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Búcsú
az alma
matertôl
A szentgotthárdi Vörösmarty Mihály
Gimnázium két végzős osztálya búcsúzott az iskolától, a tanároktól és
iskolatársaktól április 30-án.

Szentgotthárdon a Civil Fórum szervezésében immár hagyománynak számít
a város májusfájának felállítása. Április
30-án a Városkapu szobor mellett kapott
helyet a lecsupaszított és feldíszített
fenyőfa.

A közel ötven civil szervezetet magába
foglaló Civil Fórum első ízben 2006-ban
szervezte meg ezt a hangulatos, sok embert
mozgósító eseményt.
Folytatás a 2. oldalon

Szentgotthárdon munkaerôhiány van
Szentgotthárdon újabb korszerűen
kialakított szolgáltatóhelyet adtak át
május 6-án. A Kossuth Lajos utcában
alakították át a korábbi művelődési
házat munkarő-piaci ponttá.
A Himnusz eléneklése után Harangozó
Bertalan kormánymegbízott szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta, nem véletlen, hogy

Széll Kálmán városába gyakran látogatnak
el magas szintű kormányzati képviselők. Az
1906-ban épült, általános takarékpénztári
épület részleges felújításával most minden
igényt kielégítő munkaerő-piaci pontba
várják az ügyfeleket, a korábbi munkaügyi
kirendeltség költözött ide.
Folytatás a 3. oldalon

Ötven maturandus járta végig az
osztálytermeket, majd osztályfőnökeik
vezetésével, énekelve elindultak a napsütötte városban egészen a körforgalomig.
Szülők, hozzátartozók, ismerősök között
vezetett az út.
Folytatás a 4. oldalon
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Vidám májusfaállítás a város kapujában
Folytatás az 1. oldalról
Április 30-án, a Városkapu szobornál gyülekeztek mindazok,
akik részt kívántak venni a fa
felállításában és díszítésében. A
kora esti órákban meg is érkezett a 16 méteres fa a rábafüzesi
erdőből.
Kovács Márta Mária, a Szentgotthárdi Civil Fórum titkára
elmondta, a több éves, sikeres
együttműködésnek köszönhetően az idén is a Szentgotthárdi Erdészettől kapták a fenyőt, melyet
a Horgász Egyesület tagjai vágtak
ki, és egy vállalkozó segítségével
hozták a helyszínre. (Az idén
betonozott aljzatba rögzítették,
ezentúl nem kell kiásni, később
betemetni a helyét.)
2010-től a májusfaállítás szalagkötési ceremóniával is kibővült. A színes papírszalagokon
kívül – mellyekkel a kisebb
gyerekek, szüleik és nagyszüleik
élvezettel díszítették a fa ágait – a

civil szervezetek képviselői egyegy mottóval, üzenettel ellátott
selyemszalagot is kötöttek a fán
elhelyezett koszorúra. Néhány
kiragadott mottó: Többet tenni
a világért, mint amennyit a világ
tesz érted – ez a siker! Cseleke-

deteinkkel mi magunk adunk
értelmet az életnek! Nincs, ami
többet érne, mint az életünk,
és amit belőle csinálni tudunk
és merünk! Az élet szép, ha
azzá tesszük! Mindennap tégy
valami jót, s azzal kiszorítasz
valami rosszat a világból! Ne
gyógyítsuk a betegséget, hanem
előzzük meg! Az az ember, aki
vak a természet szépségeire, az
élet örömeinek csak a feléből
részesül! A zene lelki táplálék,
amely semmi mással nem pótolható! Könnyebb az élet, ha
dalolhatsz róla.

A Szentgotthárdi Civil Fórum
elnökségének véleménye szerint
ezek a szalagok a városban működő civil szervezetek sokszínűségét
jelképezik, és ezen felül a civilek
összetartozását is szimbolizálják.
A népes hölgykoszorú és gyereksereg nagy tapssal jutalmazta azt
a pillanatot, amikor a férfiak rutinos munkájának köszönhetően
teljes pompájában egyenesen állt
a fa. A gazdagon díszített májusfa
a kitáncolásig, június 3-ig állhat
büszkén e kis város kapujában.
Csörnyi Zoltánné
Fotó: Bana Ferenc
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Szentgotthárdon munkaerôhiány van
Korszerű munkaerő-piaci pontot adtak át a városban
Folytatás az 1. oldalról
Ez már a harmadik ilyen jellegű szolgáltató egység átadása a
megyében, amelyek 100 milliós
uniós és 30 milliós kormányzati
forrásból létesültek. Dicsérte a
jó együttműködést a város vezetésével, hiszen a közelmúltban
hasonlóan korszerűen átalakított
és kialakított helyen kormányablak is nyílt a városban.
V. Németh Zsolt, az agrártárca
államtitkára, a térség országgyűlési képviselője arra utalt, hogy
ez az épület korábbi funkciójában a város gazdasági erejét is
szimbolizálta. Nagy szükség lett
itt egy munkaügyi szolgáltató
irodára, ahogy az ország más
részein is. A mai szentgotthárdi
helyzetről azok a munkaerőt kereső felhívások árulkodnak, amelyek már olvashatók az új iroda
előterében. Javulnak az országban a foglalkoztatási mutatók,
a munkanélküliségi ráta. Talán
most egy kicsit más szerepe lesz
ennek a munkaerő-piaci pontnak, mint a korábbi kirendeltségnek volt. Szerepet tölthet be a
pályaorientációban éppúgy, mint
a megfelelő tanácsadásban is. Jó
volna, ha a térségben sikerülne
feltölteni az üres álláshelyeket.

a gazdaság jelentősen
Cseresnyés Péter mondott beszédet
fejlődött, ugyanakkor a
munkanélküliségi ráta
is csökkent. 2010-ben,
a kormányváltás idején
3,8 millióan dolgoztak az
országban, most már több
mint 4,2 millió munkavállalót tartanak nyilván.
Igaz, ebből csaknem 200
ezer közfoglalkoztatott.
A munkanélküliségi
ráta egyes hírek szerint
6 százalék alá esett. A
foglalkoztatást illetően
az ország egyes területein azonban más-más
problémák adódnak. Az
Alföld bizonyos részein
még mindig sok a munkát ke- szolgálják. A kormány arra törekreső, míg másutt, mint például szik, hogy a közfoglalkoztatásból
Szentgotthárd térségében is, minél több embert bevonjon
azért küzdenek a munkaadók, az elsődleges munkaerőpiacba,

Magyarországon 4,2 millió
munkavállalót tartanak nyilván,
ebből 200 ezer a közfoglalkotatott
hogy megfelelően képzett szakembereket találjanak. Nemcsak
az értelmiségi, de a szakmunkás
területen is egyre jobban lehet

Dr. Orbán István, Cseresnyés Péter, V. Németh Zsolt,
Harangozó Bertalan

ezért átalakítják a
közfoglalkoztatási
rendszert is, az itt
foglalkoztatottak három csoportba sorolásával. Ez is segíthet
abban, hogy jóval
többet kereshessenek majd, mint közfoglalkoztatottként.
Ez az iroda lényegében szolgáltatási
hely, amely a sokadik a sorban, s ilyen
célra már 6 milliárd
forintot költöttek.

Az a munka, ami itt zajlik, olyan
szolgálat, amely emberek sorsát
befolyásolhatja.
A történelmi egyházak képviselői megáldották a helyet,
majd a Szózat elhangzása után
a meghívottak körbenéztek az
irodában. Az ezt követő állófogadáson dr. Orbán István, a
járási hivatal vezetője mondott
pohárköszöntőt.
lendvai

I m pr e ssz um
A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja
Kis zenélés után Cseresnyés
Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár mondott avatóbeszédet. Hangoztatta, hogy eljutottunk oda, hogy

érvényesülni, sőt, egyre nagyobb
az érdeklődés a szakmunkások,
a műszaki szakemberek iránt.
A leendő szakgimnáziumok is
az ipari szakemberképzés célját

Felelős szerkesztő: Treiber Mária • Felelős kiadó: Szentgotthárd
Város Önkormányzata • Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
• Nyomdai előkészítés, nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft.,
Szombathely • Terjesztés: Savaria Post • ujsag@szentgotthard.hu
ISSN 0238-9312
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Búcsú az alma matertôl
Folytatás az 1. oldalról
A ballagási ünnepséget, amelyen részt vett Huszár Gábor,
Szentgotthárd polgármestere,
Császár Tamás járási tankerületi igazgató is, a gimnázium
felújított díszudvarán tartot-

ták. A diákok elköszöntek az
iskolától, a gimnázium nevében
Balogh Éva igazgató búcsúztatta
a fiatalokat.
A hagyományokhoz híven az
ünnepségen adták át a „Vörösmarty Gimnáziumért” emlékplakettet, amelyet kitűnő tanulmányi eredményéért valamint
az iskola és a város életében végzett kiemelkedő
kulturális tevékenységéért
Kanics Máté (12.g) kapott.
A gimnázium nevelőtestületének döntése alapján
„Az évfolyam legjobb tanulója” címet Hidasi Evelin 12.g osztályos tanuló
érdemelte ki. Tanulmányi
és sportversenyeken elért
kiváló eredményéért Császár Levente Tibor (12.g),
Dancsecs Mátyás Gábor
(12.g), Dancsecz Tamás
(12.b) és Szivós Martin
(12.g) vehetett át jutalmat
és oklevelet.
Bana Ferenc
Fotó:
Vörösmarty gimnázium
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Ballagás a III. Béla Szakképzô Iskolában
Idén a faggyal vicsorgató április végén huncut mosollyal
kacsintottak le az égiek a
ballagókra, s megelőlegezett
bizalmuk jeléül napsütéssel
aranyozták be a 96 végzős
diák búcsúzását az SzMSzC
III. Béla Szakképző Iskolájától.
Az öt osztály végzősei hagyományosan énekszóval, tarisznyával a vállukon, virágokkal a kar-

szólt a mesemondó szeretetteljes
hangján a ballagókhoz, s kedves,
emberi, humoros ünnepi beszéde által – a fentebb már emlegetett – égiek mosolyát hintette a
búcsúzók arcára.
A tradíciókhoz híven vehették
át a végzős szakiskolások és a
maturandusok a kiemelkedő
sport, kulturális, közösségi
vagy tanulmányi munkájukért
járó jutalmakat. Közülük Orbán Attila, Hertelendy Levente,

ki-ki képletesen elengedhette
magától gyötrő gondjait, vagy
az iskolás évek nehéz pillanatait,
esetleg új erőre kaphatott abban
reménykedve, hogy meghallgatásra kerülnek az égbe szálló

üzenetek, a titkos kívánságok.
Mi sem akarhatnánk mást kedves ballagóinknak, mint sikeres
vizsgákat, s boldog felnőtt létet.
(Táncos Beatrix)
Fotó: szakképző iskola

Szlovén állami kitüntetést kapott
prof. dr. Gadányi Károly

jukon ballagtak végig a városon,
majd névadónk szobrát megkerülvén tértek vissza utoljára
együtt kedves osztálytermeikbe.
Az ünnepség hangulata méltán

Nagy Judit, Domján Dominik,
Soós Attila és Szabó Bence
érdemelték ki a legrangosabb
elismeréseket. Bízván a derűs jövőben, iskolánkban idén

Április 26-án Ljubljanában
az Elnöki Palotában vette
át kitüntetését prof. dr.
Gadányi Károly, dr. Borut
Pahor szlovén köztársasági
elnöktől.
Dr. Gadányi Károly a Nyugat-magyarországi Egyetem
Savaria Egyetemi Központjának nyugalmazott elnök-rektorhelyettese több évtizedes
munkájával segítette a szlovén-

magyar kapcsolatok alakítását,
hozzájárult a két ország felsőoktatási intézményei együttműködésének kialakításához
és elmélyítéséhez. Kiemelkedő
tevékenységét ismerte el a Szlovén Köztársaság Érdemérmének átadásával dr. Borut Pahor,
a Szlovén Köztársaság elnöke.
A ljubljanai ünnepségen részt
vett Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat
elnöke is.

Prof. dr. Gadányi Károly átveszi
a kitüntetést dr. Borut Pahortól

tükrözte az alma mater miliőjét,
hiszen a megrendítő búcsúvers, s
a bélás éveket felidéző elköszönő
diák gondolatai után Korpics
Ferenc nevelési igazgatóhelyettes

rendhagyó módon egy kedves
momentummal zárult a ballagás: a vizsgák előtt álló végzősök egy-egy színes léggömbbe
zárhatták kívánságaikat, így
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Helytörténeti vetélkedô Gotthárd napján
Szentgotthárd Város Önkormányzata Gotthárd napja
alkalmából helytörténeti
vetélkedőre hívta a környék általános iskoláinak
felső tagozatos tanulóit. A
megmérettetésre 13 csapat
jelentkezett.
Május 5-én, Gotthárd napján a
Színház aulájában gyűltek össze
a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola, az Apátistvánfalvi
Kéttannyelvű Általános Iskola,
a Széchenyi István 5-8. évfolyamos Általános Iskolája és a
Vörösmarty Mihály Gimnázium
csapatai, hogy számot adjanak a
város történetéhez kapcsolódó
ismereteikről. A feladatok között
szerepelt puzzle, totó, kakukkto-

jás is, de a legnagyobb próbatételt az idegenvezetés jelentette
a gyerekeknek. A csapatoknak
egy-egy szentgotthárdi épületet,
látnivalót kellett bemutatniuk
úgy, mintha egy általános iskolai
csoportot vezettek volna körbe
az adott helyeken. Mindenki
szépen megoldotta a feladatot,
voltak, akik kiemelkedően teljesítettek, kreatívan, sok ismeretet
beleszőve szemléltették az adott
nevezetességeket.
A feladatokat egy háromfős
zsűri értékelte, Molnár Piroska,
a Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum igazgatója, Kovács
Andrea, a Széll Kálmán Bizottság elnöke és Csuk Ferenc
helytörténeti kutató, városunk
díszpolgára.
Fotó a versenyről

A győztes csapat, a Szentgotthárdi Spiritus, és felkészítő
tanáruk (Horváth Zsuzsanna tanárnő, Kovács Lili,
Nagy Rozi, Klujber Dorina)
A szoros küzdelemből a Vörösmarty Mihály Gimnázium egyik
csapata, a Szentgotthárdi Spiritus
került ki győztesen. Klujber Dorinát, Kovács Lilit és Nagy Rozit
Horváth Zsuzsanna tanárnő
készítette fel. Második helyezést
ért el a Széchenyi iskolából érkező Okoskák csapata, Cserpnyák
Renáta, Kovács Péter és Hanzsek
Fatima, felkészítő tanáruk Katona
Beáta tanárnő volt. A képzeletbeli
dobogó alsó fokára is vörösmartysok állhattak, a Bohóchal nevű
csapatot Sisak Dorottya, Fábián
Fanni és Weingart Krisztina al-

kotta, felkészítő tanáruk Gyécsek
Andrea tanárnő volt.
A vetélkedő eredményesen
zárult, minden résztvevő élményekkel, új ismeretekkel gazdagodott, és senki nem távozott
üres kézzel. A Móra Ferenc
Városi Könyvtár és Múzeum,
a FE-ZO Kft., a Szentgotthárd
és vidéke ÁFÉSZ, a GotthárdTherm Kft., Kardos Zoltán és a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás járult hozzá a
gyerekek jutalmazásához.
Szép Renáta
Fotó: Molnár Piroska

A 2015. évi kompetenciamérés eredményei
a szentgotthárdi gimnáziumban
Az Oktatási Hivatal évek óta
február végén teszi közzé
az előző évi kompetenciamérések eredményét. A 6.,
8. és 10. évfolyamos diákok
matematikai és szövegértési
készségét mérik fel minden iskolatípusban. Az előző
évekhez hasonlóan az idén is
jól szerepeltek diákjaink.
Szép eredményekkel büszkélkedhet iskolánk jelenlegi 7. G osztálya. A tavalyi megmérettetésen
matematikából 119 ponttal múlták felül az általános iskolai országos átlagot, sőt 50 ponttal a kis 8
évfolyamos gimnáziumokét is,
pedig ők már – bár a gimnázium
tanulói – általános iskolai tanterv szerint tanulnak (az osztály

pontszáma 1610 volt). Ugyanez
a helyzet szövegértésből is, ahol
pontszámuk 1659 lett, szemben
az általános iskolai 1480 és a kis
gimnáziumok 1596 pontjával.
Szignifikánsan jobb eredményt az
egész országban is csak 16 iskola
(a 8 évfolyamos gimnáziumokat
is beleértve) ért el.
Hasonlóan szépen teljesítettek
gimnáziumunk 8. osztályosai (a
jelenlegi 9. G osztály). Matematikából az átlaguk 1765 pont, míg
kategóriánké 1675 pont, tehát 90
ponttal múlták felül azt. Még jobb
eredményt tudtak felmutatni szövegértésből. Itt a pontszámuk 1789
volt, míg a kategóriánké 1651,
vagyis 138 ponttal múlták felül
azt, ráadásul a nagy 8 évfolyamos
gimnáziumok átlagánál (1756) is

jobban szerepeltek. A 8 évfolyamos gimnáziumi osztályok közül
csak 1 teljesített szignifikánsan
jobban (86 ilyen gimnázium van az
országban), sőt az ország kb. 2700
iskolája közül is csak 2 mutatott
lényegesen jobb eredményt.
A 8 é v fo l y a m o s g i m n á ziumi oktatásban részt vevő
tizedikesek, a jelenlegi 11. G osztály szövegértésből 1669 pontot
szerzett (az országos átlag 1601).
Matematikából ennél gyengébb
teljesítményt, 1602 pontot (az
országos átlag 1645) értek el.
A jelenlegi 11. B osztály (négyosztályos tagozat) eredménye
matematikából és szövegértésből
is felette van az országos átlagnak
(kis 4 évfolyamos gimnáziumok
átlagának): matematikából 1650

pontot, míg szövegértésből 1690
pontot teljesítettek.
A kompetenciaméréshez hasonlóan célnyelvi (nálunk német
nyelvi) mérés is volt, s itt is a 6.
és a 8. évfolyamon vizsgálódtak.
A 6. évfolyamosok (a jelenlegi 7.
G osztályunk) átlaga 97,5% (12 tanuló ért el 100%-os teljesítményt),
a nyolcadikosoké (jelenlegi 9. G
osztály) 85%-os teljesítménnyel
büszkélkedhet (itt 3 tanuló ért
el 100%-os teljesítményt). Bár
országos eredményt még nem
tett közzé a hivatal, de a fenti
adatok tükrében nyugodt szívvel
várhatjuk a központi értékelést.
Gratulálunk minden érintettnek!
Információ:
Vörösmarty Mihály Gimnázium
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Napirenden a közbiztonság és a város zárszámadása
Április 27-én ülésezett a
szentgotthárdi önkormányzat. A testület tárgyalt a
város közbiztonságáról, az
önkormányzat költségvetésének 2015-ös zárszámadásáról, döntöttek a civil szervezeteket és városrészeket
támogató alap felosztásáról,
és a tekepálya vezérlőpultjának javításáról.
A két önkormányzati ülés
között történtekről beszámolt
Huszár Gábor polgármester.
Elmondta, több országos eseménynek is helyet adott Szentgotthárd. A kétnapos szlovénmagyar gazdasági szemináriumot meglátogatta Szili Katalin
miniszterelnöki megbízott, az
országgyűlés korábbi elnöke, akinek bemutatták a szentgotthárdi
Nagyboldogasszony templomot
és kolostorépületet. A templom
további felújítására 50 milliós
ígérvényt kaptak Soltész Miklós
egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős
államtitkártól.
A polgármester bejelentette:
elkészült a sportöltöző, májusban a világ két legjobb tekeválogatottja, a magyar és a szerb
Szentgotthárdon méri össze
erejét.
Dr. Sütő Ferenc képviselő
hozzászólásában megerősítette,
a templom belsejének további
felújítására szánja a kormány

a pénzt, Köles Erika, a szlovén
nemzetiség parlamenti szószólója közbenjárásának is köszönhető
az eredmény.
A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon, a kábítószer-fogyasztás elleni fellépés
tapasztalatai című beszámolóhoz
kiegészítést fűzött Végvári János,
a Szentgotthárdi Rendőrőrs parancsnoka és dr. Koncz Gabriella,
a Körmendi Rendőrkapitányság
parancsnoka.
Szentgotthárdon 2013-ban
141, 2014-ben 125, 2015-ben
127 bűncselekmény történt, ami
1,6 százalékos emelkedést mutat
az előző évhez képest. A közterületeken elkövetett bűncselekmények: 2013-ban 41, 2014-ben
28, 2015-ben 32, ez 24%-os
növekedés. A Szentgotthárdi
Rendőrőrs nyomozási eredményessége 56, 52%-ról 60,14%ra emelkedett. Végvári János
elmondta, az utóbbi években
emberölés, rablótámadás nem
történt, a bűnesetek java része
vagyon elleni bűncselekmény.
Csökkent a személyi sérüléssel
járó közlekedési balesetek száma
is. A kábítószer-használat nem
jellemző a térségre, a kemény
drogokra nincs fizetőképes kereslet. Tavaly négy esetben fordult elő kábítószer-terjesztéssel
való visszaélés.
Dr. Koncz Gabriella megerősítette, a kapitánysághoz tartozó
62 településen jó a közbizton-

ság. Tavaly a migráció okozta
a legnagyobb gondot, de azt is
inkább a szerb-magyar határon
kellett megoldaniuk a rendőröknek. A szentgotthárdi és
körmendi járásban sem alakult
ki „közbiztonsági deficit”, noha a
rendőröknek a déli határszélen is
helyt kellett állniuk. A területen
az utazó bűnözés jelent veszélyt,
Baranyából, Somogyból érkeznek olyanok, akik fondorlatos
módon főleg az idős embereket
csapják be és lopják meg.
A képviselő-testület megköszönte a rendőrség munkáját, és
elfogadta a beszámolót.
A város 2015-ös zárszámadásáról is tárgyaltak. Kovács Márta Mária, a Pénzügyi és Városüzemeltetési és Jogi Bizottság
elnöke foglalta össze a bizottság
véleményét. „A számok halmaza
mögött ott van az intézmények, az önkormányzati hivatal
tisztességes és felelősségteljes
munkája, a képviselő-testület
döntései és a polgármester
számokban ki nem fejezhető
tárgyalásai, egyeztetései. A
zárszámadás az önkormányzat
gazdálkodásának tavalyi, tényleges adatait tartalmazza”.
A 2015. évi költségvetési rendeletet 3 milliárd 287 millió 512
ezer Ft főösszeggel fogadták
el, évközi kisebb módosítások
után a zárszámadás 3 milliárd
323 millió 354 ezer Ft bevételi
összeggel, és 3 milliárd 078 mil-

lió 113 ezer Ft kiadással zárt.
A bevétel az eredeti költségvetési tervezethez képest 1%-os
növekedést, a kiadás 6,4%-os
csökkenést jelent, a 245 millió
241 ezer forintos pénzmaradványt ez évben felhasználhatja
az önkormányzat. A városban
több mint 1 milliárd forintot
fordítottak 2015-ben beruházásokra (635 millió 658 ezer
Ft) és felújításokra (414 millió
801 ezer Ft).
Kovács Márta Mária elmondta, az önkormányzat gazdálkodása a törvényi előírások
szerint történt, kiemelte, hogy
az önkormányzat működési
bevételének 49,7%-a város lakosságának és vállalkozóinak
hozzájárulása. Megköszönte az
adófizetőknek, a vállalkozásoknak és mindazoknak a segítségét,
akik közreműködtek abban, hogy
a szentgotthárdi helyhatóság a
kötelező feladatok ellátásán túl
is hozzá tudott járulni a lakosság
jobb ellátásához.
A 2015-ös zárszámadási rendeletet elfogadták a képviselők.
Döntöttek a civil szervezetek
támogatásáról, megszavazták,
hogy a mozi vetítéstechnikai
berendezésének garanciáját két
évre meghosszabbítják 5092
Euró, 1,5 millió forintért, és a tekepálya megrongált vezérlőpultját 1340 euró, 415 ezer forintért
megjavíttatják.
(t. m.)

Beíratták az óvodásokat
2016. május 3-án és 4-én
volt a SZEOB óvodáiban,
így székhely óvodájában,
a Játékvár Óvodában is a
beíratás a 2016/2017-es
nevelési évre.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015.
szeptember 1-jétől hatályba
lépett rendelkezése szerint a
gyermeknek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai

foglalkozáson kell részt vennie.
A még óvodába nem járó, óvodaköteles 51 kisgyermekből 38
főt írattak be. Túljelentkezés
nem volt, az elmúlt évihez
képest 6 fővel kevesebben jelentkeztek, 4 szentgotthárdi
kisgyermek pedig a környező
településeken jár majd ősztől
óvodába (Rönök, Magyarlak,
illetve Alsószölnök).
A jegyző, a szülő kérelmére és
az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével az ötödik
életév betöltéséig felmentést
adhat a kötelező óvodai neve-

lésben való részvétel alól – ilyen
kérelem idén nem érkezett.
A beíratásnál 4 gyermek
jelentkezett más településről,
1-1 fő Alsószölnökről, Csörötnekről, Magyarlakról és Vasszentmihályról, akiknek a szülei
Szentgotthárdon dolgoznak,
nem tudják saját településükön igénybe venni az óvodai
szolgáltatást.
A gyermek az óvodakötelezettségét külföldön is teljesítheti, erről a szülő írásban értesíti
a jegyzőt. Az önkormányzati
hivatal eddig 5 kisgyermek

külföldi óvodáztatásáról kapott
igazolást. 4 szentgotthárdi lakcímmel rendelkező kisgyermeket nem írattak be, őket a jegyző
a mulasztással kapcsolatban
felszólítja.
2016 őszétől a SZEOB Játékvár Óvodájának gyermeklétszáma 214 fő lesz (10 csoportban)
a jelenlegi beíratások alapján.
A SZEOB Micimackó Tagóvodájában Magyarlakon 18 kisgyermek, a SZEOB Csillagvirág
Tagóvodájában Csörötneken
pedig 20 kisgyermek lesz ősztől.
Domiter Judit

8

Szentgotthárd

2016. Május

Szentgotthárdi Civilek Napja
Rába-vidéki hüvelyes étkek versenye
Május elseje Szentgotthárdon 2006 óta a Civilek Napja
is. Ebből az alkalomból a
Szentgotthárdi Civil Fórum
évenként főzőversenyt hirdet a város és városkörnyék
civil közösségei számára.
Ebben az évben 11 civilekből
álló csapat jelentkezett arra a
főzőversenyre, melyet ezúttal
a „Rába-Vidéki hüvelyes étkek” címmel hirdettek meg.
A versenyben részt vevő csapatok: Természetjárók Baráti

Szív Klub, Diabetes Klub, Szentgotthárd Énekegyesület, Fiatalok
Szentgotthárdért Egyesület,
Máriaujfaluért Egyesület, valamint a Szentgotthárdi Fotóklub.
Az esős idő sem szegte kedvét
a csapatoknak. A kora délutáni
órákban, vidám hangulatban
álltak neki a főzésnek, és közben
a zsűri kérésére pár soros bemutatkozó versikéket is gyártottak.
Ezekkel a bemutatkozó rigmusokkal nemcsak a rendezvény
hangulatát fokozták, hanem
kedvet is csináltak a készülőfélsertésragu került a tányérra,
ők is szívesen fogyasztották,
hisz készítőik még a látványos
tálalással is elkápráztatták őket.
A zsűri díjazta többek között a
legsejtelmesebb, a legmagyarosabb és a legkívánatosabb ételt is.
A Civil Fakanál 2016. díjat ebben

Köre, Harmónia Egészségvédő
Kör, Szentgotthárdi Nyugdíjas
Egyesület Békefi Antal Népdalköre, Szentgotthárd Térvidéki
Munkások és Lelkesek Egyesülete, Nyugdíjas Pedagógusok és
Barátaik Egyesület, Galagonya

az évben a Máriaújfaluért Egyesület csak férfiakból álló csapata
érdemelte ki. A rendezvény az
esti órákban egymás étkeinekitalainak megkóstolásával, vidám
hangulatban ért véget.
Csörnyi Zoltánné
Fotó: Bartos Károly

ben lévő ételek elfogyasztásához
is. Hamarosan ki is ürült minden
bogrács. Szokás szerint nem volt
könnyű dolga a zsűrinek. Akár
Kati módra készült lencsegulyás,
pörkölt dödöllével, babos-káposztás gulyás, vagy tárkonyos

Wekker Anita második könyvének bemutatója
A szentgotthárdi születésű szerző Könnyező
Ciprus című könyvének bemutatóját Szombathelyen, az Agora MSH klubjában tartották meg.
Az Anita Wekker néven publikáló írónő első
könyve a 2015-ben megjelent misztikus thriller, A 6.25-ös járat, amely jelenleg a harmadik
legnépszerűbb könyv a Libri Könyvkiadó kínálatában krimi és thriller kategóriában.
Az új kötet Görögországban, Zakynthos szigetén játszódó bűnügyi történet. A mesés szigeten megölnek egy magyar lányt, a nyomozásról
szól a könyv. Anita a bemutatón részleteket
olvasott fel a könyvből, és megtudtuk, hogy
egy nyaralás inspirálta a történet megírására.
Borbély Sándor

Négy elsô osztályt
indítanak
Április 14-én és 15-én volt
a beiratkozás a Szentgotthárd
és Térsége Arany János 1-4.
Évfolyamos Általános Iskolájában. Az idén 79 gyermeket
írattak be az iskolába. Ebből
36 gyermek részére kérték a
szülők a német nemzetiségi
nyelv oktatását. A 2016/17-es
tanévben 4 első osztály indul.
A leendő első osztályos gyermekek szüleinek 2016. május
24-én 17 órakor lesz az első
szülői értekezlet.
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Márton püspökhöz fohászkodtak Gotthárd napján
A Szent Márton ereklye

Ascensio Domini, vagyis
Urunk Mennybemenetele
– vagy ahogy eleink ismerték: áldozócsütörtök – az
idei esztendőben egybeesett

Szent Gotthárd püspök égi
születésnapjának (május 5.)
ünneplésével. E napon érkezett Szentgotthárdra Szent
Márton püspök ereklyéje.

A 18. századtól van több feljegyzés arról, hogy Szombathelyen
található a szentnek ereklyéje. Domonkos szerzők mellett Bél
Mátyás 1740 körül keletkezett írása említi, hogy a Szent Márton
templomban a domonkos szerzetesek őrzik a szent ezüstbe foglalt
ujjcsontját. Csak Szent Márton napján helyezték ki megtekintésre és ekkor mindig sok zarándok érkezett a templomba. Ez az
ereklye indult zarándokútra az egyházmegyében Szent Márton
jubileumi évében.
(Forrás: Szombathelyi Egyházmegye)
Márton püspök ereklyéjét
Schauermann János plébános
hozta a Nagyboldogasszony
plébániatemplomba, ahol szentórával vette kezdetét az ereklye
előtti tisztelgés. A szentmise
előtt Huszár Gábor polgármester
köszönte meg a Szombathelyen
szolgálatot teljesítő lelkipásztornak, hogy az Irgalmasság
Szentévében a Rába-parti város
is vendégül láthatja pár órára
Márton püspök ereklyéjét.
Schauermann atya homíliájában rámutatott arra, hogy a
mennyek országát nem odafönt
kell keresni, hanem idelent. A
mennyek országa itt kezdődik,
mindannyiunk szívében. Tanításként pedig azt mondta: meg kell

tanulnunk Szent Márton püspöktől, hogy óvakodnunk kell a gőg
világától, és annak gondolatától.
A szentmisét körmenet követte; a liturgia közös imával ért
véget.
Horváth R. László

Ötletpályázat: közpark, kiállítótér vagy lakások, üzletek
A szentgotthárdi önkormányzat januárban ötletpályázatot
írt ki a Hunyadi úti buszpályaudvar hasznosítására. A megadott határidőig, 2016. március
10-ig három pályázat érkezett,
ezek közül a Titán-Beton Építőipari Szolgáltató Kft. ötletét
találta további elgondolásra alkalmasnak a testület a márciusi
önkormányzati ülésen.
Kovács-Buna József hosszabb
távon az épület elbontását és
közpark kialakítását javasolta. A
temetőkápolna és a jégverem tehetné látványossá a teret, amely
visszakaphatná régi nevét (Szent
János tér).
Középtávon, amíg el nem bontják az épületet, kiállítótér lehetne,
a múzeum és a Honismereti Klub
anyagait mutathatnák be addig,

amíg a volt Kaszagyár területén
meg nem nyitják az ipartörténeti
kiállítást. A gyalogos és kerékpáros
közlekedés észszerűbb kialakítását
és a buszforgalom egyszerűsítését
is javasolta.
Papp Bálint a helyi gazdasági
élet élénkítését elősegítő infrastrukturális fejlesztést ajánlotta, profitorientált módon. A
temetőkápolna környezetének
rehabilitációja után a buszmegálló
áthelyezését és fizetőparkolók
kialakítását javasolta.
Viniczay Tibor, a Titán-Beton
Építőipari Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója a terület teljes
megújítása, a buszpályaudvar
beépítése, lakások és üzletek létrehozása mellé tette le a voksát.
Ugyanakkor pályázatában kiemelte az Eberl Gotthard által befejezett (1895-ben építették újjá) ko-

rabeli Temetőkápolna épületének
hangsúlyozását a buszmegálló és
környezetének átalakítása során.
Pályázatához tervet is csatolt, a
tervezett épületnek biztosítani
kell az átmenetet a kápolna mellett
kialakítandó ligetes parkhoz és
az új kaszagyári beépítésekhez.
A környéken élők biztonságos
közlekedését is meg kellene oldani.

A március 26-án tartott önkormányzati ülésen Huszár Gábor
polgármester egyéni indítványára
a képviselők Viniczay Tibor ötletét tartották további megfontolásra érdemesnek. (Anyagtorlódás miatt májusi számunkban
közöljük a pályázatra érkezett
ötleteket.)
(t. m.)
A Hunyadi úti buszpályaudvar
beépítésére érkezett
Viniczay Tibor
ötletpályázata
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Szentgotthárdi szlovén–magyar gazdasági szeminárium
Április 11-12-én, Szentgotthárdon rendezték a Szentgotthárd - Monošter kezdeményezés második szemináriumát. A rendezvényen több
mint 120 magyar és szlovén,
állami és magánszektorból
érkező szakember találkozott.
2015 áprilisában a két nagykövet védnökségével magyar és
szlovén polgármesterek, üzletemberek, regionális fejlesztési
szakemberek és az egyetemi szféra képviselői találkoztak Szentgotthárdon, hogy az együttműködésben rejlő lehetőségeket
feltárják, megosszák egymással
fejlesztési elképzeléseiket, és
partnereket találjanak projektjavaslataikhoz. A részt vevő felek

jektelképzeléseiket, és ezekhez
partnereket találhattak a határ
túloldaláról. Az első napon üzleti
tájékoztató fórumot tartottak a
Szlovéniában befektetni szándékozó magyar vállalkozóknak.
A kerekasztal-beszélgetésen,
melyet Sárossy Bence, a SzlovénMagyar Üzletemberek Egyesületének irodavezető-alelnöke
moderált, a Mol Slovenija, az Allianz-Hungária és az Alto nyomda képviselői ismertették üzleti
tapasztalataikat. Ezt követően a
résztvevők előadást hallhattak a
Szlovéniában való cégalapítás és
adózás jogi környezetéről. Ezzel
párhuzamosan a kétnyelvűségi
kerekasztal-megbeszélésen vettek részt a szlovén és a magyar
határ menti középiskolák és a
ljubljanai Etnikai Kutatások In-

A tanácskozás résztvevői
ekkor írták alá a Szentgotthárdi
nyilatkozatot, mellyel megalapítottak egy éves rendszerességgel
megrendezendő eseményt, ahol
a szomszédos nemzetek szereplői közötti együttműködés
erősíthető és bővíthető.
A két érintett nagykövetség,
Szentgotthárd Város Önkormányzata, a Határon Átnyúló
Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata, a SzlovénMagyar Üzletemberek Egyesülete, valamint a Határon Átnyúló
e-együttműködést Segítő Önkormányzatközi Kezdeményezés
2016. április 11–12-én rendezte
meg a második szentgotthárdi
szemináriumot az önkormányzati hivatal Refektóriumában.
A kétnapos program során
idén is sor került az együttműködést érintő előadásokra, valamint
a résztvevők bemutathatták pro-

tézetének képviselői, valamint
Boris Jesih, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja
és Perger Valéria, a Szlovén Oktatási Minisztérium rábavidéki
pedagógiai tanácsadója. A kerekasztal-beszélgetést Kissné
Köles Erika szlovén nemzetiségi
szószóló moderálta.
A szemináriumon a turisztikai együttműködés kereteiről
és perspektíváiról is hallhattak
az érdeklődők. A szekcióban a
Magyar Turizmus Zrt., a TDM
Szövetség, a Vas Megyei Turizmus Szövetség, illetve a Maribori Turisztikai Hivatal és a
Muravidéki Turisztikai Társulás
képviselői tartottak előadást. A
párhuzamos szekcióban a Maribori, a Debreceni, a Pannon és a
Nyugat-magyarországi Egyetem,
valamint a kőszegi Felsőbbfokú
Tanulmányok Intézetének kép-

viselői egyeztettek a szlovén-magyar egyetemi együttműködések
erősítésének lehetőségeiről. Az
első nap programját a résztvevők
közös vacsorája zárta, melyet
Szili Katalin miniszterelnöki
megbízott köszöntője nyitott.

gazdasági és Külügyminisztérium Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztályának közlekedési
referense bemutatta a két ország
közötti közlekedésfejlesztési
terveket, majd a Pannon Helyi
Termék Klaszter munkatársai

Ocskay Gyula, Szilágyiné Bátorfi Edit,
Ksenija Skrilec, Huszár Gábor
A szeminárium második napján Ksenija Škrilec, a Szlovén
Köztársaság budapesti nagykövete, Szilágyiné Bátorfi Edit,
Magyarország ljubljanai nagykövete, illetve Huszár Gábor,
Szentgotthárd polgármestere
köszöntötte a résztvevőket. Az
első panelben a résztvevők előadást hallhattak az Őrségi Nemzeti Park és a Goričko Natúrpark
közös projektjeiről, valamint
a szlovén-magyar határ menti
együttműködés intézményi kereteit biztosító Pomurje-Porabje
EGTC-ről. Ezt követően a Kül-

a helyi erőforrásokra alapozott
határ menti gazdaságfejlesztés
lehetőségeiről beszéltek.
A szeminárium résztvevői
lehetőséget kaptak projektelképzeléseik ismertetésére és a potenciális partnerekkel való egyeztetésre. A bemutatott projektelképzelések az önkormányzati
együttműködés, a középiskolai
és szakiskolai oktatás, illetve
az erdőgazdálkodás területét
érintették.
A kétnapos szeminárium a
„Pomurje-Porabje” EGTC technikai értekezletével zárult.

Sztrájkoltak a tanárok
Április 20-án országszerte sztrájkoltak a tanárok. A
szentgotthárdi oktatási intézményekben tartott munkabeszüntetésről kértünk információt Császár Tamástól, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Szentgotthárd Járási
Tankerületének igazgatójától.
A Szentgotthárd és Térsége
Általános Iskola és Gimnázium intézményei közül volt
több olyan iskola, ahol nem
sztrájkoltak a tanárok, voltak
olyanok, ahol csak egy részük
végezte el a kötelezettségét.
Császár Tamás járási tankerületi igazgató elmondta, a

tanulók felügyeletéről, ellátásáról a törvényeknek megfelelően gondoskodtak, azok a tanárok, akik nem sztrájkoltak,
az óráikat is megtartották,
illetve szükség szerint ellátták
a diákok felügyeletét.
A sztrájk idején kevés gyerek
volt az iskolákban, a tankerületi igazgatótól kapott információk szerint a szentgotthárdi
intézményekben az országos
adatoknál többen sztrájkoltak.
(A szakszervezetek véleménye
szerint az országban a tanárok
20%-a nem vette föl a munkát
április 20-án.)
(t. m.)
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Színvonalas volt az országos pneumatikai verseny
Már 23. alkalommal rendezték meg a Csernyánszky
Imre Országos Középiskolai Pneumatika Versenyt,
de a seregszemlének először adott otthont Szentgotthárd. A házigazda a
SZMSZC III. Béla Szakképző Iskolája volt. A háromnapos rendezvény megnyitóján
Huszár Gábor polgármester
is üdvözölte a résztvevőket,
kérve őket, hogy vigyék a
város jó hírét.
Az országos döntőbe 24 csapat
jutott, akik április 7-9-ig mérettek meg, majd teljesítményüket
16 tagú zsűri értékelte. A Ho-

is terveznek majd bevenni a
következő versenyekbe. Raptis
Dimitrios, a versenybizottság
elnöke kiemelte, hogy magas
színvonalú, jól megrendezett
verseny zárult, amely megoldható feladatokkal jelentett kihívást
a diákoknak. A szakmai gyakorlaton iparszerű versenyfeladatokat jelöltek ki. Az átlagos megoldási idő 93 percet vett igénybe.
A város önkormányzatán és a
Festo Automatikai Kft.-n kívül
a szponzorálásában jelentős
szerepet vállaló Opel motorgyár
termelési igazgatója, Csanaki
Jenő jó dolognak tartotta, hogy
a résztvevők láthatták a gyárban
azt a technikát, amit majd folya-

Merényi József dicsérte a szervezőmunkát

a termelésben szerezzenek szakmai ismereteket, tapasztalatokat.
S ez nemcsak a gépészmérnök-képzésben, de a középfokú

A legtöbb elismerésben részesülő békéscsabai csapat felkészítő
tanára még így sem volt elégedett.
Sarusi József szerint még jobb

Huszár Gábor köszönti a résztvevőket

képzésben részt vevőkre is vonatkozik. Jó volna azonban, ha
a leendő szakembereket itthon
is lehetne tartani. A város örült
annak, hogy számukra ezt a
vetélkedőt megszervezhette, és
több elismerést is kapott érte.
A helyezettek díjazása mellett
emléklapokat és opeles ajándék-

eredményt érhettek volna el, ha
a gyakorlatnál nem akadnak el,
mert egy kicsit rövid volt az idő. A
diákok elmondták, hogy négyen
váltak csapattá, jól össze tudtak
dolgozni, ami a siker egyik titka.
Ők lényegében csak beleszagoltak
ebbe a szakterületbe, mert valójában informatikából érettségiznek.

Labritz Béla a duális képzés fontosságát hangsúlyozta

tel Lipa konferenciatermében
megtartott eredményhirdetésen
Merényi József versenyfelelős dicsérte a város vendégszeretetét,
s megköszönte a rendező iskola
igazgatónőjének, Tóthné Nagy
Emesének és kollektívájának a
kiváló szervezőmunkát. A jövőről elmondta, hogy igyekeznek
mindig valami újat, továbblépést
beiktatni, így két új témakört

matosan igyekeznek fejleszteni,
és ebben számítanak azokra a
kollégákra, leendő munkatársakra, akik az átlagból szeretnének
kiemelkedni, valami újat hozni.
Labritz Béla, Szentgotthárd alpolgármestere rámutatott, hogy
a jelen lévő fiatalok potenciális
munkavállalók, akik számára a
duális képzés nagy lehetőséget
teremt ahhoz, hogy közvetlenül

Díjátvétel a versenybizottság elnökétől

csomagot is kaptak a résztvevők.
Az összetett csapatversenyt a
békéscsabai Gépészeti SZKI
tanulói (Kasoly Bence és Vitális
Balázs) nyerték, felkészítő tanáruk Sarusi József. Egyéniben
első lett a tatabányai Péch SZKI
versenyzője Vági Richárd, akinek
felkészítő tanára Jahn György. A
gyakorlati csapatverseny győztese Kiss Roland és Török István
lett, ők a nagykőrösi Toldi SZKIK
tanulói, felkészítő tanáruk pedig
Bakó Kálmán. Az említett szakmai tanárok érdemelték ki az
„Arany, ezüst és bronz fokozatú
felkészítő tanár” címet.

Tóthné Nagy Emese, a rendező
iskola igazgatója kicsit már fellélegezve nyilatkozott. Elmondta,
hogy igyekeztek jó házigazdák
lenni, s most, hogy véget ért a
verseny, alábbhagyott a napi
feszültség. Az iskolában van egy
gépészeti és elektronikai munkaközösség, ők is kivették részüket
a munkából, ahogy több kolléga
is. Bár az iskola tanulói ezúttal
számottevő eredményt nem
értek el, de még csak másodszor
vesznek részt ilyen versenyen,
s néhány év múlva talán már a
győztesek között is jelen lesznek.
Lendvai Emil
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Csuk Ferenc új könyvét is bemutatták
a Költészet Napján
Szentgotthárdon Jókai Anna
lett volna a Költészet Napjának vendége, de az író megbetegedett, ezért némileg
módosították a programot.
Bemutatták Csuk Ferenc új
verseskötetét, és dr. Fűzfa
Balázs irodalomtörténész,
egyetemi docens emlékezett
meg a magyarság kultúrához
kötődő ünnepnapjáról.
A Színházban Csuk Ferencnek
bőven volt dedikálnivalója, mielőtt Horváth Zsuzsanna a legújabb, az „Álmok vermeiben - A
női szépség” című verseskötetét
méltatta volna. A Vörösmarty
Mihály Gimnázium tanárnője

Műveiben megelevenedik lakókörnyezete, megelevenednek
gyermekkori élményei, emlékei.
Verseiben nagy szeretettel emlékezik meg édesanyjáról. Politikai
hitvallását, hazájához való kötödését írta meg „Nekem egy volt,
egy van” című költeményében.
Ahogy oly sok más költőnél, a női
szépség is megjelenik verseiben.
A kötet második részében erről a
szépségről szóló szonett ciklusok
sorakoznak. Csuk Ferenc számba
veszi azt is, ami már közelebb
van, az „Álmok vermeiben” kötet
címadó versében szinte búcsút
int. A tanárnő gratulált a könyv
megjelenéséhez, és további gyümölcsöző alkotó munkát kívánt a

dékoz bennünket azzal a magyar
nyelvvel, amelyet azt gondoljuk,
hogy jól ismerünk. Mondhatjuk,
hogy Arany János után nem lehet a magyar nyelvet ugyanúgy

amelyekre Csuk Ferenc és dr.
Fűzfa Balázs is igyekezett reagálni. Csuk Ferenc elmondta, hogy
mindenképpen illusztráltatni
akarta a kötetet, de nehezen vette

Érdeklődőkből nem volt hiány

A szerző, Horváth Zsuzsanna és dr. Fűzfa Balázs
használni, mint előtte. Részletesen beszélt a költői képekről,
kifejezésekről, metaforákról. Elmondta, hogy Magyarországon
könnyű költőnek lenni, hiszen
itt a legnagyobb számú az egy
főre jutó költők száma. Április
11-e tájékán József Attilára kell
gondolnunk leginkább ebből a
nagy körből. Mindez összefügg
a három nagy hétköznapi ünnepünkkel, a Magyar Kultúra
utalt arra, hogy ez a szerző második verseskötete. Az első még
2001-ben jelent meg, ahogy már
lírai alkotásai, rajzai is napvilágot
láttak. A mostani kötet az elmúlt
tizenöt év alkotásait foglalja
magába. Időközben, 2014-ben a
szentgotthárdi csata 350. évfordulója alkalmából megírta történelmi témájú elbeszélő költeményét, amely szintén a Savaria
University Press gondozásában
jelent meg. A szerző a mostani
kötet verseiben nagyon határozottan van jelen, arcának számos
formáját mutatja meg az olvasónak. Ő a költő, a szentgotthárdi
polgár, a közösségi ember, aki
sokat megélt, átélt, aki nem veszítette el az évtizedek során sem
érdeklődését az új dolgok iránt.

szerzőnek. A kiadvány méltatása
során Csuk Dominik adta elő a
„Harangozó” című verset, de a
tanárnő is olvasott fel versrészleteket.
Fűzfa Balázs irodalomtörténész arról is beszélt, hogy Csuk
Ferencnek lényegében két kötete
alkotja a mostanit. A borítót pedig egykori egyetemi tanítványa
készítette. Egyetemi előadásnak
is beillő mondandójában feltette
a kérdést, hogy mi is a költemény,
a vers? Többféle válasz is lehet
erre, van komolyabb, és humorosabb megfogalmazású is. Mindig
is izgatta az, hogy mit nehezebb
írni, verset vagy prózát. Pedig ezt
sem lehet egyértelműen eldönteni. Kiemelte, hogy a vers olyan
gyönyörűség, amely megaján-

rá Gécsek Józsefet az illusztrálásra, aki a saját szemléletével, az
emberi arcokon keresztül tette
ezt végül is meg. Arra is kitért,
ha verset ír, akkor nem prózai
sorokat fűz egymásba, hanem
saját érzéseit, látásmódját, stílusát viszi bele. Az esten szó esett
arról is, hogy ugyanolyan érzések
vannak idősebb korban, mint a
fiatalabban, csak más képekkel,
szavakkal lehet ezeket kifejezni.

Csuk Ferenc dedikálás közben

Napjával, a Költészet Napjával
és a Magyar Nyelv Napjával.
Az irodalomtörténész verseket,
versrészleteket is elemzett.
Az ezt követő kötetlen beszélgetésen sokféle téma előkerült,

Hallhattunk a kötet szerzőjének
Shakespeare általi inspirálásáról,
arról, hogy többször is elolvasta
a szonettjeit, de mindig ügyelt
arra, hogy ne másolja azokat.
L.E.
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Szentgotthárdi tûzoltókat jutalmaztak
Május elsején tartotta Szent
Flórián napi ünnepségét a
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyen. Az ünnepségen
megáldották és átadták a
Szombathelyi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságnak
annak a történelmi emlékzászlónak a másolatát,
amelynek eredetijét valaha
a város adományozta a helyi
tűzoltóegyletnek. A rendhagyó ünnepségen elismeréseket is átadtak.
1877-ben Szombathely város Közgyűlése, ötéves fennállásának alkalmából egy az
1848-49-es szabadságharcot is
megjárt nemzetőr zászlót adományozott a megyeszékhely

önkéntes tűzoltó egyletének.
Ez a zászló szolgálta a Szombathelyi Önkéntes Tűzoltó és

Központi Múzeumába került.
Szombathely vezetése szívügyének tartotta az ereklye

Németh Péternek adja át az elismerést Huszár Gábor
Mentőeg yesületet 1948-ig ,
amikor is állami kézbe, később
pedig a Katasztrófavédelem

visszaszerzését, a zászlóról
másolatot készíttetett, megáldására és átadására kiváló

alkalom adódott az idei Szent
Flórián napon.
A rendhagyó ünnepségen
elismeréseket is átadtak. Két
tűzoltót, Németh Péter tűzoltó főhadnagy, szolgálatparancsnokot és Doncsecz Zsolt
címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, gépjárművezetőt, akik
a Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, valamint a
Szentgotthárdi Katasztrófavédelmi Őrs feladat ainak ellátásához és Szentgotthárd város
tűzvédelméhez kiemelkedő
munkájukkal hozzájárultak,
Szentgotthárd Város Önkormány z at a p énzjut alomb an
részesítette. A z elismerést
Huszár Gábor polgármester
adta át a megyei ünnepségen.
Fotó: Benkő Sándor

Szétszedhetik az Opel Zafirát
Április 6-án a szombathelyi Savaria Közlekedési
Szakképző Iskola oktatói és
nevelői vették át a tanműhelyben azt az Opel Zafira
gépkocsit, amelyet a szentgotthárdi Opel gyár adományozott számukra úgy, hogy
részekre bonthatják.
Az ünnepi átadáson jelen volt
a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatója,
Szentgyörgyvári Róbert is.

Sümegi Tamás , az iskola
igazgatója arról beszélt, hogy
hosszú évekre nyúlik vissza az
Opel gyárral való kapcsolatuk,
hiszen már 1994-ben megkapták az első adományokat, azóta
Opel motorokon ismerkedhetnek a tanulók a működéssel.
A gyár mérnökei olyan napi
információkat is átadnak a
diákoknak, amelyek a tankönyvekben még nem szerepelnek.
A most kapott autó lehetőséget
ad a szakképzésben az autó

felépítésének, a működésének
bemutatására, és a gyakorlatra.
Grzegorz Buchal, az Opel igazgatója örömét fejezte ki, hogy
Magyarországon, az Opelnél
dolgozhat, ezt a céget irányít-

szen az autó Lengyelországban
készül magyar motorral. Azt
kívánta, hogy jól tudják majd
hasznosítani ezt a Zafirát az
iskolában. Molnár Csilla, az
Opel személyügyi igazgatója

Jelképesen átadják az autót:
Grzegorz Buchal (balról) és Sümegi Tamás

A diákok majd gyakorolhatják
a szerelést

hatja. Szombathelyen lakik,
nagyon jól érzi magát. Úgy
fogalmazott, hogy az Opel gyár
ezzel a gépkocsival is hozzá
szeretne járulni a magyar diákok képzéséhez. A gotthárdi
motorokkal készült Opelek
nem vallanak szégyent, az Év
Autója címet is elnyert Opel
Astrát pedig lengyel-magyar
koprodukcióban gyártják, hi-

felhívta a figyelmet arra, hogy
az Opel Szentgotthárd Kft.
nagy hangsúlyt fektet az iskolákkal való együttműködésre,
és a megfelelő szakképzésre.
Fáj a szíve, hogy egy szép autót
szétszednek részeire, de ha ez
jobb és több ismeret megszerzésére ad módot, akkor örülni
kell neki.
(L. E.)
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Egészségügyi sorozatot indítunk
Olvasóink javaslatára lapunk egészségügyi ismeretterjesztő sorozatot indít. Célunk az egészségtudatos élet erősítése, a betegségek
megelőzése, időbeli felismerése. A korunkat leginkább jellemző

betegségekről a Szentgotthárdi Rendelőintézet szakorvosai írnak.
A sorozat létrejöttét a szentgotthárdi önkormányzat, a rendelőintézet és az Egészségfejlesztési Iroda támogatja.

Az allergia elõfordulása, tünetei
Itt a tavasz, ilyenkor egyre
több allergiában szenvedő
ember orvoshoz fordul. A
pollennaptár szerint egész
évben csak rövid időszak
létezik, amikor a levegő
pollenmentes.
A szezon februárban a mogyoró virágzásával kezdődik,
és egész októberig, a parlagfűvirágzás végéig tart. De az allergének nemcsak a levegőben
léteznek. Állatok, élelmiszerek,
gyógyszerek, vegyszerek okozhatnak allergiát, az immunrendszer úgynevezett túlzott
reakcióját kiváltva. Ennek
tünetei között vízszerű orrfolyás, orrdugulás, szemviszketés, könnyezés fordulhat elő,
ha az allergén a tüdőbe kerül,
akkor köhögést, nehézlégzést,
mellkasi sípolást okozhat.

Ételallergiánál hasi fájdalom,
hasmenés, puffadás, hányinger, hányás is jelentkezhet,
valamint bőrpír, ekcéma,
bőrviszketés lehetséges.
Súlyosabb esetekben a reakció az egész szervezetre
kiterjedhet, úgynevezett
anafilaxiát okozva. Ebben
az esetben rövid időn belül
az immunsejtekből olyan
kémiai anyag szabadul ki,
ami sokkhoz vezet, és kezelés nélkül halált okozhat.
Ma egyre több az allergiások száma, vagy csak jobban
odafigyelünk és pontosabb a
diagnosztika? Sajnos a növekedés valóságos. Miért van ez?
Az előző korok gyermekei és
felmenői természetes környezetben nőttek fel. Együtt éltek
a természettel, a háziállatokkal,
a növényekkel, amire a gyere-

Szentgotthárd az ország
egyik legvonzóbb városa
Az Otthon Centrum vizsgálta,
hogy hol a legjobb élni Magyarországon. Az elemzés során több
szempontot is figyelembe vettek,
így az egészségügyi ellátást, az
oktatási és munkahelyi körülményeket, valamint az ingatlanárakat. De a legbiztosabb mutató
– szerintük – az, ha valahová
szívesen költöznek az emberek.
A nagyvárosoknál a lista élén
az I, II., V., VI. és XII. budapesti

kerületek végeztek, a vidéki városok közül pedig Pécs. Utánuk
Szeged és Debrecen következik.
Ha területeket vizsgálnak,
akkor a főváros környéki agglomeráció, Szentgotthárd, Sopron,
valamint a Balaton környéke
számít a legvonzóbbnak.
Az elemzés szerint a beköltözési hajlandóság hatással van
az ingatlanárakra is. A jelenlegi
árakat vizsgálva kiderült, sokszor
az életminőség alacsonyabb szintje hatványozottabban jelenik meg az
ingatlanárakban. Vagyis,
időnként az ingatlanárak jóval alatta vannak
annak, amit a lakosság
életminősége indokolna.
Forrás: www.nyugat.
hu / Fotó: Bartos Károly

kek megnőttek, átéltek egy sor
betegséget, ezzel tornáztatták
az immunrendszerüket. A civi-

lizáció eltávolította az emberek
nagy részét a megszokott környezettől. A mai, városi gyerekek zárt helyiségekben töltik a
napjaikat, mindennap a szervezetükbe új anyagok hatolnak
be, szennyezettek a vizek ,

számtalan kémiai vegyület az
élelmiszerekben jut a szervezetükbe. Sajnos, ezeket nehéz
befolyásolni. Az allergia
kimutatható provokációs
bőrpróbák eredménye
alapján, illetve speciális
vérvizsgálatokkal. Az allergia kezelésében nagy
szerepet játszik a megelőzés, ami az allergének
kerülését jelenti. Ha már
kialakult az allergiás reakció, számos antiallergiás
gyógyszer áll rendelkezésünkre, melyek a különböző kémiai
mediátorok blokkolása révén
fejtik ki hatásukat.
Dr. Józsi Adriána
tüdőgyógyász szakorvos
RENDELŐINTÉZET SZENTGOTTHÁRD
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. Pf.: 70.
Központi számok: 94/380-042; 380-353;
94/554-082; 554-103
Fax: 94/554-083
e-mail: rendelointezet@jupinet.hu
www.rendelointezetsztg.hu

A városi termelôi piacon
Szentgotthárdon április végén
nyitották meg a termelői piacot
a Füzesi úton. Rácz Károlytól, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Vas Megyei Igazgatóságának
alelnökétől megtudtuk, szerdánként 10-15 óra között árusítják
az őstermelők a portékájukat.

Kolbászt, sonkát, házi készítésű sajtot és más tejterméket,
tésztaféléket, szörpöket, mézet,
lekvárokat, tojást kínálnak a
standokon. Az idénynek megfelelő zöldséget, gyümölcsöt is
hoznak a kistermelők.
Fotó: Bana Ferenc
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Egyházmegyei zarándoklat
it s a híveket, hogy
együtt imádkozzanak
a Mennyei Atyához,
és Jézus Krisztus Anyjához . Egy évtized
múltán, idén április
30-án, Celldömölkön
a Kiscelli-Szűzanya
oltalmát kérték a zarándoktestvérek. A
szentgotthárdi plébániához tartozó, határ
menti falvakból két
autóbusznyian kérték
az Irgalmasság Évében
Boldogasszony patronálását. A zarándoknapot András megyés
püspök imádsága zárta, majd tájékoztatta
a jelenlévőket, hogy
2017. május 1-jén Bodajkon
lesz a következő egyházmegyei
zarándoklat.
Horváth R. László

A gotthárdiak zászlóval érkeztek

Dr. Veres András püspök, a
Szombathelyi Egyházmegye
vezetője tíz esztendővel ezelőtt Mariazell-be hívta papja-

Termelõi piacon
üzlethelyiség bérbe adó!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 93/2016. számú határozata alapján az alábbi
hirdetményt teszi közzé:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a termelői piac területén lévő szentgotthárdi 1377/5/B hrsz-ú,
épületben lévő 13, 65 m2 és 11, 65 m2 területű üzlethelyiségeket
bérbeadásra meghirdeti.
Az üzlethelyiség/ek önálló (víz és villany) almérő/vel/kkel
rendelkez/ik/nek, a helyiség/ek fűtése elektromos fűtőpanellel
történik.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 2500 Ft/m2/hó.
A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.
A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos
A pályázatok elbírálásának határideje: a beérkezést követő
testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó
tevékenységet.
A képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amen�nyiben a legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul
meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum
közölt bérleti díjat.
A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan
emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti szerződés megkötésével
egyidejűleg.
A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó pályázat esetén új pályázatot
írhat ki.
Bővebb felvilágosítás a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetésén, illetve a 94/553-032-es telefonszámon kérhető.
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Városi programajánló
Május 14. 18:00
Közönségtalálkozó. Móricz
elfeledett regényei a színpadon.
Beszélgetés: B. Török Fruzsina
írónővel és Koltai Róbert színészrendezővel. Helyszín: Színház.
Május 14. 20:00
„Jelenetek 2 házasságból” című
komédia. Főszerepben: Koltai
Róbert. Helyszín: Színházterem.
Jegyár: Felnőtt: 900 Ft/fő. Diák/
nyugdíjas: 500 Ft/fő.
Május 19. 10:00
„Mitől vagy kitől változó klíma”.
Pék Tibor könyvbemutatója. Helyszín: Színház.
Május 20. 17:00
Rábafüzes és a Hianzek – „Bölcsőben ringattak, batyuval kidobtak” címmel. A Szülőföld Könyvkiadó és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat SzentgotthárdRábafüzes könyvbemutatója.
Helyszín: Színház
Május 21. 15:00
Megemlékezés a magyarországi
németek elhurcolásának és elűzésének 70. évfordulója alkalmából.
Német Nemzetiségi Önkormány-

zat Szentgotthárd-Rábafüzes rendezvénye. Helyszín: Színház
Május 21. 15:30
A 31. „Heimattreffen”, Szülőföld
találkozó. A Német Nemzetiségi
Önkormányzat SzentgotthárdRábafüzes és a Német Nemzetiségi Önkormányzatok Vas-Zala
Megyei Szövetség rendezvénye.
Helyszín: Színház.
Május 29. 14:00
Legyél te is szuperhős! – Gyereknap. Helyszín: Színház és környéke.
Május 30. 18:00
Hangversenybérlet: Ifjú művészpalánták hangversenye. Helyszín: Refektórium.
Június 3. 15:00 Színház
Kistérségi Forgatag. A Szentgotthárdi Civil Fórum rendezvénye.
Június 9. 17:00 Színház
Óz, a csodák csodája. A Takács
Jenő AMI rendezvénye.
Június 10. 15:00 Várkert
Szentgotthárdi Ifjúsági Nap
Június 11. 16:00
Ruttkai-Latinovits Napok a
Csákányi László Filmszínházban

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, szolgáltatásokat
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 képviselő-testület tagja, továbbá
– bármely bírósági nyilvántartásba 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.
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Mozimûsor
május 13. 18:30 (Koltai-napok – jegy: 550 Ft)
Szamba (magyar filmszatíra – 2D) A vetítés után zenés
közönségtalálkozó várja az érdeklődőket Dés László, Koltai
Róbert és Lukáts Andor közreműködésével!
május 14. 15:00 (Koltai-napok – jegy: 550 Ft)
Gyerekrablás a Palánk utcában (magyar ifjúsági filmvígjáték
– 2D)
május 14. 17:00 (Koltai-napok – jegy: 550 Ft)
Világszám! (magyar filmvígjáték – 2D)
május 14. 19:00, május 16.
19:00

A Vadász és a Jégkirálynő
(szinkronizált amerikai fantasy
– 3D)
május 15. 16:00, május 16.
17:00
Nyakas kakas (szinkronizált
családi animációs film – 2D)
május 15. 18:00 (Pünkösdi
jegy: 650 Ft)
Ferenc pápa - Buenos Airestől a Vatikánig (szinkronizált

Családtervezés,
fogamzásgátlás
A Szentgotthárdi Rendelőintézetben (Hunyadi
út 18.), minden hónap első
csütörtökén 14-17 óra között a családtervezésről, a
fogamzásgátlásról négyszemközti beszélgetésen
érdeklődhetnek a Körmendi
Családvédelmi Szolgálat
munkatársától. A beszélgetésre a tetőtéri csoportszobába lehet jönni, a tanácsadás a szakorvosi vizsgálatot
nem helyettesíti, de segít
célzott kérdéseket föltenni
az orvosnak.

spanyol-argentin-olasz film –
2D)
május 17. 19:00 (Filmklub –
jegy: 650 Ft)
Szerdai gyerek (magyar filmdráma – 2D)
PREMIER! május 20. 19:00,
május 22. 18:00, május 23.
19:00
Kivégzési parancs (szinkronizált angol akciófilm – 2D)
május 21. 17:00, május 24.
19:00
Cloverfield Lane 10 (feliratos
amerikai thriller – 2D)
május 21. 19:00, május 22.
16:00

Száva – A szív harcosa (szinkronizált családi animációs film
– 3D)
május 31. 19:00 (Filmklub –
jegy: 650 Ft)
Magyar retro 2. (magyar dokumentumfilm – 2D)

X- M e n – Ap o k a l i p s z i s
(szinkronizált amerikai sci-fi
akciófilm – 3D)
május 28. 17:00, május 29.
16:00 (A jegy 14 éves korig csak
100 Ft!)

A Főnök (szinkronizált amerikai vígjáték – 2D)
május 27. 19:00, május 28.
19:00, május 29. 18:00, május
30. 19:00

GYERMEKNAPOK A MOZIBAN!
A tavalyi hatalmas érdeklődésre
tekintettel a Csákányi László Filmszínház május utolsó hétvégéjén
óriási kedvezménnyel megint egy
különleges kalandot kínál 3D-ben:
SZÁVA – A SZÍV HARCOSA
című szinkronizált családi animációs film kerül a vászonra. A
történet röviden: kis erdei faluban
éldegél Száva az édesanyjával. Egy
nap hiénák támadnak a településre, a 10 éves fiúcskának azonban
sikerül elmenekülnie a vadonba.
Találkozik egy különleges farkassal, akivel együtt igyekeznek megmenteni a falut és fogságba esett
lakóit. A kalandok során ráébrednek, hogy olyan erő birtokában
vannak, amivel képesek legyőzni
bármilyen gonosz hatalmat…A
gyermekeknek 14 ÉVES KORIG
CSAK 100 FT (azaz száz forint!)
lesz a jegy szombaton és vasárnap egyaránt!
További információk és
online helyfoglalás: www.
csakanyimozi.hu

SPORTPROGRAMAJÁNLÓ
– Szentgotthárd és térsége –
III. korcsoportos Megyei Labda
rúgó Döntő
Időpont: 2016.05.12 – 9.30
Helyszín: Szentgotthárd Városi
Sporttelep
Rábatótfalui SE.–Körmendi
Téglagyári SE Sport 36 (Megyei
II. labdarúgó mérkőzés)
Időpont: 2016.05.15 – 17:00
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Kiswire Szentgotthárd–Celldö
mölki VSE (Megyei I. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2016.05.16 – 17:00

Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Szentgotthárd Városi
Sporttelep
Futball Klub Szakonyfalu–Ivánci
KSK (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2015.05.22 – 17:00
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya
Kiswire Szentgotthárd–Egyhá
zasrádóci SE (Megyei I. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016.05.28 – 17:00
Ifjúsági mérkőzés: 15:00

Helyszín: Szentgotthárd Városi
Sporttelep
Rábatótfalui SE.–Rábahidvégi
KSK (Megyei II. labdarúgó-mérkőzés)
Időpont: 2016.05.29 – 17:00
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Rábatótfalu Sportpálya
Futball Klub Szakonyfalu–Ba
jánsenye SE (Megyei II. labdarúgómérkőzés)
Időpont: 2015.06.05 – 17:00
Ifjúsági mérkőzés: 15:00
Helyszín: Szakonyfalu Sportpálya
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Beszámolunk az áprilisi sporteseményekrôl
A futók hírei
Az ORF rádió utcai futóversenyét 14. alkalommal rendezték meg a stájerországi Bad
Waltersdorfban. Ideális futóidőben mintegy 1400 résztvevő,
köztük 400 gyermek vágott neki a
távoknak. A rekordszámú induló
között volt 5 szentgotthárdi futó is.
Eredmények:
Hobbi futam: 4 km,
20 év alatti férfiak: 2.
Ifj. Borbély Sándor.
Csapatverseny: A
Borbély család (Borbély Attila, Borbélyné Wekker Judit, Ifj.
Borbély Sándor) a 21
induló csapat között
egyetlen magyarként
lett második.
Főfutam: 12 km,
60 év feletti férfiak:
6. Borbély Sándor, 30 év feletti
férfiak: 7. Kovács Balázs.
Egy másik futóversenyen, Bad
Blumauban kellemes futóidőben
850 futó állt rajthoz a hagyományos május 1-jei utcai futóversenyen, köztük gotthárdi futókkal.

A hosszabb távok átvezettek a
szép fürdő külső részein, ahol 1,
2 vagy 4 kört kellett teljesíteni
attól függően, hogy ki melyik
távon indult.
Jobb gotthárdi eredmények:
Ifjúsági fiú 5. 250 m, 14-15:
A Borbély család

Országos Kick-Box Diákolimpia
A Kick-box Diákbajnokság
Országos Döntőjét Békéscsabán rendezték, amin 4 Skorpió
SE versenyző indult. Magyar
viszonylatban évek óta
nem látott létszámú
mezőny gyűlt össze a
hét tatamin megrendezett küzdelmekben.
A fiatalok kitettek magukért, 3 bronzéremmel gyarapították az
egyesületük éremgyűjteményét. Kozák Lajos
Carlos bemutatkozása
(gyermek 28 kg) a magyar élmezőnyben jól
sikerült, okos küzdelemmel, jól
alkalmazva a tanult technikákat
jutott a 4 közé, ahol egy nála rutinosabb versenyzőtől kapott ki

3. Borbély Attila, 18-19: 2. ifj.
Borbély Sándor.
Felnőtt női 5. 250 m, 3. Woki
Edina.
Felnőtt férfi 21. 100 m, 30-34
év: 10. Kovács Balázs, 60-64 év:
5. Borbély Sándor.

Woki Edina gyôzelme Szlovéniában
A szlovéniai Sveti Jurijban
mintegy háromszáz futó részvételével rendeztek futóversenyt
különböző korcsoportokban
és távokon a festői szépségű
Blagusko tó mellett. A versenyen
két gotthárdi futó is részt vett,
akik közül Woki Edina megnyerte
a 6 km-es női abszolút versenyt, és
egyúttal a korcsoportját. Kovács
Balázs a férfiak 9 km-es távján

abszolútban 2., korcsoportjában
1. helyezést ért el. A kijelölt pályán
több emelkedőt kellett leküzdeni,
ami a melegben különösen megnehezítette a futók dolgát.
Felnőtt női 6 km: Abszolút 1.
Woki Edina, -29 éves korcsoport 1.
Felnőtt férfi 9 km: Abszolút
2. Kovács Balázs, 30-39 éves
korcsoport 1.

szoros küzdelemben. Kropf Bence jól kezdte a versenyét, sajnos a
figyelem és koncentráció lanyhulása később a kieséséhez vezetett.
Tóth Bence a döntőbe jutásért

egy rutinos debreceni fiún nem
tudott „túllépni”, egy végig szoros
mérkőzésen alulmaradt. A korosztályt és súlycsoportot váltott

Bencének egy kicsit több kellett
volna most a győzelemhez. Dolgos Kristófot ezzel a versennyel
a „mély vízbe dobták”, de ő
derekasan helytállt,
és bronzérmet szerzett.
A szintén szentgotthárdi Kulcsár
Márió (Királyteam
Pointfighting Akadémia) két nag y
nemzetközi verseny
között vett részt a
Diákkupán, ahol
végül csapattársával házi döntőzött.
Áprilisban Márió MilanoCastellanzában a Pontfigting
Cup-on és Innsbruckban az
Austrian Classic Világkupán is a
dobogó tetejére állhatott.

A XXX. Alpokalja Kupa díjazottjai
A korábbi számokból anyagtorlódás miatt kimaradt azoknak a neve, akik az Alpokalja
Kupa története során áldozatos
munkájukkal segítettek a tornák
sikeres megrendezéséhez. A város elismerő oklevéllel köszönte
meg ezeknek az embereknek a
segítségét.
Bartakovics Csaba, Bartakovics
Gábor, Bugán József, Császár Tamás, Csuk Alajos, Csuk Antal Tamás, Dömötör Tamás, Gaál Ákos,
Gaál Ferenc, Gaál László, Gombás
Zoltán, Havasi Gyula, Házi Melin-

da, Heiter László, Kardos Lajos,
Károlyi Tibor, Klujber László,
Kocsis János, Konkolics Attila,
Korpics József, Kovács Zoltán,
Kozma Gábor, Krajczár Róbert,
Krecmar Ede, Laki Imre, László
Ferenc, László Lajos, Marácz
Zoltán, Nagy István, Nagy Róbert,
Pars Ferenc, Samu Csaba, Somlai
Ferenc, Somogyi Péter, Szabó
III Zoltán, Szarka Zoltán, Támis
Gábor, Tófeji Zsolt, Vass István,
Vinkó Tamás, Závecz György.
Gaál Ákos
ifjúsági és sportreferens
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Válogatott tekemérkôzésekkel
egybekötve adták át az új sportöltözôt
Május 8-án átadták az új
sportöltözőt a Szentgotthárdi Sporttelepen, a hétvégén
a modernizált tekepályán
a világ élvonalába tartozó
utánpótlás (U18, U23 – női,
férfi) magyar-szerb válogatott mérkőzéseit játszották.
Új sportöltözőt építtetett a
szentgotthárdi önkormányzat a
tekepálya mellett. A beruházás

Szentgotthárdi VSE elnöke mondott beszédet, majd megnyitották
a létesítményt. Az új sportöltöző
remek alkalmat kínál arra, hogy
világszínvonalú tekeversenynek
adhasson otthont a város, hiszen
a fejlesztéseknek köszönhetően a
szentgotthárdi tekepálya megkapta az I. osztályú minősítést.
Az avatás után korosztályos
tekemérkőzéseken (U18, U23
férfi-női) a világ két legjobb válo-

Labritz Béla mondott beszédet

A csapatok verseny előtt a tekézőben
megyei versenyzők is játszottak:
Cseh Bence – Szentgotthárd
VSE, Molnár Pál – Vasasszonyfa, Horváth Flórián és Horváth
Márton – Balogunyom.

(Lapzárta miatt az esemény
részletesebb összefoglalóját júniusi számunkban közöljük.)
(g. á. )
Fotó: Bana Ferenc

Jól teljesítenek csapataink

közel 50 millió forintba került,
az átadó ünnepségen Labritz Béla
alpolgármester és Tróbert József a

gatottja játszott Szentgotthárdon
(magyar és a szerb). A válogatott
keretben szentgotthárdi és Vas

A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Kiswire Szentgotthárd VSE és a megyei II.
osztály Körmendi csoportjában játszó Rábatótfalui SE
további eredményei:
Szentgotthárd–Rábapaty 7-0

Lukácsháza–Szentgotthárd 1-0
Szentgotthárd–Király SZE 1-1
Vép–Szentgotthárd 2-2
Bajánsenye–Rábatótfalu 1-6
Szakonyfalu–Rábatótfalu 2-6
Rábatótfalu–Viszák 2-1

Szentgotthárdi Darts Klub
A Szentgotthárdi Darts Klub
a II. Hídvég Open versenyen,
áprilisban egyéniben hat
versenyzővel nevezett, 56
induló között.
Az alapszakaszban Korpics
Brigitta, Goda Péter, Talabér
Gábor és Bucsek Tamás nehéz
ellenfeleket kaptak, nem sikerült
a legjobb 32 mezőnybe elérni.
Holló Balázs és Lábodi Gábor
vereség nélkül jutottak túl a
csoportkörön. Holló Balázs a
legjobb 16-ba jutásért parádés
játékkal nyert, a legvégén alulmaradt. Lábodi Gábor az egyenes
kieséses rendszerben két sima
győzelemmel a legjobb 8 közé
került, ahol a későbbi negyedik
helyezett búcsúztatta. A páros
küzdelmeken 2 szentgotthárdi

páros indult. Az egyik csapatot
Talabér Gábor és Holló Balázs,
míg a másikat Könye Tamás
és Könye Máté (Team Family)

első meccset meggyőző játékkal
nyerték egy körmendi páros ellen, a következőn a Pósfai Miklós
- Ambrus Zoltán alkotta csapat

alkották. Négyükön kívül további 58 induló volt, így nagyobb
létszámmal rajtolt el a verseny,
mint az egyéniben. Talabérék az

ellen veszítettek. (Az ellenfélről
annyit, hogy egyikük vezeti a
nyugat-dunántúli ligafordulót, és
már 1.5 éve nem talál legyőzőre,

másikuk pedig hetedik helyezett).
A gotthárdiak soron következő
meccsükön a továbbjutásért ismét egy körmendi párost kaptak,
szoros küzdelemben vereséget
szenvedtek. A másik gotthárdi
csapat, a Team Family is egy 4
csapatos csoportba került. A
családi csapat az első meccsen
kikapott, a második meccset 2-1
arányban nyerte. A harmadik
mérkőzésen sajnos alulmaradt.
Az áprilisi körmendi ligafordulón
Goda Péter és Lábodi Gábor álltak a táblák elé. Utóbbinak ezen
a napon nem volt szerencséje,
a rosszul dobott kiszállók miatt
nem jutott tovább. Goda Péter
kiemelkedő játékkal a legjobb 16
árnyékából búcsúzott.
Információ és fotó:
Darts klub
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Harmóniában az élettel, egészséggel
Húsz évvel ezelőtt alapították
Szentgotthárdon a Harmónia
Egészségvédő Kört. A 30-40
tagot számláló civil szervezet
évtizedeiről beszélgettünk
Csuk Mihálynéval, az egészségvédő kör elnökével.
A Vöröskereszt Szentgotthárdi
Szervezetének égisze alatt hozták
létre az egészségvédő kört. Az
alapító tagok között is többen
kapcsolódtak valamiképpen az
egészségügyhöz. Dr. Láng Anna
volt az első elnöke, de az alapítók
között található Csörnyi Zoltánné
(vöröskereszt), Antal Györgyné
(I. sz. orvosi körzet), Kovács
Lászlóné (védőnő), Zsálek László, Bőő Mónika, Katona István,
Sebők Győzőné, Standor Tiborné, Pintérné Mátyás Anna, Kiss
István, Katona István és Kenyeres
Ferencné.
A tagok száma és összetétele
változott az évek során, de az
alapszabályban is rögzített cél
ugyanaz maradt: a lakosság egészségkultúrájának fejlesztése, az
egészséges életmód népszerűsítése, környezetvédelem időszerű
kérdéseinek megismertetése,
tájékoztatás, együttműködés
főleg az egészséggel és annak
megőrzésével foglalkozó más
szervezetekkel.
Csuk Mihályné, a Harmónia
Egészségvédő Kör mostani elnöke (2013-tól vezeti az egyesületet), szintén egészségügyi
szakmai előélet után lett tagja a
körnek. Nyugdíjba vonulása után,
2006-ban lépett be az egyesületbe. „Csendesen, szerényen és
kitartóan dolgozunk. 2013-ban
elnyertük Az Év Civil Szervezete
címet. Minden hónap utolsó
csütörtök délutánján találkozunk
az önkormányzati hivatalban lévő
civil irodában. Minden összejövetelünket vércukor-vizsgálattal,
vérnyomásméréssel, pár perces
tornával kezdjük. Nincs sok pénzünk, de kis aprósüteményre,
teára mindig jut pár forint. A
tagság érdeklődési köréhez, fizikai aktivitásukhoz igazítjuk a
programjainkat. Megbeszéljük,
mit szeretnénk, és éves programot állítunk össze.”

A tagság zöme nem túl fiatal,
van köztünk nyolcvanon túli is,
úgy válogatják össze a programokat, hogy ne legyen megerőltető,
ha kimozdulnak a városból. Szeretnek együtt lenni, a közösség
oldja a magányt, számon tartják
egymást. Gyalogtúrákat tesznek, vagy kerékpárral járják be a

szatérő hagyományos programjuk a nőnapi vacsora a Makk
hetes étteremben, de évzáró,
évbúcsúztató zenés, táncos találkozójukat is itt szokták tartani decemberben. A város civil
megmozdulásaiból is kiveszik a
részüket (főzőverseny, Civil nap
stb.). Rendszeres meghívottak az

A nyári családi napra unokákat is hoznak a Hársas-tóra

környéket. Tavaly Rábafüzesre,
Mogersdorfba kirándultak, és a
magyarlaki szőlőhegyen járták
a pincéket. Az idén autóbusszal
elutaztak Kétvölgyre, és gyalog
átvándoroltak a nemrégen nyitott, gyönyörű erdei úton Felsőszölnökre. A kirándulások után
leöblítik az út porát valamelyik
kisvendéglőben. Évente egyszer
indulnak kicsit hosszabb távolságra, az idén Sopronba és a Fertő
tóra készülnek. Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) támogatásával jártak már Szombathelyen,
Vasváron, az Oszkói Szőlőhegyen.
Előadásokat szerveznek, a
hosszú évek alatt számos, szakmájában elismert orvost, természetgyógyászt, pszichológust
hívtak meg. Csoportos bőr-rákszűrésre és csontsűrűség-vizsgálatra mennek évente.
Csuk Mihályné elmondta, vis�-

rendel:

szerdán 10-12 h

hétfőn 15-18 h
csütörtökön 15-18 h

Opel napon, egészséges ételekből
(saláták, pástétomok) szoktak
bemutatót tartani. Minden júniusban családi napot szerveznek
a Hársas-tónál, szabadtűzön főznek, fürdenek, napoznak, ilyenkor a családtagokat, unokákat is
magukkal hozzák.

A városban lévő civil szervezetek közül azokkal a legszorosabb a
kapcsolatuk, amelyek valamiképpen az egészséghez kapcsolódnak
(Vöröskereszt, Diabetes Klub,
Galagonya Szívklub, EFI stb.), de
jó az együttműködésük a többi
szervezettel, Szentgotthárdi Civil
Fórum, Szentgotthárdi Nyugdíjasok Egyesülete, a Rábamenti
Szlovén Nyugdíjas Egyesület, is.
A Vas Megyei Nyugdíjas Szövetségbe azért léptek be, mert sok
olyan programot kínálnak, amit
helyből nehéz lenne megszervezni. Támogatja az egyesületet
a szentgotthárdi önkormányzat
és az Országos Szlovén Önkormányzat is.
Húsz év alatt számos egészséggel foglalkozó kiadványuk, ismeretterjesztő füzetük, ételrecept
összeállításuk jelent meg.
Május 27-én délután 3 órától
ünneplik a Harmónia Egészségvédő Kör fennállásának 20.
évfordulóját Szentgotthárdon, a
Színházban.
(t. m. )

Spanyolországi központú, autóipari gyártócég folyamatosan
bővülő szentgotthárdi csapatába keres munkatársakat
gépkezelő és minőségellenőr pozíciókba,
három műszakos munkarendben.
Gépkezelői feladatok:
– Jó alkatrészek gyártása megmunkálógépeken az ellenőrzési és
termelési terveknek megfelelően
– Szerszámok ellenőrzése, kopott szerszámok cseréje
– Átállások lebonyolítása az ellenőrzési tervvel összhangban
– Szükséges változtatások végrehajtása
– Alkatrészek ellenőrzése mérőeszközökkel, eredmények rögzítése
az ellenőrzési tervnek megfelelően
– Nem megfelelő alkatrészek azonosítása és megfelelő elkülönítése
Minőségellenőr munkakör főbb feladatai:
– Alkatrészek vizuális ellenőrzése az írásos munkautasítás alapján
– Rossz alkatrészek elkülönítése és osztályozása
– Alkatrészek csomagolása kartondobozba
– Csomagolási egységek felcímkézése
– Dobozok palettára rakása, pántolása
Amit kínálunk:
– Biztos, hosszú távú munkalehetőség
– Stabil hátterű, innovatív vállalat
– Teljesítményt és hűséget honoráló versenyképes bérezési rendszer
– Támogató, munkavállaló központú munkahelyi légkör

Jó csapat, kulturált munkakörnyezet!
Jelentkezését várjuk, személyesen önéletrajzzal:
Szentgotthárd, Felsőliget u. 4. címen vagy telefonon: 94/999-604,
illetve e-mailben, a megpályázni kívánt munkakör feltüntetésével:
piroska.tamasfalvi@ames.es címre
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