április 1.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

FELHÍVÁS
Felhívom az érintett Szülők
figyelmét, hogy a 2016/2017es nevelési évre vonatkozóan,
az
ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ
JELENTKEZÉSEKRE
Szentgotthárd Város és Kistérsége területén működő
Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde
óvodáiban
2016. május 03. ( kedd )
07.00-17.00 óráig és
2016. május 04. (szerda )
07.00-17.00 óráig kerül sor.
A jelentkezések helye:
– Játékvár Óvoda, Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
– Micimackó Tagóvoda,
Magyarlak, Temető u. 1.
– Csillagvirág Tagóvoda,
Csörötnek, Vasúti u. 16.
A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény
2015. szeptember 1-jétől hatályba lépett rendelkezése
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SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
FELHÍVÁSA
A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló
18/2000. (IV. 27.) ÖKT rendelet alapján
• a képviselő-testület tagjai,
• 50 szentgotthárdi polgár (nevével, lakcímével, aláírásával)
• valamint bármely szentgotthárdi civil szervezet
a
„Szentgotthárd Város Díszpolgára Cím”
„Szentgotthárd Városért Cím”
„Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj”
„Szentgotthárd Közoktatásáért Díj”
„Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”
„Szentgotthárd Egészségügyéért és
Szociális Ellátásáért Díj”
„Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja”
„Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj”
„Idősek az Idősekért Cím”
odaítélésére javaslatot tehetnek.
Továbbá:
• a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj”, a „Szentgotthárd
Közoktatásáért Díj” és a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért Díj” vonatkozásában az érintett területen feladatokat ellátó önkormányzati / önkormányzati társulási fenntartású,
Szentgotthárdon működő intézmények vezetői,

• a „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” vonatkozásában
az érintett területen ellátó, az önkormányzat területén működő
sportegyesületek vezetői,
• a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj” esetén a Szentgotthárdon működő Nemzetiségi Önkormányzatok képviselő-testületei
és elnökei,
• az „Idősek az Idősekért Cím” esetén a Szentgotthárdon működő szociális intézmények és az Idősügyi Tanács is adhatnak
ajánlást.
Kérem, hogy a kitüntetésre jelölt személy életútjának, munkásságának és az adományozás alapjául szolgáló érdemeinek,
tevékenységének részletes indoklásával ellátott ajánlásaikat
2016. április 30-ig
Domiter Judit Önkormányzati és Térségi Erőforrások intézményi ügyintéző részére szíveskedjenek eljuttatni.
Elérhetőségek:
• Személyesen: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal,
I. emelet, 22-23. sz. iroda
• Levélben: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, 9971
Szentgotthárd, Pf.:23.
• E-mailben: judit@szentgotthard.hu
Szentgotthárd, 2016. március 18.
Tisztelettel:
Huszár Gábor
polgármester

FELHÍVÁS
SZÉLL KÁLMÁN ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATRA 2016.
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 SZMSZC III. Béla Szakképző
Iskolájában, továbbá, akik a
szentgotthárdi középiskolákban tanulmányi eredménytől
függetlenül rendkívül 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 a Szentgotthárdhoz való kötődés a jövőben
is fontos, és tanulmányaik
során szakmai, tudományos
tevékenységükkel segíthetik
a város fejlődését.
Támogatott pályázók: középiskolás korosztályból 4+1 fő, a
felsőoktatásban tanulmányokat
folytatók közül 3 fő.

Az ösztöndíj ideje: 10 hónap.
Az ösztöndíj mértéke: a középiskolás pályázók számára
5000 Ft/hó, a felsőoktatásban
tanulmányokat folytatók számára 10. 000 Ft/hó.
A Széll Kálmán ösztöndíjra
pályázni kell, a pályázat benyújtásának határideje: 2016.
augusztus 31.
Az ösztöndíjra érdemesnek
ítélt középiskolás tanulóknak
a pályázatukban ismertetett
vázlat alapján témadolgozatot kell készíteni, amelyet a
pályázat évében december
31. időp ontig kell leadni
legalább 8, legfeljebb 25 oldalban.
Az érintett középiskolákban – az ott tanító tanárok
közül mentor segíti a pályázni

kívánó tanulókat. 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,
a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, illetve honlapján
olvashatják az érdeklődők.
Felvilágosítás: 553-021 v.
553-072-es telefonszámon
vagy e-mailben a kisterseg@
s z e nt g o tth a rd . hu v a g y a
judit@szentgotthard.hu címen.
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A sárvári várban a Szentgotthárdi Fotóklub
A Szentgotthárdi Fotóklub
alkotóinak munkáiból nyílt
kiállítás a Nádasdy-vár Folyosó Galériájában március 4-én,
amelyet Bartakovics Andrea
pedagógus nyitott meg.
Akár „Gotthárdi Napoknak”
is titulálhatnánk március első
hétvégéjét Sárváron – mondta Kondor János, a Nádasdyvár Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatója, utalva a
Szentgotthárdi Fotóklub kiállítására és Gyécsek József,
szintén szentgotthárdi alkotó
két nappal később nyíló tárlatára. A Szentgotthárdi Fotóklub
bemutatkozása a Nádasdy-vár
Folyosó Galériájában valójában
több mint egyszerű kiállítás,

ugyanis egy reményteljes kapcsolat elmélyülését is jelzi a
Sárvári Fotóklubbal, amely tavaly
szeptemberben kapott alkalmat a
szentgotthárdi bemutatkozásra.
Ilyen szempontból akár viszonzásnak is tekinthető a mostani
tárlat.
Kóta Pál sárvári énekmondó felveze tő műs ora ut án
Bartakovics Andrea szentgotthárdi pedagógus nyitotta meg
a kiállítást. Méltatta az alkotók
és a képek sokszínűségét, a
különböző érdeklődéseket és
látásmódokat. Mindenféle műfaj
és technika megtalálható a galéria falain, hiszen az ételfotóktól
a tájképeken és a portrékon át
megjelenik a szín, a fény, a tónus, az élet és a dráma egysége.

Kondora István, Benkő Sándor, Bartos Károly

Bartos Károly, Bartakovics Andrea, Steffel Csaba
A fotók történeteket mesélnek
el arról, hogy készült a kép, mit
látott a fotós, ugyanakkor a néző
agyában pedig elindítanak egy
új történetet. A fotó megörökít
egy pillanatot, és örökül hagyja
az utókornak.
Bartos Károly, a Szentgotthárdi Fotóklub elnöke elmondta,
hogy hat évvel ezelőtt alakultak,
amatőr közösségükben 10-15
különböző korosztályhoz tartozó
fotós tevékenykedik.
Köszönetet mondott a szentgotthárdi önkormányzatnak,
amely támogatja munkájukat,
többek között ezt a kiállítást
is. Sikerült jól integrálódnia a
fotóklubnak a város életébe,
támogatásukért cserébe a Szent-

gotthárd könyv fotóanyagának
jelentős részét ők adták a városnak, és a Csatakönyv fotóanyagához is jelentős mértékben
hozzájárultak.
A szentgotthárdi fotósoknak
Pajor András, a Sárvári Fotóklub
titkára köszönte meg a sárvári
bemutatkozást. A barátság jegyében bizakodásának adott hangot,
hogy a jövőben is folytatódhat
az együttműködés a két város
fotóklubja között.
A kiállítás március 29-ig tartott nyitva.
(Megjelent a Sárvári Hírlap
márciusi számában)
Fotó: Makrai Tamás

A III. Béla Megyei Informatika Versenyrõl
Idén tizenhatodik alkalommal rendezték meg a III.
Béla Megyei Informatika
Versenyt. Ebben a tanévben
48 versenyző nevezett.
A versenyt minden Vas megyei középiskolában meghirdették, először egy online fordulón
kellett teljesíteni a diákoknak. A
második fordulót március 23-án
rendezték meg az SZMSZC III.
Béla Szakképző Iskolában. A
rendezvény célja volt: fejleszteni
a diákok informatikai tudását;
lehetőséget adni arra, hogy a
középiskolások összemérjék
elméleti és gyakorlati tudásukat.
Az idén 8 iskola 16 csapata,
mintegy 48 versenyző nevezett.

Az I. fordulón a versenyzők
online teszt feladatsort oldottak meg iskolájukban. Ennek
eredményeként a legtöbb pontot
elért 6 csapat (iskolánként legfeljebb egy) jutott a döntőbe.
A legjobb egyéni helyezetteket
is díjazták: 1. Szajkó Péter
SzSzSZC Horváth Boldizsár
Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskolája, 2. Berta Dominik Szombathelyi Műszaki
SZC III. Béla Szakképző Iskolája, 3. Roznár Gergő NYME
Bolyai János Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium
A döntőt március 23-án tartották. A csapatoknak egy órában
weblapszerkesztést és grafikai
komplex feladatot kellett meg-

oldaniuk, majd a saját iskolájukban elkészített multimédiás
bemutatót kellett előadniuk 15
percben. A téma „Okoskütyük” a
mindennapokban volt. A szervezőbizottság a komplex feladatot,
a független háromtagú szakmai
zsűri pedig a bemutatókat értékelte, az összesített eredmények
alapján alakult ki a csapatok
sorrendje.
A versenyt a szentgotthárdi
III. Béla Szakképző Iskola
– Báger Zoltán, Berta Dominik, Laczó Balázs – csapata
nyerte, ők vehették át a III.
BÉLA – Vándorkupát, Felkészítő tanáruk Palkóné Nagy
Zsuzsanna volt. A második helyezett a szombathelyi Horváth

Boldizsár Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskola csapata lett, míg a harmadik
helyet a szombathelyi Gépipari és Informatikai Műszaki
Szakközépiskola tanulói szerezték meg.
A szervezők díjazták az I.
fordulóban legjobban szereplő
iskolát is, ebben a rangsorban a
Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola csapata nyert, így ők
szerezték meg az „ixion – kupát”. A versenyzők az oklevél
mellé értékes jutalmakat kaptak,
melyeket az iskola partnerei, a
versenyt támogató cégek ajánlottak fel.
(Információ: Szakképző iskola)
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Tojáskeresés a füzesi könyvtár húsvéti játszóházában
A Rábafüzesért Egyesület és
a Móra Könyvtár rábafüzesi
fiókkönyvtára évek óta közösen rendez gyerekprogramokat. Idén március 25-én
húsvéti játszóházba hívták
a füzesi és a környékbeli
gyerekeket. A résztvevők az
egyesület játékos feladatait
is megoldhatták, és Bedi
Beatrix könyvtáros kézműves foglalkozásán is részt
vehettek.
A húsvéti játszóház sok gyereket vonzott idén március 25-én.
Már kora délután megkezdődött
a program a füzesi fiókkönyvtárban. Az egyesület tagjai játékos

rejtvényeket állítottak
össze, amit kisebbek
és nagyobbak is meg
tudtak oldani. Lehetett keresztrejtvényt
megoldani, húsvéti
puzzle-t kirakni, érdekes labirintuson
végigmenni, rajzokon különbségeket
keresni, de színezőt
is választhattak a legkisebbek. Újságpapírból kiszebábot hajtogattak, s
ráírták, mit szeretnének a tűzben
elégetni.
A könyvtár kézműves foglalkozásán ki-ki választhatta a húsvéti
nyúl vagy bárány elkészítését vá-

Kézműves foglalkozáson

szebábokat, s a rossz
tu l aj d o n s á g o k k a l
együtt nagy vidámság
közepette elégették.
Mire hűvösebbre
fordult az idő, ismét a
jó meleg könyvtárban
folytatták a munkát
szülők és gyerekek
egyaránt. Sok kézműves termék készült, és
a rejtvényeket is megKiszebábot égettek
oldották. Az ügyeskegással, ragasztással, színezéssel. désért mindenki jutalmat kapott
A gyerekek többnyire szüleikkel az egyesület tagjaitól. Estére sok
vettek részt a foglalkozáson, így élménnyel tértek haza a gyerekek.
(tria)
a szülők, nagyszülők is közreműködtek a feladatok
megoldásában.
Amíg a kicsik ügyeske dtek a köny v tárban, két nagyobb segítő csokitojásokat és
bárányokat rejtett el
a könyvtár udvarán a
fűben, amit a kisebbek
nagy lelkesedéssel kerestek meg. Mindenki
talált az elrejtett tojások, csokifigurák közül
néhányat.
Az udvaron egy
alumínium vödörben
Tojáskeresés a zöldben
gyűjtötték össze a ki-

Gyõzött a „tevekaraván” a jelmezversenyen
A Nyugdíjas Pedagógusok
és Barátaik Egyesület tíz
tagja részt vett a Vas Megyei
Nyugdíjas Szövetség által
meghirdetett szombathelyi
jelmezversenyen.

Az egyesület tagjai szabadidejükben kulturális, oktatási,
sport, egészségügyi, kézműves
tevékenységük mellett humoros
jelenetekkel is szórakoztatják az
érdeklődőket. Ezt értékelte a

A szereplők a zsűri elnökével

Vonul a tevekaraván

megyei zsűri, ahol az egyesület
a tevekaraván jelenettel első
díjas lett.
Az arab zenére felvonulók,
a teve, amit két férfi jelenített
meg, a jellegzetes sivatagi karavánoktól eltérően három háremhölgy is elkísérte az emírt,
a beduinokat, valamint egy

személy gondoskodott a teve
utáni köztisztaságról.
A rendezvény százötven résztvevője nagy tetszéssel fogadta az
előadást.
Az egyesület ezzel a szerepléssel az összetartozást erősítette és
szimbolizálta.
(Schreiner Vilmosné)
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A Szentgotthárdon működő
civil szervezetek száma stabil, jelenleg a Szentgotthárdi
Civil Fórum teljes jogú tagja
45 civil szervezet, a pártoló
szervezetek száma 15, összesen 60 szervezettel tartanak
kapcsolatot, ebből 5 kistérségi település egyesülete.
A Szentgotthárdi Civil Fórum
beszámolt a képviselő-testület
márciusi ülésén. Kiemelték a
legfontosabb feladatokat: ös�szefogják a szentgotthárdi civil
szervezetek tevékenységét, működtetik a civil irodát, kulturális
közmunkásokat foglalkoztatnak
a saját és a tagszervezetek tevékenységének segítése végett,
megvalósítanak évente 5-6 saját
programot, több alkalommal
helyben tájékoztató fórumot és
tanácsadói napot szerveznek.
Negyedévente egyeztetnek az
önkormányzattal az időszerű

feladatokról, és előkészítik és
megkötik a „Cselekvési tervet”
az önkormányzattal, sikeres
pályázatokon szereznek pénzt
a működésükhöz. Az elmúlt
évben már tizedik alkalommal
állítottak májusfát a szentgotthárdi civil szervezetek és rendeztek főzőversenyt a május 1-i
Civil Napon.
A Vöröskereszttől örökölt
Baráti találkozót immár 15. alkalommal sikerült megrendezni.
A civil szervezetek Opel családi
napját harmadik alkalommal
gazdagították ételbemutatóval,
kulturális műsorral, ajándéktárgyak árusításával, véradásszervezéssel, vércukorszint-méréssel.
A kulturális közfoglalkoztatás
nemcsak munkatársat biztosít,
hanem a civil iroda eszközparkja is bővült a program által,
íróasztallal, számítógéppel. A
Civil Alapból 5,2 millió Ft-tal
támogatást kaphatott a civilek

Közel 2,5 milliót nyertek
a NEA pályázatokon
A Nemzeti Együttműködési Alaphoz (NEA) több szentgotthárdi civil szervezet nyújtott be pályázatot. Szakmai célokra, és
működésük támogatására kértek anyagi támogatást. Hat szervezet sikerrel vette az akadályokat. A Brenner János Emlékhely
Alapítvány 300 000, a Rábavidéki Ifjúsági Egyesület 255 000,
a Szentgotthárdi Énekegyesület 1 000 000, a Szentgotthárdi
Barokk Templomért Alapítvány 261 000, a Szentgotthárdi Civil
Fórum 250 000, a Hármashatár Baráti Kör Magyarlak 300 000
forintot nyert. A civil szervezetek eddig összesen 2 366 000
ezer forint támogatást nyertek a NEA pályázatokon.

Fotó: Csörnyi Zoltánné

A civil szervezetek élete átszövi a város életét

Civiek a kistérségi forgatagon
által megvalósított mintegy 40
program. NEA pályázaton nyert
250 ezer Ft a civil iroda működését segíti.
A 2016. évre megkötött „Cselekvési terv” a civil szervezetek
által leadott programok szerint
készült, amely alapul szolgál és
prioritást kell, hogy élvezzen a
Civil Alap felosztásakor. A Civil
Fórum 2016-ban is megvalósítja
mára hagyományossá vált városi
programjait. Legfontosabb célja

a „Civil Koncepció” megalkotása, a középtávú együttműködés
megteremtése az önkormányzat
és a szentgotthárdi civil szervezetek között, és a partneri kapcsolat további erősítése.
A Civil Fórum elnöksége április 5-i közgyűlésén is beszámolt
a 2015-ös évi tevékenységéről, és
elfogadták a 2016. évi munkatervet és költségvetést.
Kovács Márta Mária
a Civil Fórum titkára

Kedves érdeklõdõ!
A SZEOB Tótágas Bölcsőde

„BÖLCSŐDEKÓSTOLGATÓRA”

várja
2016. április 16-án 10:00-12:00 óra között
mindazon szülőket gyermekeikkel, akik szeptembertől
szeretnék igénybe venni a bölcsődei ellátást.

Zöld Szentgotthárd cím – pályázat
Szentgotthárd Város Önkormányzata a környezetbarát helyi
termékek, helyben nyújtott szolgáltatások és helyi hagyományok
megőrzésére, népszerűsítésére
és elismerésére Zöld Szentgotthárd címet alapított. A cím a
Szentgotthárdon 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
térségében 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 szolgáltatás nyújtója, a helyi hagyomány
ápolója. A Zöld Szentgotthárd
cím elnyerésére jelöltet állíthat
továbbá
– a szentgotthárdi térség
bármely képviselő-testülete,
polgármestere,
– a szentgotthárdi képviselőtestület tagja, továbbá
– bármely bírósági nyilván-

tartásba vett civil szervezet,
amelynek székhelye a szentgotthárdi térségben van.
Pályázni 2016. május 31-ig,
a hivatal.szentgotthard.hu
weboldalról letölthető adatlappal lehet. Az adatlap és a
pályázati kiírás teljes szövege
megtalálható a www.hivatal.
szentgotthard.hu weboldalon,
a Hirdetmények menüponton
belül, a hatósági és koordinációs ügyekhez kapcsolódó
hirdetmények között.

14 Szentgotthárd

2016. április

László Lajos labdarúgó emlékére
Az életünk sokféle helyzetet tud teremteni. Az elmúlt időszakban az Alpokalja Kupa küzdelmeinek, a
sikereknek örültünk, aztán jött a szomorú hír: László
Lajos („Kongó”) elhunyt. A sors nem kedvezett neki,
a betegség igen gyorsan ragadta el. Nehéz szavakba
önteni azokat az érzéseket, amelyek László Lajos
halála után kavarognak az emberben. Nehéz, mert
mindenki más emléket őriz vele kapcsolatban. Mégis
az elismerés, a hiánya az, amelyben egyöntetű az őt
ismerők véleménye.
Régi ismeretség volt a miénk, korban is egyidősek
voltunk, általános iskolai éveink alatt közös szenvedélyünk a labdarúgás volt. Az iskolai focibajnokságban is egy csapatban játszottunk, közösen szerveztük a nyári
szünetekben az Utcák-Terek bajnokságát, de itt már más-más
csapatokban játszottunk. A sors úgy hozta, hogy évekkel később
mindenki a maga útját járta. Felnőtt fejjel aztán újból találkoztunk
a Rába Kupa kispályás focitornáin, mint játékosok, szervezők. A
kupa nagyon sikeres volt, igen sok nézőt vonzott. Sok-sok emlék fűződik kettőnk barátságához az életünk folyamán. A sport megszál-

lottja volt, sok éven át játszott a Szentgotthárdi
Vasas SE labdarúgó-csapatában. Pályafutásának befejezése után, még évekig, mint sportvezető tevékenykedett a Szentgotthárdi MSE-nél,
igazi sportemberként. Aktivitása, rátermettsége,
sportszakmai tudása és felkészültsége, emberi
hozzáállása megalapozta szakmai tekintélyét.
Nyugdíjas évei alatt is a sport határozta meg
életét, az Alpokalja Kupa Versenybizottságának
több évig volt tagja. Halála veszteséget jelent a
város labdarúgásának, s hiányozni fog az elkövetkezendő teremlabdarúgó-tornán is. A labdarúgó
szakág területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismerésre méltó, mindig legjobb tudása szerint, hittel
és becsülettel dolgozott. Velem együtt, akik szerették és tisztelték,
mindig gondolnak rá, büszkék lesznek arra, hogy ismerték. Még
szüksége lett volna rá családjának, Szentgotthárd sportjának,
labdarúgó közösségének.
Nyugodjék békében!
Csuk Alajos nyugdíjas városi sportfelügyelő

Mozimûsor
PREMIER! április 15. 19:00,
április 16. 19:00, április 17.
18:00
Jöttünk, láttunk, visszamennénk 3. – A forradalom (szinkronizált francia vígjáték – 2D)
Április 16. 17:00, április 17.
16:00
Kung Fu Panda 3. (szinkronizált amerikai-kínai családi
animációs film – 3D)
Április 18. 19:00
Farkas Totem (szinkronizált
kínai-francia kalandfilm – 3D)
Április 19. 19:00 (Filmklub)
Hajnali láz (magyar-svédizraeli játékfilm – 2D)
Április 22. 19:00 (Oscar-díj
2016: legjobb film)
Spotlight – Egy nyomozás
részletei (feliratos amerikai
thriller – 2D)
Április 23. 17:00, április 24.
16:00

Robinson Crusoe (szinkronizált belga-francia családi
animációs film – 3D)
Április 23. 19:00
Farkas Totem (szinkronizált
kínai-francia kalandfilm – 3D)
PREMIER! Április 24. 18:00,
április 25. 19:00
Beépített tudat (szinkronizált
angol-amerikai akciófilm – 2D)
Április 26. 19:00 (Oscar-díj
2016: legjobb film)
Spotlight – Egy nyomozás
részletei (feliratos amerikai
thriller – 2D)
PREMIER! április 29. 19:00,
május 1. 18:00, május 2. 19:00
Anyák napja (szinkronizált
amerikai vígjáték – 2D)
Április 30. 17:00, május 1.
16:00
A dzsungel könyve (szinkronizált amerikai családi kalandfilm – 3D)
Április 30. 19:00
Beépített tudat (szinkronizált
angol-amerikai akciófilm – 2D)
Május 3. 19:00 (Filmklub)
Utóélet (magyar film – 2D)
ANYÁK NAPJÁRA
Ebben az esztendőben május
elseje nemcsak a munka ünnepét jelenti, hanem az anyák
napját is. Ebből az alkalomból
a Csákányi László Filmszínház

vasárnapra olyan filmeket ajánl,
amelyek valódi kikapcsolódást
biztosítanak minden korosztály
számára. Aznap délután Kipling klasszikus meséjét nem az
édesanyáknak kell felolvasniuk a
gyermekeiknek, mert A DZSUNGEL KÖNYVE 3D-ben kerül a
moziba, ahol a családok együtt
izgulhatják végig a kis Maugli kalandjait. Hihetetlenül látványosra
sikeredett ez a produkció, mert az
élőszereplős felvételek elegyednek az elképesztő számítógépes
grafikával, amelyek a legmodernebb technikát felhasználva
keltik életre a történetet. Az esti
film pedig az ANYÁK NAPJA
című vígjáték lesz, amelyből
kitűnő színészek közreműködésével megtudhatjuk, hogy mi a
közös a lobbanékony Sandyben
(Jennifer Aniston), a káprázatos
ékszereket reklámozó Mirandában (Julia Roberts) és a férjét
odaadóan szerető Jesseben (Kate
Hudson)? Annak ellenére, hogy
dolgos hétköznapjaik jelentősen
eltérnek egymástól, valamennyien megtapasztalják, hogy mit is
jelent édesanyának lenni. A jeles
ünnepek alkalmával sokaknak
fejtörést okoz, hogy vajon mivel
lepjék meg szeretteiket. Anyák
napjára különleges ajándék lehet
akár egy mozijegy is.

További információk és online
helyfoglalás:
www.csakanyimozi.hu
IMPOZÁNS ÉVKEZDÉS
A szentgotthárdi moziban
a digitális vetítéstechnikára
történő átállás óta egymás után
dőlnek meg a korábbi rekordok.
Most például az elmúlt esztendők első negyedévei közül
az idei lett a legeredményesebb. Az említett időszakokban
2014-ben 95 alkalomra 3685,
2015-ben 93 előadásra 5041,
2016-ban pedig 108 vetítésre
már összesen 6838 Vendég
érkezett. Egyre többen jönnek
a szomszédos járásokból is,
nemcsak családok és baráti
társaságok, hanem szervezett
iskolai és felnőtt csoportok
egyaránt. Különelőadásra 9
alkalommal került sor, ezekre
összesen 959 személy ült be,
közel egyharmaduk Körmendről utazott ide. A bemutatott
filmek közül a legnézettebb lett
3D-ben a Zootropolis – Állati
nagy balhé című animáció (646
fő), 2D-ben pedig a Nagyfater
elszabadul című vígjáték (460
fő). A magyar alkotások vonatkozásában a Saul fia című
Oscar-díjas drámára ültek be a
legtöbben (425 fő).
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SPORTPROGRAMAJÁNLÓ
– Szentgotthárd és térsége –

Máriaújfalu SE.–Szalafő FC
(Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016. 04. 17. – 16:00
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
Labdarúgó V-VI kcs-os fiú és
leány Diákolimpia Megyei Döntő
Időpont: 2016. 04. 21. – 09:30
Helyszín: Szentgotthárd Városi
Sporttelep
Kiswire Szentgotthárd–Király
SZE (Megyei I. labdarúgó mérkőzés)
Időpont: 2016. 04. 23. – 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi
Sporttelep

Szentgotthárdi KK–Balatonfüredi KSE II (Kézilabda NB II.
Északnyugat)
Időpont: 2016. 04. 24. – 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 18:00
Helyszín: Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8 é.f.
Á.I., Tornacsarnok
Futball Klub Szakonyfalu–
Rábatótfalui SE. (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016. 04. 24. – 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya
Alsószölnöki STE–Nagyrákos SE
(Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016. 04. 24. – 13:30
Helyszín: Alsószölnök Sportpálya

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

Szentgotthárdi Civil Fórum 18897023-1-18
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 18892901-1-18
Szentgotthárd Énekegyesület 18893311-1-18
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete 18894219-1-18
Szentgotthárdért Közalapítvány 19246200-1-18
Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 18888324-1-18
Horgász Egyesület Szentgotthárd 19895794-1-18
Rábafüzesért Egyesület 18896493-1-18
Farkasfa Jövőjéért Egyesület 18898677-1-18
Egészségesebb Jövőért Alapítvány 18894611-1-18
Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 18898543-1-18
Szociális Otthon Lakóiért Alapítvány 18883570-1-18
A Tehetségekért Alapítvány 18880292-1-18
Alapítvány Szentgotthárd Óvodáskorú Gyermekeiért 18883910-1-18
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 18895564-1-18
Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete 18889727-1-18
Szentgotthárdi VSE 19893589-1-18
Szentgotthárdi Kézilabda Klub 19247964-2-18
Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 18894941-1-18
Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért 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 Fittness Szentgotthárd SE 18271948-1-18
Szentgotthárd - Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete 18204481-1-18
Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért 18880230-1-18
ÖRNYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány 18284476-1-18
Máriaújfaluért Egyesület 18896929-1-18
Rábatótfalusi Sportegyesület 19893503-1-18
Skorpió Kich-Box Sportegyesület 18892808-1-18
Brenner János Emlékhely Alapítvány 18880711-1-18
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 19247737-1-18
Támogasson szentgotthárdi civil szervezetet!

Thermalpark Szentgotthárd
VSE–Soproni Sörgurítók SE
(Teke NB I Nyugati csoport)
Időpont: 2016.04. 24. – 10:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi
Sporttelep, Tekepálya
Rábatótfalui SE.–Viszák KSE
(Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016. 05. 01. – 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Máriaújfalu SE.–Telekes Medosz
SE (Megyei III. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016. 05. 01. –16:00
Helyszín: Máriaújfalu Sportpálya
Szentgotthárdi KK– Tarján SE
(Kézilabda NB II Északnyugat)
Időpont: 2016. 05. 07. –16:00
Ifjúsági mérkőzés: 18:00

Helyszín: Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8 é.f.
Á.I., Tornacsarnok
Tabak1 Szentgotthárd–Rum KSC
(Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016. 05. 07. – 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi
Sporttelep
Futball Klub Szakonyfalu–Őriszentpéter SE (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016. 05. 08. – 16:00
Ifjúsági mérkőzés: 14:00
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya
Magyarország–Szerbia (U23 Válogatott tekemérkőzés)
Időpont: 2016. 05. 07–08.
Helyszín: Szentgotthárd Városi
Sporttelep, Tekepálya

Hengerel a Rábatótfalu
A megyei I. osztályban szereplő Kiswire Szentgotthárd
VSE eddigi tavaszi eredményei
ve g ye s ek . D önte tlen, g yőzelem, vereség , idegenb en
győzelem, otthon vereség. A
Rábatótfalui SE eredményei
viszont imponálóak . Vétek
lenne, ha ez a csapat anyagiak
hiányában nem indulhatna
magasabb osztályban.

Eredmények:
Szentgotthárd–Répcelak  1-1
Csepreg–Szentgotthárd 
1-3
Szentgotthárd–Tápláni KSK 2-3
Jánosháza–Szentgotthárd  1-0
Szentgotthárd–Kemenesalja 2-1
Rábatótfalu–Rábagyarmat  2-1
Őriszentpéter–Rábatótfalu  2-3
Rábatótfalu–Magyarszecsőd 6-1
Ivánc–Rábatótfalu 
0-3
Rábatótfalu–Szarvaskend  1-1

Darts-hírek
A Szentgotthárdi Darts Club
továbbra is aktívan részt vesz
a város sportjának életében,
jelenleg 16 főből áll az egyesület
tagsága. Nemrég ért véget a Club
házi csapatbajnoksága, melyet
a Club elnökségéből álló Team
President, Talabér Gábor és
Bucsek Tamás nyert meg, a második helyen apa-fia páros, a Team
Family, név szerint Könye Tamás
és Máté végzett. A helyi versenyeken és edzéseken kívül idegenben
is rendszeresen megmérettetik
magukat a csapat tagjai. Többen
részt vettek a rábahídvégi nyílt
versenyen, ennek eredményéről

a későbbiekben tudunk beszámolni. A Nyugat-Dunántúl régió
darts liga körmendi versenyében
legutóbb Goda Péter és Lábodi
Gábor vettek részt. 48 indulóból
Lábodi Gábor bejutott a legjobb
nyolc közé, ott a jelenlegi listavezető, a szombathelyi Pósfai
Miklós állta útját a további menetelésnek. Goda Péter ezúttal
kevesebb szerencsével járt, már
a csoportmérkőzések után búcsúzott a versenytől. A Club tervei
között szerepel egy nagyszabású
verseny lebonyolítása, amelyre a
következő hónapokban kerülhet
sor, köszönet a sok támogatónak.
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Gotthárdi kézilabdázók Gotthárdi futók Ausztriában
A F e l d b a c h m e l l e t t i Ifj. Borbély Sándor nemcsak
a II. Tavaszváró nõi
Leitersdorfban több mint korosztályában, de a felnőtt
600 futó állt rajthoz kü- mezőny értékelésében is szép
lönböző távokon és kor- helyezést ért el.
kézilabda-tornán
Jobb gotthárdi eredmények:
csoportokban a szezonnyiMárcius 19-én ötcsapatos
női kézilabdatornát rendeztek Nagycenken.

A tornán részt vett a szentgotthárdi „hobby” női kézilabda
csapat is. A gotthárdi csapat a
házigazda Nagycenk, Gönyű,
Kapuvár, Ágfalva gárdáival mérkőzött meg. A gotthárdi együttes
mind a négy mérkőzését megnyerve 100 %-os teljesítménnyel
megnyerte a tornát. A torna
gólkirálynője 25 góllal Tóth Ber-

nadett (Szentgotthárd) lett. Végeredmény: 1. Szentgotthárd, 2.
Gönyű, 3. Kapuvár, 4. Nagycenk,
5. Ágfalva.
A győztes csapat tagjai: Cséve
Krisztina, Bartakovics Helga,
Tóth Bernadett, Dakos Katalin,
Cséve Tiborné, Papp Anna,
Papp Kincső, Kozma Eszter,
Kovácsné Nardai Lilián, Merkli
Katalin. A hobbysportolók május végére hasonló tornát terveznek a szentgotthárdi sportcsarnokban.

Hobby kézilabdacsapat

XI. Király Kupa
Az SZMSZC III. Béla Szakképző Iskolája 2016 tavaszán
rangos nemzetközi teremlabdarúgó tornának adott helyet.
A rendező iskola csapata mellett Muraszombat, a Kölcsey
Ferenc Gimnázium, illetve a
Vörösmarty Mihály Gimnázium
csapata vett részt a színvonalas
női és férfi tornát is magába

foglaló rendezvényen. Idén 11.
alkalommal találkoztak a csapatok, amit hasonlóan a többihez,
nagy várakozás előzött meg.
Jó alkalom ez arra, hogy új barátságok szövődjenek, ezzel is
elősegítve a hármas határon élő
diákok, pedagógusok, iskolák
együttműködését.
A városi sp or tcsarnokba
kilátogató közönség nagy csa-

XI. kiraly kupa 2. helyezett leany csapata III. Bela

tó „Vulkanland” utcai futóversenyen, köztük több
gotthárdi futóval.

4.219 m
Férfi abszolút: 4. ifj. Borbély
Sándor
Férfi 18-19 év: 1. ifj. Borbély
Sándor
Női abszolút: 4. Woki Edina

A szervezők kitettek magukért, volt színvonalas versenyközpont, zene
és moderálás,
nemzetközi ütős
zenek ar, korhű
egyenruhába öltözött ágyúsok ,
akik ágyúlövésre
indították a népes
mezőnyt. Befutás után bőséges
választék várt a
futókra süteményekben, gyümölcsökben és italokban. A kellemes,
tavaszias időben
a dimbes-dombos
Kozepen feketeben Woki Edina
terep jelentett külön erőpróbát az
8.438 m
indulók részére. Több gotthárdi
Férfi 35-39 év: 4. Kovács Balázs
futó csak éppen hogy lemaFérfi 60-64 év: 4. Borbély
radt a dobogóról, Woki Edina
például csak 5 másodperccel. Sándor
XI. kiraly kupa gyoztes fiu csapata III. Bela

tákat, sportszerű küzdelmet
láthatott.
A hölgyeknél a Vörösmarty
Mihály Gimnázium csapata
szerezte meg az első helyet,
megelőzve a „bélások” női együttesét. Harmadik helyen végzett a
Kölcsey csapata.
A férfiaknál nagyszerű játékkal
az SZMSZC III. Béla Szakképző
Iskola csapata végzett az első
helyen. Második a Vörösmarty
Mihály Gimnázium csapata,

harmadik a Kölcsey Ferenc Gimnázium lett. Negyedik helyen
végzett a Muraszombat férfi
együttese.
A kupákat és az egyéni díjakat
a KLIK Szentgotthárdi Tankerületének vezetője, Császár
Tamás, valamint Korpics Ferenc
adták át.
A napot baráti beszélgetéssel
és egy tartalmas ebéddel zárták
a csapatok és vezetőik a Lipa
étteremben.
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Koszár gyõzelme a 11. Pozsony félmaratonon,
Somogyi senior bajnoki címe
Mozgalmas hétvégén van túl
a Synergy Fitness Szentgotthárd SE két hosszútávfutója.
Április 2-án Somogyi Gábor,
a Budapesten megrendezett
Mezeifutó senior bajnokságon
állt rajthoz. Meggyőző futással
szerezte meg korosztályában
(M55) az Országos Mezeifutó
bajnoki címet 6 km-es távon.

Április 3-án Koszár Zsolt
Poz sonyban állt rajthoz
félmaratoni távon. A különböző
távokon több mint 11000 ember
húzott futócipőt. A verseny
Zsolt számára egy felkészülési
állomás volt az április 24-i zürichi maratonhoz. A szentgotthárdi atléta már a verseny elején
az élre állt, ennek köszönhetően
magabiztosan szerezte meg

a győzelmet 66:50-es idővel
a szlovák bajnok Urban Jozef
(67:49) előtt.
„Örülök a győzelemnek! A
tervemet az elképzeléseim szerint sikerült megvalósítani,
mivel az elejétől egyenletesen
tartottam a 3:10-es km-ket.

Tánc Európa-bajnoki siker
Horváth Kristóf és Szatmári
Orsolya szentgotthárdi táncosok a Moszkvában 2016.
március 19. és 20. között
megrendezett European
Championship Artistic Dance
rangos versenyén a latin táncok Európa-bajnokságán a
dobogó 2. fokára állhattak fel, a Latin koreografált show táncban
pedig az előkelő 5. helyezést érték el.
Az immár Európa-bajnoki ezüstéremmel rendelkező táncosok, Horváth Kristóf és Szatmári
Orsolya tavaly augusztusban nyitották meg tánciskolájukat Szentgotthárdon, ahova gyerekeket
és felnőtteket egyaránt
várnak. A K&O Dance
Studio néven működő iskolában sokan igyekeznek
elsajátítani a különböző
társastáncok lépéseit.

Kristóf és Orsolya a tanítás
mellett rendszeresen képviselik
városunkat és hazánkat országos,
illetve nemzetközi versenyeken.
A kijutásban Szentgotthárd
Város Önkormányzata is támogatta a táncosokat.
fotó: Szatmári Mihály

Pozsony nem tartozik a gyors
pályák közé, így még emel az
eredmény értékén. Zürichben a
lehető legjobb eredményt szeretném elérni. Az olimpiai kvóta
megszerzéséhez 2 óra 19 percen
belül kell futnom” – nyilatkozta
Zsolt a versenyt követően.

A Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola

MŰVÉSZETI BEMUTATÓ ESTJE
2016. május 7. 17 óra
Széchenyi István Általános Iskola aulája
Program:
Képzőművészeti tanszak kiállítása
A kiállítást megnyitja: Csomósné Boros Erika tanárnő

A Zeneiskola csoportjainak koncertje

A rendezvény jótékony célú, melynek bevételét a
Zeneiskola Szülői Munkaközössége az iskola tanulóira

fordítja.
Szeretettel várjuk rendezvényünkre!

OLTA

Napok

SZENTGOTTHÁRDON
2016. MÁJUS 13. (PÉNTEK)

2016. MÁJUS 14. (SZOMBAT)

·18:30 SZAMBA – a magyar ﬁlmkomédia vetítése
·20:00 „SZÍNPADON A SZAMBA!”

·15:00 GYEREKRABLÁS A PALÁNK UTCÁBAN (magyar ifjúsági vígjáték)
·17:00 VILÁGSZÁM! (magyar vígjáték)

egy különleges este a ﬁlm bemutatásának 20. évfordulóján
KOLTAI Róberttel, DÉS Lászlóval és LUKÁTS Andorral

Jegyár: 550 Ft További információk és online helyfoglalás:
www.csakanyimozi.hu

Jegyár: 550 Ft

SZENTGOTTHÁRDI SZÍNHÁZ Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7.

CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ Szentgotthárd, Hunyadi út 1.

CSÁKÁNYI LÁSZLÓ FILMSZÍNHÁZ Szentgotthárd, Hunyadi út 1.

(a vetítésre és a közönségtalálkozóra egyaránt érvényes)
További információk és online helyfoglalás: www.csakanyimozi.hu

·18.00 MÓRICZ ELFELEDETT REGÉNYEI SZÍNPADON

Egész hétvégén megtekinthető:

·20:00 „JELENETEK 2 HÁZASSÁGBÓL”

-„KOLTAI RÓBERT A FILMVÁSZNON” – fotókiállítás a Moziban
-„KOLTAI RÓBERT A SZÍNPADON” – fotókiállítás a Színház aulájában
TÁMOGATÓK:

Beszélgetés B. TÖRÖK Fruzsina írónővel
és KOLTAI Róbert színész-rendezővel. A belépés ingyenes!
Két egyfelvonásos komédia a Weöres Sándor Színház előadásában
Szereplők: KOLTAI Róbert, BÁLINT Éva, KÁLMÁNCHELYI Zoltán, VARGA Dóra

Jegyárak: Felnőtt: 900 Ft, gyermek/nyugdíjas: 500 Ft
Elővétellel kapcsolatos információk: 06 94/554-106, www.pannonkapu.hu

